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Verboden:
Tekstblokken voorzien van een “Verboden” pictogram (zoals links te zien is) en beginnend met de tekst “Ver-
boden:” geven informatie over handelingen die kunnen resulteren in (ernstig) letsel bij personen.

Let op:
Tekstblokken voorzien van een “Let op” pictogram (zoals links te zien is) en beginnend met de tekst “Let op:” 
geven informatie over handelingen die kunnen resulteren in beschadiging van de Manuele Verlengvorken, 
onderdelen van de Manuele Verlengvorken of goederen.

Opmerking

© Copyright 2006 - 2015, Meijer Handling Solutions B.V. Alle rechten voorbehouden.

Informatie die in deze handleiding wordt verstrekt, inclusief maar niet gelimiteerd tot afbeeldingen en tekst, mag niet 
worden gereproduceerd zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Meijer Handling Solutions B.V.

De informatie in deze handleiding wordt zonder enige vorm van garantie verstrekt. In geen enkel geval zal Meijer Hand-
ling Solutions B.V. aansprakelijk zijn voor ongevallen en schades die uit het gebruik van deze handleiding voortvloeien.

Let er op dat de informatie in deze handleiding op ieder moment veranderd kan worden zonder voorafgaande melding en 
dat deze handleiding technische onnauwkeurigheden en typefouten kan bevatten. Meijer Handling Solutions B.V. doet 
haar uiterste best om fouten in deze handleiding te voorkomen, maar kan dit niet garanderen. Als u typefouten of techni-
sche onnauwkeurigheden aantreft of suggesties heeft, laat dit ons weten.

Andere merk– of productnamen die in deze handleiding worden gebruikt, maar die hier niet worden genoemd, zijn han-
delsmerken van hun respectievelijke houders.

Definities

Kwaliteitsstandaards, normen en richtlijnen

Meijer Handling Solutions B.V. voldoet aan de volgende kwaliteitsstandaard: ISO 9001

Manuele Verlengvorken voldoen aan de volgende normen / richtlijnen:

• ISO 13284 - Fork arm extensions and telescopic fork arms. 
• ISO 2328 - Fork-lift trucks - forks on type fork arms and fork arm carriages.
• CE (2006/42/EC) - Machinerichtlijn. 
• ISO 3834-2 Quality requirements for fusion welding of metallic materials - Part 2: Comprehensive quality require-

ments. 

De Manuele Verlengvorken ondergaan steekproefsgewijs een dynamische test volgens ISO  2330.
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Let op:
Bij het verlaten van de heftruck moet de motor 
uitgezet worden en de heftruck op de handrem 
worden gezet.

Let op:
Houd rekening met de ruimte boven en onder de 
Manuele Verlengvorken.

Let op:
De last op de Manuele Verlengvorken moet zo 
evenredig als mogelijk verdeeld worden.

Let op:
Trek de Manuele Verlengvorken (met last) in 
zodra dit mogelijk is.

Let op:
Mits mogelijk, trek de Manuele Verlengvorken in 
voor het rijden.

Let op:
Rijd altijd met de Manuele Verlengvorken in de 
laagst mogelijke stand.

Let op:
Plaats handen, na bediening van de vergrende-
ling, buiten de koker voordat de koker ingescho-
ven wordt.

Veiligheid

Verboden:
Om mee te rijden op de Manuele Verlengvorken 
of de last.

Verboden:
Om onder de Manuele Verlengvorken door the 
lopen of te staan.

Verboden:
Om de Manuele Verlengvorken boven de door 
de fabrikant aangegeven belastingswaarden, 
betreffende hefcapaciteit en lastcentrum, te 
belasten.

Verboden:
Om aan de Manuele Verlengvorken te las-
sen zonder uitdrukkelijke toestemming van de 
leverancier. In geval van lassen, zonder deze 
toestemming, vervalt alle garantie.

Verboden:
Om Manuele Verlengvorken met gebreken te 
gebruiken voordat deze vakkundig gerepareerd 
of vervangen zijn.

Verboden:
Om de Manuele Verlengvorken te gebruiken in 
ruimten met temperaturen beneden -30°C (-22°F), 
tenzij anders overeengekomen met de produ-
cent. 
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Identificatie

Legenda typeplaat:

Opbouw typeomschrijving manuele Manuele Verlengvorken
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Montage

Schuif de Manuele Verlengvorken op het vorkenbord. Zorg ervoor dat de borgpen (2) van ieder Manuele Ver-
lengvork in één van de uitsparingen van het vorkenbord 
valt. Gebruik pal (1) voor bediening.

Uitschuiven

Ontgrendel de vork door de pal naar rechts te verplaatsen. Houd de pal in de rechter positie en trek de vork enkele 
centimeters uit. Laat de pal los en trek de koker naar de 
volgende positie. Door het veermechanisme wordt deze 
hier geborgd.  
Let op! controleer of de koker goed is geborgd door één-
maal aan de koker te trekken/duwen.
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Werken met Manuele Verlengvorken

Vermijd tijdens het gebruik zoveel mogelijk contact tussen de Manuele Verlengvorken en de grond, in verband met slij-
tage. Om slijtage te reduceren kunnen:

• De kettingen van de mast van de heftruck ingekort worden, zodat de Manuele Verlengvorken de grond niet 
raken.

Onderhoudsschema

Nr. Omschrijving Wekelijks Maandelijks 6 maanden of 
iedere 1000 uur

Jaarlijks of 
iedere 2000 uur

1. Binnenvork boven- en onderzijde smeren

2. Controle op slijtage koker, met name 
hielzijde* 

3. Controle op vuil in de koker en eventueel 
verwijderen daarvan

4. Controle binnenvorken volgens ISO 5057*

* Zie hoofdstuk ‘Slijtage’.

Toelichting ‘Onderhoudschema’
• Advies smeervet: Novatex EP2 (punt 1).
• Bij constateren gebreken, eerst probleem 

oplossen / onderdelen vervangen alsvo-
rens verder te werken met de Manuele 
Verlengvorken.

• Zie hoofdstuk ‘Vervangingsinstructies 
koker’ voor verdere uitleg over vervangen 
van de koker.
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Vervangingsinstructies koker

1

2

Slijtage

De binnenvork is afgekeurd en dient vervangen te worden 
wanneer  S1 5% dunner is dan S2. Zie punt 4 in het Onder-
houdsschema.

Let op:
De kokers dienen te worden verwijderd van de 
Manuele Verlengvorken voor laswerkzaamheden 
aan de kokers.

 
Wanneer oppervlak A (donkergrijs) zover afgesleten is 
dat deze vlak met of onder oppervlak B (lichtgrijs) ligt, dan 
dient de slijtplaat (2) vervangen te worden. Als er slijta-
gesporen op de onderzijde van de koker (2) aanwezig zijn 
dan dient deze ook vervangen te worden. Zie punt 4 in het 
Onderhoudsschema.

Lasgegevens slijtplaat:
• Proces: MAG (135), 210A, 28 VDC
• Lastype: hoeklas a4, 1 laag
• Schoonmaken: borstelen
• Draad: 1 mm, EN 12534 / Mn3Ni1CrMo
• Beschermgas: 80% Ar / 20% CO2, 15-16 L/min
• Lassen in uitsparingen slijtplaat

Zet Manuele Verlengvorken op heuphoogte, neig 
de mast van de heftruck enigszins voorover.

Verwijder de aanslag met de drie spanbussen die deze 
verbindt met de binnenvork.
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Storingen

Constatering Symptoom Mogelijke oorzaak Mogelijke oplossing

Hoogteverschil in vorken

Eén vorkpunt hangt lager 
dan de andere

Eén van de Manuele Ver-
lengvorken is plastisch ver-
vormd door overbelasting

Vorken direct van het vor-
kenbord halen en contact 
opnemen met de leveran-
cier

Eén van de Manuele Ver-
lengvorken hangt niet goed 
op het vorkenbord

Hang de Manuele Verleng-
vorken goed op het vorken-
bord (check borging)

Vorkenbord is/hangt niet 
helemaal horizontaal

Neem contact op met uw 
heftruck leverancier

De vorken horen niet bij 
elkaar (beide vorken afkom-
stig van verschillende sets)

Controleer de serienum-
mers

Slijtstrippen van één 
Manuele Verlengvorken 
meer versleten dan van de 
andere

Slijtstrippen vervangen

Teveel speling tussen vork-
blad en koker

Slijtstrippen versleten

Kokers versleten Kokers vervangen

Schuif de pal naar rechts, gelijk aan de procedure van 
ontgrendelen. Schuif de koker weer om de vork en plaats 
de aanslag weer terug.

Ontgrendel de vork door de pal  naar rechts te verplaatsen 
en schuif de koker van de vork.
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Vervangende onderdelen lijst (MME-17/24)

Pos. nr. Beschrijving Artikelnr.
1 Pen MME M00014045
2 Drukveer RE0005002
3 Smeernippel M00014899
4 Stelschroef M8 07860 M8x8
5 Spanbus 39100 8x30

6 Koker MME 1

7 Aanslag M00014047
8 Slijtplaat 1

A Typeplaat
B Gegraveerde type informatie en serienummer

6

87

A

B

1 Artikelnr. afhankelijk van specifiek model. Bij bestelling serienummer doorgeven.

1 2

3
54
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Vervangende onderdelen lijst (MME-20/30/35)

Pos. nr. Beschrijving Artikelnr.
1 Pen MME M00018240
2 Drukveer RE0005002
3 Smeernippel M00014899
4 Stelschroef M8 07860 M8x8
5 Spanbus 39100 8x30

6 Koker MME 1

7 Aanslag RE0052112W120
8 Slijtplaat 1

A Typeplaat
B Gegraveerde type informatie en serienummer

6

87

A

B

1 Artikelnr. afhankelijk van specifiek model. Bij bestelling serienummer doorgeven.

1 2

3
54
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