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Lees en begrijp deze handleiding alvorens te gaan 

werken met de E-PowerBarrow 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Garantie 

 

De E-PowerBarrow Heavy Duty en Heavy Duty pro serie’s hebben één (1) jaar garantie vanaf de 

aankoopdatum. Garantie vervalt als het product is gedemonteerd door een niet-geautoriseerd 

person of als het product niet gebruikt of onderhouden is conform de richtlijnen in deze 

handleiding.  

Accu’s hebben 6 maanden garantie 

Uitgesloten van garantie zijn: 

1. Band en binnenband 

2. Kabels 
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Figuur 1 Onderdelen E-PowerBarrow 

 

Tabel 1 Componenten lijst  

1.  Elektrolytisch gegalvaniseerd frame 

2.  Wisselbare accu 

3. Hub motor met band 

4. Controller box 

5. Sliding plate 

6. Bedieningspaneel 

7. Kruiwagen bak 

8. Accu lader (niet in figuur 1) 

9. Handleiding (niet in figuur 1) 
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Tabel 2 waarschuwingssignalen 

 

 

 

  1    2 

 

   3    

 

Figuur 2 Controller box 

 

 

 

 

 

 

 

Producent: 

Altrad Fort 

Simon Stevinstraat 6 

4004 JV TIEL 

The Netherlands 
 

Service: 

Ga naar: www.epowerbarrow.com 

Uw kruiwagen wordt vanuit de producent ondersteunt. 

  

Signaal (piep) Probleem omschrijving Oplossing 

4 lang Motor overbelast Zet joystick neutraal en wacht 3 

seconden 

1 lang , 1 kort, 2 lang Motor te warm >95℃ Stop, wacht tot de temperatuur <65℃ is 

3 kort, 1 lang Joystick staat niet neutraal Zet joystick neutraal 

1 lang, 2 kort, 1 lang DC Controller te warm >90℃ Stop, wacht tot temperatuur <80℃ is 

1 continue Joystick staat niet neutraal als HDC 

wordt uitgezet 

Zet joystick neutraal 

http://www.epowerbarrow.com/
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1. Specificaties 

1.1 Specificaties E-PowerBarrow 

 Max. snelheid Heavy Duty serie’s: 5 km/u (+/-

10% afhankelijk van de gemonteerde band) 

 Max. snelheid Heavy Duty pro serie’s: 5,7km/u 

(+/-10% afhankelijk van de gemonteerde band) 

 Max. belasting: 150 kg  

 Motor: Koolstofborstel motor 430W 

 Buizen frame: ø30 x 1,5mm 

 Oppervlakte coating: electrolytisch 

gegalvaniseerd 

 Afmetingen: 147cm x 64cm x 64cm (l x b x h) 

 band: 4.80/4.00-8 (∮400mm)..4.10/3.50-4 

 Accu Heavy Duty: 24V/10Ah AGM lood zuur 

 Accu Heavy Duty pro: 29V/12Ah Lithium Ion 

 Overbelasting bescherming: Ja, heat sensor 

 Lader: 240VAC / 47-63Hz DC24V / 2,5Ah 

 Max. stijgingspercentage: 30 graden 

 Gewicht: 22Kg zonder accu 

 Gemonteerde bak: 

UV-series: 100l, 1,2mm gegalvaniseerd staal 

FS-series: 160l, 7,0mm HDPE plastic, green 

GL-series: 100l, 6,5mm HDPE plastic, yellow 

1.2 Operating Condities 

 Werk temperatuur: tussen -10o en 40 o  

 Hoogte: tot 2000m 

 Vochtigheid: tussen 30% en 95% 

1.3 Beschrijving 

De E-PowerBarrow bestaat uit een frame met een 

elektrisch aangedreven naafmotor, een accu en een 

bak. De accu is onder de kruiwagen en kan worden 

verwijderd. Bij het rechterhandvat zit de controller 

box voor het bedienen van de E-PowerBarrow 

1.4 Identificatie 

De E-PowerBarrow heft een uniek serienummer op 

de hub motor. 

2.  Waarschuwingen 

2.1 Waarschuwingsstickers op de kruiwagen 

 

2.2 Algemene waarschuwing 

Bij het gebruik van de E-PowerBarrow is er een risico 

op persoonlijk letsel of schade aan eigendommen. 

Lees daarom deze handleiding voordat je met de E-

PowerBarrow gaat werken. Als de handleiding, om 

welke reden dan ook, niet leesbaar is, vraag uw 

leverancier dan om een nieuwe handleiding. Bewaar 

de handleiding op een droge plaats. 

 Zorg altijd voor een veilige afstand tussen 

mensen en/of eigendommen bij het gebruik van 

de E-PowerBarrow. 

 Gebruik de E-PowerBarrow niet voor het vervoer 

van personen. 

 Rijd niet met het elektrisch aangedreven wiel 

onder water of onder modder. 

 Reinig de E-PowerBarrow niet met water onder 

hoge druk. 

 Laad nooit meer dan 150Kg vracht in de E-

PowerBarrow. 

 Gebruik de E-PowerBarrow niet op hellingen 

steiler dan in de specificaties vermeld. 

 Gebruik de E-PowerBarrow niet als er een 

storing is. 

 Gebruik de E-PowerBarrow niet wanneer de 

bandenspanning lager dan 1,5 bar is. 

 Gebruik de E-PowerBarrow niet op een gladde 

ondergrond. 

 Onderhoud, met uitzondering van schoonmaken 

mag alleen door een geautoriseerd persoon 

worden uitgevoerd. 

 Verwijder altijd de accu wanneer er gewerkt 

wordt aan de elektrische onderdelen van de E-

PowerBarrow. 

 De veiligheidssticker mag niet worden verwijderd. 
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Als deze beschadigd is vraag uw leverancier om 

een nieuwe sticker. 

 De E-PowerBarrow kan alleen worden gebruikt 

als alle onderdelen goed functioneren. 

 Gebruik de E-PowerBarrow alleen in 

overeenstemming met het beoogde gebruik. 

(Paragraaf 3.1) 

 Gebruik de E-PowerBarrow alleen wanneer er 

voldoende licht is. 

 Gebruik de E-PowerBarrow alleen op een 

stevige ondergrond zonder risico van vallen of 

zinken. 

 Zorg ervoor dat lang haar verwijderd blijft van het 

wiel. 

 Plaats nooit handen tussen het aangedreven wiel 

en het frame. 

 Verwijder de accu als de kruiwagen  onbewaakt 

is. 

 Verwijder de accu als de E-PowerBarrow wordt 

opgetild. 

 Laad de accu van de kruiwagen alleen in een 

goed geventileerde ruimte. 

3. Veiligheid 

3.1 Beoogd gebruik 

De E-PowerBarrow Heavy Duty serie kruiwagens 

kunnen worden gebruikt voor het transport van vaste, 

niet-vloeibare goederen van de ene plaats naar de 

andere met een maximaal gewicht van 150kg. De 

grootte van de goederen mag niet hoger, breder of 

langer zijn dan de afmetingen van de bak. 

3.2 Wie kan de E-PowerBarrow bedienen 

 De E-PowerBarrow kan worden bediend door 

personen van 16 jaar en ouder. 

 Om de E-PowerBarrow te bedienen moet u een 

goede fysieke conditie hebben. 

 de E-PowerBarrow te bedienen moet u de 

handleiding gelezen en begrepen hebben. 

 De E-PowerBarrow moet bediend worden met 

verantwoordelijkheid. 

3.3 Kleding 

Er is geen special kleding vereist om te kunnen 

werken met de E-PowerBarrow. Pas wel op met 

loshangende stukken kleding of lang haar dat vast 

kan komen te zitten in de elektrische hub motor. Zorg 

voor schoeisel met voldoende grip.  

3.4 Veiligheidsknoppen 

De gele joystick waarmee de snelheid wordt geregeld 

is een veiligheidsknop die altijd in zijn neutrale positie 

terugkeert. Stop de E-PowerBarrow direct als deze 

knop niet meer goed werkt.  

4. Eerste gebruik E-PowerBarrow 

4.1 Handling procedure voor het eerste gebruik 

1. Pak de kruiwagen uit 

2. Controleer of alle onderdelen aanwezig zijn (zie 

onderdelen overzicht tabel 1)) 

3. Lees en begrijp de handleiding 

4. Laad de accu 

5. Maak een aantal testritten met een lege bak 

6. Start het gebruik van de E-PowerBarrow 

4.2 Uitpakken 

Verwijder al het verpakkingsmateriaal van de E-

PowerBarrow. 

4.3 Component lijst 

Controleer aan de hand van de component lijst uit 

Tabel 1 of uw E-PowerBarrow compleet is. Als een 

onderdeeldeel ontbreekt neem dan contact op met 

uw E-PowerBarrow leverancier. 

4.4 Lees en begrijp de handleiding 

Voordat u begint te werken met de E-PowerBarrow 

zorg ervoor dat u de handleiding gelezen en 

begrepen hebt. Als er iets niet duidelijk is kunt u 

contact opnemen met uw vertegenwoordiger of met 

de E-PowerBarrow after-sales service. Zie hiervoor  

www.epowerbarrow.com website. Indien de 

handleiding beschadigd of verloren is neem dan 

contact op met uw leverancier of met de E-

http://www.epowerbarrow.com/


ALTRAD FORT E-Powerbarrow : Heavy Duty UV, FS, GL, Heavy Duty pro UV, pro FS, pro GL - Safety & Operating Instructions 

 

 8 

PowerBarrow after-sales service voor een nieuwe 

handleiding. 

4.5 De accu opladen 

Laad de accu minstens 4-5 uur voor het eerste 

gebruik volgens de volgende procedure: 

1. Sluit de oplader aan op de accu 

2. Steek de oplader in het stopcontact. 

3. De lader begint nu de accu op te laden. De LED 

van de oplader is rood tijdens het opladen. 

4. Wanneer de LED op de oplader groen wordt, is de 

accu opgeladen. Ontkoppel de oplader van het 

stopcontact en daarna van de accu. 

5. Herhaal de bovenstaande stappen voor elke 

laadcyclus. 

 

De rode LED op de ACCU geeft alleen aan dat de 

accu stroom krijgt van de oplader. Het wordt niet 

gebruikt om aan te geven wanneer het opladen is 

voltooid. Als de LED niet brandt, mag u de accu 

niet verder op te laden. Neem contact op met uw 

vertegenwoordiger of met de E-PowerBarrow 

after-sales service.  

4.6 Make test drives 

 

Na het opladen plaats de accu terug in de 

accuhouder. 

De accu wordt op zijn plaats gehouden door de 

metalen “sliding plate” onder de kruiwagen. De accu 

heeft twee uitsparingen die passen om de rails van 

de “sliding plate”. De gele clip zal de accu 

vergrendelen. 

Na het plaatsen van de accu kan er een eerste testrit 

worden gemaakt. Het is belangrijk om kennis te 

maken met de E-PowerBarrow alvorens deze te 

gebruiken in een meer uitdagende omgeving. 

 Zorg voor voldoende vrije ruimte rondom de 

kruiwagen voor een eerste testrit. 

 Zorg voor een horizontaal oppervlak om te 

wennen aan de kruiwagen. 

 Kijk naar achteren en wees voorzichtig bij het 

achteruitrijden met de kruiwagen. 

 In geval van gevaar meteen de gele veiligheid 

joystick loslaten, de motor zal dan stoppen. 

5. De bediening van de E-PowerBarrow 

5.1 De gashendel box (figuur 2) 

1. Druk op de knop (1) "ON / OFF" toets gedurende 1 

sec. Het elektrische systeem van de kruiwagen zal 

worden geactiveerd. De groene LED zal oplichten in 

de "ON / OFF" knop.  

2. Druk de gele joystick gashendel (3) langzaam 

vooruit om de hub motor te laten draaien. 

3. Hoe verder de gele joystick gashendel (3) naar 

voren wordt gedrukt hoe sneller de kruiwagen zal 

gaan. 

4. Laat de gele joystick gashendel (3) los om de E-

PowerBarrow te stoppen. 

5. Druk de gele joystick gashendel (3) naar achteren 

om de kruiwagen achterwaarts te bewegen. 

6. Druk 1 seconde op de knop (1) aan / uit om het 

elektrische systeem van de kruiwagen te de-

activeren. 

5.2 Het gebruik van de elektronische rem HDC (Hill 

Descend Control) 

 Overbelast de kruiwagen nooit bij het rijden 

van een heuvel. 

 Belast de kruiwagen nooit maximaal bij een 

eerste gebruik van HDC. 

 Controleer of het aangedreven wiel 

voldoende grip heeft op het oppervlak. 

 Gebruik HDC nooit op een gladde ondergrond 

 In geval van nood drukt u de twee voeten van 

de kruiwagen in de grond of flip de kruiwagen 

zijwaarts. 
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De E-PowerBarrow heeft een hill descend control 

(HDC) systeem dat kan worden gebruikt om met een 

beladen kruiwagen de heuvel af te rijden. 

 

Het systeem kan worden geactiveerd door 

gedurende één seconde op de "SLOW" (2) knop op 

de controller box (figuur 2) te drukken. Er zal een 

rode LED gaan branden in de knop.  

Als de HDC is geactiveerd zal de gele joystick 

gashendel (3) worden gedeactiveerd.  

Nu zal de motor de snelheid van de kruiwagen 

beperken tot maximaal 1,8km/u. 

De HDC verliest zijn functie als het aangedreven wiel 

onvoldoende grip heeft. 

Door opnieuw voor 1 seconde op de “SLOW” knop te 

drukken zal de HDC worden uitgeschakeld. De rode 

LED gaat uit en de gele joystick gashendel zal weer 

functioneren.  

Zorg ervoor dat de kruiwagen horizontaal 

staat alvorens de HDC te de-activeren.. 

5.3 Werken met de E-PowerBarrow 

De E-PowerBarrow kan worden gebruikt om 

goederen te vervoeren van de ene plaats naar de 

andere. Zorg ervoor dat bij het laden van de 

kruiwagen het gewicht van de vracht gelijkmatig 

verdeeld is in de kruiwagenbak 

5.4 Verwijderen / vervangen van de accu 

De accu van de E-PowerBarrow kan worden 

verwijderd. Om de accu te verwijderen plaats de 

kruiwagen met de neus op de grond en met de 

handvaten omhoog. Pak het handvat van de accu 

vast en trek met de duim de gele bevestigingsknop 

van de accu omlaag. Trek tegelijkertijd de accu 

omhoog. Trek net zo lang door tot de accu vrij komt 

van de geleide rails. 

5.5 De accu plaatsen 

De accu van de E-PowerBarrow zit onder de 

kruiwagen. De metalen plaat dient als geleiderails 

voor de accu. Op de accu zitten twee uitsparingen die 

passen op de geleiderails. 

Zet de kruiwagen met zijn neus op de grond zo dat 

de handvaten omhoog wijzen. Pak de accu bij het 

handvat en zorg dat de uitsparingen en de rails in 

elkaar haken. Laat de accu nu langzaam zakken tot 

die niet meer verder kan. Zorg dat de gele 

bevestigingsknop de accu vergrendelt. Hiervoor zit 

een uitsparing in de geleiderails. De accu zit goed als 

deze niet meer omhoog kan worden getrokken 

zonder de gele bevestigingsknop in te drukken. 

5.6 Lampjes en waarschuwingsgeluiden 

Tabel 2 van deze handleiding geeft informatie over 

de verschillende lampjes en geluiden. 

Zet de gashendel onmiddellijk in de neutrale stand 

als de motor het signaal geeft voor overbelasting. 

Kies een andere route of leeg de kruiwagen 

gedeeltelijk.  

Voortdurende overbelasting van de E-PowerBarrow 

zal de motor onherstelbaar beschadigen. 

6. Onderhoud 

6.1 Accu 

De levensduur van een accu wordt verlengd als de 

accu volledig is opgeladen. Daarom moet de accu 

altijd na gebruik worden opgeladen. 

Wanneer de accu twee weken op rij niet wordt 

gebruikt dan moet deze opnieuw worden geladen om 

in goede conditie te blijven. Bewaar de accu altijd op 

een droge plek op kamertemperatuur. 

6.2 Reiniging van de E-PowerBarrow 

Reinig de E-PowerBarrow met een droge borstel. 

Indien nodig kan de kruiwagen worden gereinigd met 

normaal stromend water.  
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1Gebruik nooit water onder hoge druk voor het 

schoonmaken van de kruiwagen. 

6.3 Het opslaan van de E-PowerBarrow 

De E-PowerBarrow moeten worden opgeslagen in 

een droge plaats. Verwijder de accu als de E-

PowerBarrow voor langere tijd niet wordt gebruikt. 

6.4 Transport van de E-PowerBarrow 

De E-PowerBarrow weegt ongeveer 22kg zonder 

accu. Het gewicht van de E-PowerBarrow kan 

enigszins verschillen afhankelijk van de gemonteerde 

bak. 

 

Verwijder altijd de accu als u de E-PowerBarrow 

gaat transporteren 

Verwijder altijd de accu als u de E-PowerBarrow 

gaat optillen. 

Zorg dat tijdens transport de E-PowerBarrow 

gefixeerd is aan het transporterende voertuig. 

Het gewicht van de Lithium batterij is 1,8 kg 

Het gewicht van de AGM loodaccu is 7.1Kg 

                                                      

 

7. Problemen oplossen 

Lees dit hoofdstuk als de E-PowerBarrow niet werkt 

zoals verwacht. Als de gegeven oplossingen niet het 

probleem oplossen kunt u contact opnemen met uw 

verkoper of met de E-PowerBarrow support. Zie voor 

contactgegevens de www.epowerbarrow.com 

website. 

De E-PowerBarrow kan niet worden ingeschakeld: 

1. Controleer of de batterij goed is geplaatst. 

2. Controleer of de batterij is opgeladen. 

3. Controleer of de gele joystick gashendel in de 

neutrale stand. 

De E-PowerBarrow is ingeschakeld, maar reageert 

niet op de gele joystick: 

1. Controleer of de band genoeg druk heeft, als de 

druk te laag is, zal de hub motor wil lopen binnen de 

band zonder het verplaatsen van de band zelf. 

2. Controleer of de "SLOW" functie is ingeschakeld.3. 

Controleer of de rode waarschuwing LED brandt in 

de aan- / uit- knop; Zo ja, dan is de batterij leeg. 

  

http://www.epowerbarrow.com/
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8. Parts list 

Order number EAN code Item Qty-set 

65700 8711755657006 E-PowerBarrow Heavy Duty - UV 1 

65710 8711755657105 E-PowerBarrow Heavy Duty - GL 1 

65720 8711755657204 E-PowerBarrow Heavy Duty - FS 1 

65705 8711755657051 E-PowerBarrow Heavy Duty Pro - UV 1 

65715 8711755657150 E-PowerBarrow Heavy Duty Pro - GL 1 

65725 8711755657259 E-PowerBarrow Heavy Duty Pro - FS 1 

16050 8711755160506 AGM Battery 24V - 10Ah 1 

16060 8711755160605 Li-ion Battery 29V - 12Ah 1 

65762 8711755657624 Charger (High Speed) 24V 2.5A 1 

65740 8711755657402 Support wheels NML - Flex pro - complete set 2 

82010 8711755820103 Inner tube E-PB 1 

82015 8711755820158 Traction Tire  E-PB 1 

81012 8711755810128 Road tire E-PB 1 

74433 8711755744331 Tray steel galvanized 1,2mm - 100L - Universal 1 

73107 8711755731072 Tray Plastic HDPE - 100L - Garden & Landscaping 1 

77004 8711755770040 Tray Plastic HDPE - 160L - Farm & Stable 1 

94300 8711755943000 Frame E-PB - Universal 1 

94301 8711755943017 Frame E-PB - Garden& Landscaping 1 

94302 8711755943024 Frame E-PB - Farm & Stable 1 

00680 8711755006804 Drive Unit Set - complete incl. Lead Acid Battery AGM 1 

00685 8711755006859 Drive Unit Set - complete incl. Li-Ion Battery 1 

65752 8711755657525 Hub Motor Wheel w/o Tire - 320W 1 

65753 8711755657532 Complete mounting set motor (screw, washer, nuts, spacer included) 59 

65756 8711755657563 PCB Case front cover 1 

65757 8711755657570 PCB case assembly (Circuit board included) 1 

65758 8711755657587 PCB (Circuit board) 1 

65759 8711755657594 Screw Set for mounting PCB Case 12 

65760 8711755657600 Throttle Unit (screws included) 1 

65761 8711755657617 Mounting set Throttle (screws) 10 

65763 8711755657631 Aluminium Slide Plate & Screw Kit Bag 1 
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