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Det er vigtigt for os, at I kan holde jeres forretning kørende

Toyota Material Handling tilpasser 
driften i forhold til Corona situationen i 
Danmark. Vi følger løbende udviklingen. 
Vores prioritering er entydig: sundhed 
og sikkerhed hos vores medarbejder 
og hos vores kunder og leverandører 
kommer i første række. 

Vi gør alt, hvad vi kan, for at opretholde 
serviceniveauet over for kunder og 
samarbejdspartnere. Derfor har 
vi udarbejdet disse retningslinjer 
for at sikre, at vi passer på vores 
serviceteknikeres og på kundernes 
helbred. 



Retningslinjer, når materialehåndteringsudstyr 
ikke anvendes i en længere periode 

Se alle opdateringer om COVID-19 forholdsregler på toyota-forklifts.dk

Vigtige sektorer, såsom fødevaredistribution og levering af medicinske artikler, er i fuld gang. Andre sektorer 
forventer en nedgang, og derfor anvendes materialehåndteringsudstyr i mindre grad eller kommer måske til at 
holde stille. Hvis virksomheder er lukkede, eller hvis der er begrænset adgang for teknikere, vil det eventuelt ikke 
være muligt at foretage vedligeholdelse, service og (lovpligtige) sikkerhedsinspektioner. Vi opfordrer i disse dage 
vores kunder til at være ekstra opmærksomme på, at (lovpligtig) kontrol ikke forsømmes. Kontakt din sædvanlige 
kontaktperson hos Toyota for at få råd og vejledning. 

Vi anbefaler følgende, når en truck skal opbevares i en længere periode**: 

Rengør trucken, og parkér den sikkert: 

•  Rengør kontaktfladerne omhyggeligt (se separat vejledning). 
•  Før trucken parkeres skal man køre masten helt op en enkelt gang for at sikre, at hydrauliske komponenter 

smøres korrekt.
•  Truck bør parkeres på et jævnt og plant underlag med delene til lasthåndtering, f.eks. gafler, sænket ned på 

underlaget, og tændingsnøglen skal fjernes. 
•  Vi henviser til betjeningsvejledningens oplysninger om standsning og opbevaring. Information i 

betjeningsvejledningen har forrang for denne vejledning. 

Håndtering af blysyre-traktionsbatterier: 

•  Oplad batteriet helt, og foretag normal vedligeholdelse af batteriet. 
•  Rengør og aftør batteriet ovenpå samt forbindelserne. 
•  Afbryd batteriforbindelserne med mindre at dette frarådes i betjeningsvejledningen. 
•  Man skal kontrollere elektrolytniveauet og foretage vedligeholdelsesopladning mindst hver tredje måned 

under opbevaringen.
•  Hvis batteriet er i en ladestation, kan det forblive forbundet med laderen. Laderen skal programmeres til 

automatisk opladning. 
•  Batteriet kan forblive på trucken, eller det kan opbevares i et tørt område beskyttet mod meget lave eller høje 

temperaturer, helst indendørs. 
•  Batterier i køle- eller frysehuse bør ikke efterlades der i længere perioder uden brug, uanset om batteriet 

sidder i trucken eller ej. Det kan være nødvendigt at afmontere batteriet fra trucken. 
•  Få råd hos truckproducenten, hvis truck kræver permanent strømforsyning fra batteriet, eksempelvis til 

opvarmning af bevægelige dele. 
•  Før trucken tages i brug igen, skal man kontrollere alle elektriske forbindelser og kabler for beskadigelse og få 

foretaget de nødvendige reparationer. 
• Kontrollér elektrolytniveauet og vægtfylden, og oplad batteriet helt, før trucken tages i brug igen. 



Håndtering af lithium-ion batterier

• Kontrollér batteriet omhyggeligt for tegn på beskadigelse. 
• Oplad batteriet helt. 
• Afbryd batteriet.
• Afbryd CAN kommunikationsstikket fra batteriet, men afbryd IKKE batteriets styresystem (BMS) fra batteriet. 
•  Batterier bør generelt opbevares indendørs, afskærmet fra varmekilder og direkte sollys, og i et 

temperaturområde fra 0°C til 40°C. 
• Opbevaringsområder skal være tørre og godt udluftede (maks. 85% luftfugtighed). 
• Sørg for beskyttelse mod kortslutning og mekanisk beskadigelse. 
• Man skal foretage vedligeholdelsesopladning og kontrol hver tredje måned. 
• Batteriets ladetilstand må ikke falde til under 50% af fuld opladning. 

Håndtering af truck med LPG-motor: 

•  Fjern gasflasken fra trucken og sørg for, at ventilen er tilstrækkeligt beskyttet mod beskadigelse, tilsmudsning 
eller oxidering. 

• (Start-) batteriet skal også afbrydes.

Håndtering af truck med diesel-motor:

• Brændstoftanken skal fyldes helt for at undgå kondensdannelse. 
• (Start-) batteriet skal også afbrydes.

Yderligere forholdsregler for at sikre problemfri ibrugtagning:

• Hvis det muligt så understøt truckens drivenhed korrekt for at undgå belastning af drivhjul. 
•  Hvis det er muligt på truck med massive (ikke-pneumatiske) dæk skal trucken klodses op for at undgå 

deformation af materialet samt dannelse af flade punkter. På truck med pneumatiske dæk skal dækkene 
pumpes op til det anbefalede dæktryk. 

•  Ikke-lakerede flader: Smør alle kæder og mekaniske dele og påfør indtrængende olie
•  Hvis trucken opbevares i støvede omgivelser, skal den dækkes med en presenning, som ikke danner kondens, 

f.eks. en bomulds-presenning, ikke en af plastic. 

Genoptaget brug:

•  I betjeningsvejledningen findes der oplysninger om ibrugtagning. Udfør samme service og samme 
funktionstest, som da trucken blev taget i brug første gang. 

• Sørg for, at (lovpligtig) kontrol ikke forsømmes. 

Hvis du har spørgsmål vedrørende disse retningslinjer, eller hvis du har brug for hjælp, kan du kontakte vores 
servicedesk eller dine sædvanlige kontaktpersoner hos Toyota Material Handling. Hvis ikke vores serviceteknikere kan 
komme ud på din virksomhed, er de klar til at hjælpe på afstand. Vi er selvfølgelig også klar til at hjælpe dig, når du 
tager udstyret i brug igen.

*Disse retningslinjer er udformet generelt for TMHE netværket. Lokale bestemmelser kan afvige herfra.
**Få om nødvendigt en tekniker til at hjælpe dig. 

Se alle opdateringer om COVID-19 forholdsregler på toyota-forklifts.dk


