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Bevezetés a használati utasításhoz 

Érvényesség  
A jelen kezelési útmutató kizárólag a címlapon 
nevesített gépjármű tűzoltótechnikai felépítmé-
nyére, és beépített tűzoltótechnikájára vonatko-
zik. 
Az útmutató a különleges felszerelés leírását, 
valamint részleges absztrakciókat és példákat 
tartalmazza. Az Önök gépjárműjének a felszere-
lése ebből kifolyólag részben eltérhet a leírástól 
és az ábráktól. 

Szövegkiemelések 
Azokat a fontos szövegrészeket, amelyeket ok-
vetlenül figyelembe kell venni a jelen kezelési és 
karbantartási útmutatóban, az alábbi módon 
emeltük ki: 
A nyíllal bevezetett mondatok cselekvési utasítá-
sokat tartalmaznak:  

 A műveleti utasításokat sorban egymás után 
kell elvégezni. 
Az alábbi információkat francia bekezdés vezeti 
be: 
- Felsorolás. 
- A következőkben leírt cselekvések előfeltéte-

lei. 
- Folyamatok, amelyek egy műveleti lépés után 

folynak le. 
- Állapotleírások. 

 
Az információ-szimbólum olyan uta-
lásokat jelöl, amelyek a 
tűzoltótechnikai felépítmény és a be-
épített elemek hatékony és súrlódás-
mentes használatához célszerűek. 

Azok a szövegrészek amelyeket okvetlenül figye-
lembe kell venni  

 

VESZÉLY! 
Súlyos sérüléseket vagy halált 
okozó közvetlen veszélyre figyel-
meztet. Útmutatást nyújt a veszély 
elhárítására vagy elkerülésére. 

 Az utasításokat okvetlenül be kell tartani. 

 

FIGYELEM! 
Súlyos sérüléseket vagy halált 
okozó veszélyre figyelmeztet. Az 
érintett személyek védelmére biz-
tonsági intézkedéseket igényel. 
elkerülésére. 

 Az utasításokat okvetlenül be kell tartani. 

 
ÓVATOSAN! 
Tárgyi vagy személyi sérülés veszé-
lyére figyelmeztet. Útmutatást nyújt a 
kármegelőzésre. 

 Az utasításokat okvetlenül be kell tartani. 

 
Ábrák 
Szükség esetén a szöveg illusztrációt is tartal-
maz. A valamely ábrára vonatkozó utalás szögle-
tes zárójelbe tett számmal történik. Az ábra szá-
mát követő nagybetű az ábrán található pozíciót 
közli. 
Szerzői jog 
Valamennyi a jelen kezelési utasításra és annak 
mellékleteire vonatkozó jog Iveco Magirus 
Brandschutztechnik GmbH–t illeti meg. Ezt a 
dokumentációt csupán személyes felhasználásra 
adjuk át. 

Az útmutató, akár részleges visszaadása, után-
nyomása vagy bármilyen más sokszorosítása 
csak írásos hozzájárulással lehetséges. Tilos 
ezeket harmadik személyekkel, különösképpen 
pedig a konkurenciával közölni, számukra hozzá-
férhetővé tenni.  
Németországban nyomtatva. 
Műszaki színvonal 
Az útmutatóban található információk megfelel-
nek a kiadás pillanatában érvényes műszaki 
színvonalnak. 
2009/04 kiadás 
Az Iveco Magirus Brandschutztechnik GmbH 
fenntartja magának a  
- műszaki berendezések és a gépjármű konst-

rukciója, szoftvere és alkatrészei módosítá-
sának, valamint a megadott alkatrészek he-
lyett más egyenértékű, a műszaki haladást 
szolgáló alkatrészek használatának  

- a jelen kezelési útmutatóban foglalt informá-
ciók módosításának jogát. 

A lábjegyzetben látható dátumadatok az adott 
fejezet változtatásának dátumát adják meg.  
A műszaki fejlesztés állapotát a lábjegyzetben 
megadott különböző dátumok nem érintik. 
Szavatosság 
Iveco Magirus Brandschutztechnik GmbH nem 
szavatolja az adatok teljes helyességét. Az útmu-
tató tartalmából nem lehet igényeket támasztani. 
A szakszerűtlen kezelés vagy karbantartás kö-
vetkezményeiért Iveco Magirus 
Brandschutztechnik GmbH nem vállal felelőssé-
get. 
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Megfelelőség 
A tűzoltótechnikai felépítmények és beépített 
tűzoltótechnikai eszközök biztonságtechnikai 
szempontból kifogástalan állapotban kerülnek 
kiszállításra. Megfelelőségi nyilatkozatunk csak 
az Iveco Magirus Branschutztechnik GmbH által 
kiszállított járműre és az abba beépített elemekre 
érvényes. 
A nem Iveco Magirus Brandschutzetchnik GmbH 
által végzett módosításokért, átépítésekért, ki-
egészítésekért és utólagos beépítésekért a fele-
lősség az üzemeltetőt terheli, ezáltal maga is 
gyártóvá válik, és köteles megállapítani az érvé-
nyes előírások teljesítését ill. biztosítani a szük-
séges iratokat.  
A tűzoltótechnikai felépítmény és a beépített tűz-
oltótechnika konstrukciója és kivitelezése a tech-
nika általánosan elismert szabályai szerint törté-
nik. Egyebek között az alábbi vonatkozó szabvá-
nyokat és irányelveket vették figyelembe: 
- DIN EN ISO 12100-1 és 2: gépek biztonsága.  
- DIN EN 294: Gépek biztonsága. 
- DIN EN 614-1: gépek biztonsága – ergonó-

mia.  
- DIN EN 954-1: a vezérlések biztonságra 

vonatkoztatott részei. 
- DIN EN 982: folyadéktechnikai berendezések 

és alkotó elemek biztonságtechnikai köve-
telményei. 

- DIN EN 1037: az energia bevitel és energia 
leépítés szétválasztása. 

- DIN EN 1846-1 és 2: tűzoltójárművek. Átte-
kintés és általános követelmények. 

- DIN EN 60204-1: a gépek elektromos beren-
dezései. 

- EN 14043: Gépezetes tolólétrák a tűzoltó-
ságok számára. - Kombinált mozgású gépe-
zetes tolólétrák (Automatikus létrák) 

- EN 14044: Gépezetes tolólétrák a tűzoltó-
ságok számára. - Egymást követő 
(szekvencionált)  mozgású gépezetes tolólét-
rák (Fél-automatikus létrák) 

- DIN EN 14011-6 és 9: tűzoltósági fogalmak; 
tűzoltógépjárművek, mentőgépjárművek, 
egyéb tűzoltósági járművek. 

- DIN 31051: karbantartás; fogalmak és intéz-
kedések. 

- DIN EN 349: Gépek biztonsága: Minimális 
távolságok a testrészek becsípődésének 
megakadályozása érdekében 

Mértékegységek 
 
A jelen kezelési és karbantartási útmutató 
minden adata az érvényes SI-egységben 
van megadva. 

Átszámítási tényezők: 

1 Coll = 25,4 mm  1 mm = 0,039 Coll  

1 Láb = 30,48 cm  1 cm = 0,033 Láb  

1 Mérföld/h = 1,609 km/h  
1 km/h = 0,621 Mér-
föld/h  

1 US-Gallon = 3,785 Liter  
1 Liter = 0,264 US-
Gallon  

1 GB-Gallon = 4,545 Liter  1 Liter = 0,22 GB-Gallon 

1 cuft/min = 28,32 l/min  1 l/min = 0,035 cuft/min  

1 Font = 0,454 kg  1 kg = 2,2 Font  

1 psi = 0,069 bar  1 bar = 14,504 psi  

1 hPa = 0.001 bar  1 bar = 1000 hPa  
1 lbf.ft = 1,36 Nm  1 Nm = 0,74 lbf.ft  
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Garancia 
A garanciára vonatkozó részletek megtalálhatók 
az Iveco Magirus Brandschutztechnik GmbH 
általános kereskedelmi feltételei között. 

Vevőszolgálat 
Üzemzavar esetén kövessék az Üzemzavar 
címszó alatt található utasításokat. Minden 
más kérdésben rendelkezésükre áll az ügy-
félszolgálat: 
 
Iveco Magirus Brandschutztechnik GmbH 
Customer Service – Technical Helpdesk 
Graf-Arco-Straße 30 
D-89079 Ulm 
Fax: +49 (0)731 408 - 2225 
Email: magirus.brandschutz.service@iveco.com 
Internet: www.iveco-magirus.net 
 
Magyarországon: 
MSA Hungária Biztonságtechnika Kft. 
1143 Budapest, 
Francia út 10. 
Tel.: 06-1-251-3488 
Fax.: 06-1-251-4651 
Email: info@msa.hu 
Internet: www.msa.hu 
 
Jelölések  
 
A gyártóval folytatott bármely kapcsolattartás 
során kérjük, közöljék a felépítmény –a vezetőol-
dali ajtó belső oldalán elhelyezett- típuscímkéjén 
[1] és a létrahajtás keret belső oldalán található 
termékazonosító címkén [2] feltüntetett adatokat. 

 
 

 

[1] ábra Felépítmény típuscímkéje 
 

[2] Termékazonosító címke 
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Rendeltetésszerű használat 
 

 

FIGYELEM! 
A gápjármű és a magasból men-
tő szer szakszerűtlen használa-
ta személyi sérülésekhez vezet-
het! Sérülhetnek továbbá a gép-
jármű, a magasból mentő, vagy 
egyéb tárgyi értékek. 

 
 A magasból mentőt csakis a jelen út-
mutató előírásainak megfelelően sza-
bad használni. 
 A tűzoltótechnikai felépítményt és be-
épített tűzoltótechnikai berendezéseket 
csak személyek mentésére, tűzoltás-
hoz és műszaki mentés (DIN 14530 
szerint) végzéséhez használják! 
 A módosításokat, átépítéseket és javí-
tásokat kizárólag a gyártó által jóváha-
gyott személyekkel végeztessék! 
 A gépjárművet valamint a 
tűzoltótechnikai felépítményeket, be-
épített készülékeket csak műszakilag 
kifogástalan állapotban szabad hasz-
nálni! 

 
A gépezetes tolólétra egy magasból mentő esz-
köz, amely elsődlegesen emberek magasabb 
helyről történő kimentésére, de tűz leküzdésére 
vagy műszaki mentésre is szolgál. 

A legénység egy 3 fős csapatból áll. A legénysé-
gével a gépezetes tolólétra egy taktikai egységet 
képez. 
 

 
Az Iveco Magirus 
Brandschutztechnik GmbH. csak 
akkor szavatolja a biztonságot, a 
megbízhatóságot és a teljesít-
ményt, ha a gépjárművet és 
tűzoltótechnikai felépítményt, be-
rendezéseket rendeltetésszerűen 
használják. 

 
 Az önhatalmú módosítások, átépíté-
sek, vagy a nem rendeltetésszerű 
használat esetén a következményekért 
a gyártót nem terheli felelősség! 

 
Oktatás és szakképzés 
 

FIGYELEM! 
A szakszerűtlen használat sú-
lyos balesetekhez vezethet! 

 
A biztonságos használat érdekében a 
magasból mentő kezelését kizárólag 
csak speciálisan erre kiképzett sze-
mélyzet végezze!  
A jármű és a tűzoltótechnikai felépít-
mény és felszerelések kezelését és 
karbantartását kizárólag megfelelően 
képzett személyzet végezheti. 
18 év alatti valamint tűzoltótechnikai 
kiképzésben nem részesült személyek 
nem kezelhetik a magasból mentőt.  
Ügyeljenek arra, hogy a bevetés során 
ne kezelhessék a gépjárművet és an-
nak felszerelését olyan személyek, akik 
nem rendelkeznek szakismerettel. 
Bevetés előtt a személyzet alaposan el 
kell sajátítsa a helyes kezelést. 
A gyakorlatok során végezzék el újra és 
újra az egyes műveleti sorokat. Egyedi 
eligazítások nem elegendőek! A ta-
pasztalt tűzoltó szakemberek által vég-
zett képzés és folyamatos gyakorlat 
biztosítja a biztonságos bevetést. 
A személyzet rendelkezzen a gépjármű 
osztályhoz szükséges megfelelő jogo-
sítvánnyal! 

 
Az üzemeltető felel az illetékes-
ség, felelősség meghatározásáért 
és személyzet felügyeletéért, va-
lamint az érvényes előírásoknak 
megfelelő, elegendő képzésért és 
gyakorlatozásért. 
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Fontos információk a biztonsághoz! 

 

FIGYELEM! 
A szakszerűtlen kezelés súlyos 
baleseteket okozhat! 

 
 Veszélytelen használat csak a biztonságos 
munkavégzéshez szükséges valamennyi 
információ figyelembe vételével lehetsé-
ges. 

Útmutatások 
A műszaki berendezést csak akkor lehet ve-
szélytelenül használni, ha használata előtt el-
olvasták, és szigorúan betartják az abban fog-
laltakat. 

Kövessék a további dokumentációt: használat 
előtt olvassák el az alváz, a tartozékok és pót-
lólagos aggregátok (pl. kismotorfecskendő, 
generátor, mentő- és málhafelszerelések) 
gyártójának kezelési- és karbantartási útmuta-
tóját. 

A kezelési és karbantartási útmutatókat mindig 
tartsák kéznél a gépkocsiban. 

A kezelési útmutatókat őrizzék meg a jövőbeni 
felhasználás céljára. 

Jelölések, figyelmeztető táblák 
 A kezelési úrmutató utasításain túlmenően 
olvassák el és kövessék a járművön található 
címkéket. 

 Alaposan tisztítsák meg és őrizzék jól olvasha-
tó állapotban a járművön található címkéket. 

 Pótolják a hiányzó, vagy sérült címkéket! 

 
Egyéb előírások 

 Figyelembe kell venni, és be kell tartani az 
általános törvények, rendeletek és előírások 
érvényes változatát (pl. KRESZ-előírások, az 
ország specifikus tűzoltó kiképzési irányvona-
lak, baleset megelőzési előírások, tűzoltó 
szolgálati előírások, munkaegészségügyi és 
környezettechnikai szabályok, nemzeti tűz- és 
katasztrófavédelmi törvények stb.). 

 
Az alábbiakban felsoroljuk a tűzoltótechnikai fel-
építmények biztonságos és veszélytelen kezelé-
sére vonatkozóan Németországban érvényes, 
okvetlenül követendő előírások és szabályok 
válogatását: 
 
Baleset megelőzési előírások: 
- általános előírások (GUV AI) 
- munkaegészségügyi megelőző intézkedések 

(GUV V A4) 
- elektromos készülékek és eszközök (BGV 

A3/GUV-V A3) 
- gépjárművek (GUV-VD 29) 
- létrák és lépcsők (GUV-VD 36) 
- tűzoltóságok (GUV-V C 53) 
 
Egyéb útmutatások: 
- tűzoltók kiképzésére vonatkozóan az egyes 

országokban érvényes képzési előírások 
- irányelvek a védelmről (GUV-R 190 bis 195) 
- biztonság a tűzoltószolgálatban irányelv: 

(GUV-I 8558)  
- tűzoltósági málhafelszerelések és készülékek 

vizsgálati előírásai (GUV-G 9102) 
- elektromos berendezésekre és eszközökre 

vonatkozó baleset- megelőzési előírások 
(BGV A2/GUV 2.10) 

 
 Tájékozódjon arról, hogy az Ön országában 
milyen előírások és szabályzatok alkalmazása 
indokolt! 
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Általános biztonsági információk 

 

VESZÉLY! 
A szakszerűtlen kezelés súlyos 
sérüléssel járó, akár halált oko-
zó balesetekhez vezethet! 
 

Az alábbiak áttekintést nyújtanak a gépjármű 
és málhájának biztonságos használatáról. Az 
egyes fejezetek részletes leírásainál adott 
biztonsági előírások kiegészítik ezt az általá-
nos áttekintést,  

 ezért vegyék figyelembe az egyes fejezetek 
utasításait is. 

Zajkibocsátás 
A zajkibocsátás a fő kezelőállásnál a készülékek 
biztonságára vonatkozó törvény harmadik ren-
delkezése szerint (3. GSGV, §1, 2.1.d bekezdés): 
A munkahelyre vonatkoztatott emissziós érték a 
fő kezelőállásnál 84 dB(A). 
 
Kipufogógázok 

 

VESZÉLY! 
A motor kipufogógáza mérgező! 
 

 A gépjárműmotort ne üzemeltessék zárt 
helyiségekben! 

 Amennyiben rendkívüli helyzetben a jár-
művet mégis zárt helyiségben kell üzemel-
tetni, a kipufogógázt elvezető tömlőn ke-
resztül vezessék ki a szabadba, és gon-
doskodjanak elegendő szellőztetésről! 

 Amennyiben a gépjárműmotor a szabad-
ban hosszabb ideig működik, a kipufogó-
gázt elvezető cső végét helyezzék el a 
munkahelytől távol! 

Elektromágneses jelek 
FIGYELEM! 
A GSM modem rádiójelei zavar-
hatják az elektronikus készülé-
kek működését, akár azok meg-
hibásodását is okozhatják. 
 

 
 Veszélyeztetett területeken ,pl. 

- kórházak közelében (érzékeny orvosi ké-
szülékek, pl. pace maker, zavarása) 

- benzinkutak, üzemanyag raktárak és vegyi 
létesítmények közelében (berendezések 
zavarása) 

- robbantások közelében (gyújtás kioldása) 
bevetés előtt  kapcsolják ki a készenlétből a 
modemet. 

 Kövessék a vonatkozó baleset megelőzési 
előírásokat. 

 
A podiumon 

FIGYELEM! 
Leesés veszélye! 

Könnyen lezuhanhatnak! 
 Ne tartózkodjanak a pódiumon és létrakészle-
ten, amikor a gépjármű mozgásban van! 

 Csak akkor lépjenek a pódiumra, amikor a 
létra nyugalmi helyzetben van! 

 Felmászáskor gondoskodjanak a biztonságos 
tartásról, a pódiumon tartózkodás során gon-
doskodjanak a biztonságos állásról. 

 A pódiumon végzett munka során legyenek 
óvatosak, különösen nedves környezetben és 
készülékek emelése és cipelése közben. 

 Amikor a pódiumon dolgoznak, ne hagyják a 
szerszámokat szanaszét! 
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Járműüzem 

 

FIGYELEM! 
A szakszerűtlen viselkedés személyi 
sérüléssel és anyagi kárral járó bal-
esethez, a fogalom veszélyeztetésé-
hez vezethet. 

 Helyváltoztatás előtt távolítsanak el minden 
összekötést (tömlőket, kábeleket, stb.) a 
gépjárműről. A létrát fektessék a tartójára és 
húzzák be a támaszokat, zárják be a redő-
nyöket. 

 Csak akkor induljanak el, amikor a támaszo-
kat betolták, a kosár utazó állásban van, a 
rugórögzítés ki van reteszelve és a vezető-
fülkében kialudt minden kontrollámpa. 

 Utazás közben ne lépjenek a pódiumra, 
létrakészletre és a kosárba! Indulás előtt 
győződjenek meg, hogy a pódiumon, a fő 
kezelőállás ülésében, a kosárban vagy a lét-
rakészleten nem tartózkodik senki. 

 Használat után minden készüléket rögzítse-
nek jól, hogy ne szabadulhassanak el vélet-
lenül se.  

 Indulás előtt győződjenek meg, hogy senki 
sem tartózkodik a helyváltoztatás közvetlen 
közelében. 

 Csak annyi személyt szabad szállítani, ahá-
nyat a szabályos ülések száma megenged. 
Utazás közben minden bennülő be kell le-
gyen csatolva biztonsági övvel.  

 Tolatni (vontatmány nélkül is) csak a látó-
mezőben tartózkodó segítőtárs közreműkö-
désével szabad! 

Közúton: 
 Tartsák be az érvényes rendelkezéseket 
(KRESZ). A megkülönböztető jelzések nem ga-
rantálják a szabad utat. 

 Minden egyes bevetés előtt ellenőrizzék a  
jármű forgalom- és üzembiztonságát.  

 Vegyék figyelembe a gépjármű megengedett 
tengelyterhelését és össztömegét. 

 Vegyék figyelembe a gépjármű méreteit, külö-
nösen pedig a gépjármű magasságát. 

Terepen: 
A terepen ill. emelkedőn történő közlekedés külö-
nös óvatosságot valamint speciális ismereteket és 
oktatást igényel! 

 Kerüljék a hegyoldalon keresztben történő 
közlekedést. 

 Ellenőrizzék a terepviszonyokat. 
 Vegyék figyelembe a gépjármű terepszögét. 
 Ismeretlen terepen az útvonalat vizsgálják meg 
gyalogosan. 

A gépjármű elhagyása: 
 A gépjárművet csak annak leállítását követően 
hagyják el! 

 Ne ugorjanak, hanem szálljanak ki! Különösen 
nedves időjárás esetén ügyeljenek kiszállás 
közben a biztonságos tartásra. 

 Biztosítsák a járművet az elgördülés ellen 
(rögzítő fék, kerékékek, stb.). 

 A járművet ne hagyják felügyelet nélkül, ami-
kor a motor működik. 

Üzemanyagok 
FIGYELEM! 
Az olyan anyagok, mint pl. üzemanyag, 
fagyálló és konzerválószer tűzveszélye-
sek, és az egészségre károsak! 

 Okvetlenül tartsák szem előtt a gyártók előírásait, 
munka- és biztonsági rendelkezéseit! 

 Az üzemanyag feltöltés csak nyílt helyen, leállí-
tott motor és kikapcsolt gyújtás, leállított kiegé-
szítő fűtés mellett történhet! 

 Tankoláskor a tankolási helyszín legyen szikrák-
tól, lángoktól, hősugárzástól stb. védett.  

 Bevetés közbeni tankolásnál a tankolási folyama-
tot biztosítani kell. Az üzemanyag töltögetése 
közben nyílt láng, szikrák használata és a do-
hányzás tilos. 

 Az üzemanyagokat csakis erre szolgáló, megfe-
lelő tárolóedényekben, hőforrásoktól távol kell tá-
rolni. 

 A használt vagy kiömlött anyagokat környezetkí-
mélő módon kell semlegesíteni. 

Karbantartás és ápolás 
FIGYELEM! 
A szakszerűtlen karbantartás súlyos 
balesetekhez vezethet! A veszélytelen 
munkavégzés csak valamennyi, a biz-
tonságos karbantartásra vonatkozó 
előírás betartása mellett lehetséges.  

 A járművet és a tűzoltótechnikai felépítményt 
és felszereléseket csak műszakilag tökéletes 
állapotban szabad használni.  

 Gondoskodni kell az alapos tisztításról és a 
rendszeres karbantartásról.  

 Minden meghibásodást és hiányosságot azon-
nal javíttassanak meg. 

 Sajáterősen csak a leírt karbantartási munkákat 
végezzék!  

 Az előírt karbantartási munkákat csak kiképzett 
személyzet végezheti. Ha nincs más előírás 
akkor: 
- Tűzoltósági szabályozás szerinti karbantartó 

személyzet. 
- Azonos értékű képzéssel rendelkező sze-

mélyek, vagy 
- Azonos értékű szakképzéssel rendelkező 

személyek, mint pl. autószerelő, 
 Amennyiben szükséges, csak specialistákkal 
végeztessenek műveleteket: 
- Speciálisan kiképzett személyzet, vagy 
- Feljogosított szakértő, vagy 
- IVECO MAGIRUS vevőszolgálat 

 Csak a gyártótól származó eredeti pótalkatré-
szeket használjanak. 

 Részletesebb utasításokat még a  
Karbantartás fejezetben találhatnak. 
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A tűzoltótechnikai felszerelés használata 
 
Egyéni védőeszközök 

 

FIGYELEM! 
A tűzoltótechnikai berendezések 
használata közben többféle bal-
esetveszély is előfordulhat. Ez 
gyakorlás közben is lehetséges. 

 Az egyéni védőeszközöket a 
tűzoltótechnikai berendezések kezelése 
közben, vagy a veszélyes területen való 
tartózkodás alatt kell használni, ill. viselni. 

Berendezések, készülékek 
 A fiókokat, kihúzókat, redőnyöket, billenőket 
és lépcsőket csak az erre szolgáló markola-
toknál fogják meg. 

 Ne távolítsák el a védőlemezeket! 
 A nehéz készülékeket (pl. áramfejlesztő) annyi 
személy bevonásával emeljék meg, ahány 
markolat van. 

 A nehéz készülékeket tárolják lehetőleg mé-
lyen. 

 A készülékeket helyezzék el a tárolóikban és 
biztosítsák az erre szolgáló tartókkal vagy re-
teszekkel. 

 Csak a szükséges készülékeket oldozzák ki. A 
használaton kívüli készüléket azonnal helyez-
zék el biztonságosan a tárolóban és biztosít-
sák. 

 A fiókokat és kihúzókat mindkét végállásban 
rögzítsék és biztosítsák. Csak az oda szánt 
készüléket helyezzék be. 

 A fiókokat, kihúzókat és tartókat ne használják 
fellépőként! 

 A kapaszkodó markolatokat, lépcsőket és 
korlátokat tartsák tisztán, hó- és jégmentesen. 

 A csöveket és tömlőket védjék a lángokkal 
történő érintkezés és egyéb sérülések ellen. 

 
Letalpalás 

FIGYELEM! 
Egy nem megfelelő állóhely, vagy 
nem biztos altalaj negatívan hathat 
a magasból mentő stabil állására, 
vagy baleseteket okozhat. 
 

 A telepítés helyét úgy válasszák meg, hogy 
a feszültséget vezető vezetékeket se sze-
mélyek, se készülékek ne érintkezhesse-
nek. 

 Biztosítsák a közlekedést. 
 Az abroncsok és talpkorongok számára 
válasszanak szilárd talajt. Az abroncsokat 
és felfekvő felületeket biztosítsák megfele-
lően. 

 Letalpalás közben ellenőrizzék a talajt és a 
talpkorongok alá helyezett alátéteket. 

 Ellenőrizzék a járműdőlést. 
 Az állóhelyet változtassák mindaddig, míg 
a terep dőlése 10o-nál kisebb nem lesz. 

 
FIGYELEM! 
A mozgás közben nem felügyelt 
támasztólábakszemélyi sérülést és 
anyagi kárt okouhatnak. 
 

 A támasztólábak mozgatása előtt minden 
esetben meg kell győződni arról, hogy sem 
szemlyek sem pedig tárgyak nem tartóz-
kodnak a mozgási tartományban. 

 A támasztólábak mozgási tartományát fo-
lyamatosan felügyelni kell. 

 A támasztólábak kezelését az előírt óva-
tossággal kell végezni. Ez különösen aka-
dályok esetében érvényes. 
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A létramű 

 

VESZÉLY! 
Magas feszültség! Életveszély! 
 

 A bevetési helyen áramtalanítsák az elekt-
romos berendezéseket. 

 Amennyiben ez nem lehetséges, tartsanak 
elegendő biztonsági távolságot az elekt-
romos berendezésektől és vezetékektől. 

 A elektromos berendezések közelében vég-
zett bevetések során tegyék meg a szükséges 
intézkedéseket annak érdekében, hogy elke-
rüljék a tűzoltók elektromos veszélyeztetését. 

 Részletes leírást a „Létramű” fejezetben talál-
nak. 

 Kövessék a DIN VDE 0132 „Tűzoltás elektro-
mos berendezések közelében” utasítás elő-
írásait. 

 Kövessék a GUV-V C53 baleset megelőzési 
utasítás előírásait. 

 

 

FIGYELEM! 
A szakszerűtlen vagy figyelmetlen 
kezelés súlyos baleseteket okoz-
hat! 
 

 A gépezetes tolólétrát kezeljék mindig óva-
tosan, különösen az akadályok közelében 
és talajszint alatti tartományban. 

 Tartsanak az akadályoktól kellő biztonsági 
távolságot. 

 Ne hagyatkozzanak a biztonsági berende-
zésekre, azoknak csak kiegészítő szerepük 
van. 

 Folyamatosan kísérjék figyelemmel a gé-
pezetes tolólétra mozgási tartományát. A 
kezelőnek meg kell győződnie arról, hogy a 
megindított mozgások nem okoznak sze-
mélyi sérülést vagy anyagi kárt. 

 A létramozgás indítását és befelyezését 
mindig lassan végezzék.  

 Létra üzemmódban folyamatosan kísérjék 
figyelemmel a képernyő kijelzéseit. 

 A terhelési határok elérésekor mindig 
csökkentsék a terhelést. 

 
FIGYELEM! 
A gépezetes tolólétra borulhat! A 
figyelmetlenség veszélyeztetheti a 
gépezetes tolólétra biztonságos 
állását. 
 

 A bevetés során figyeljék a szélsebessé-
get. Figyeljenek a biztonsági intézkedések-
re. 

 A létra csúcsára ill. kosárra ne rögzítsenek 
kiegészítő létrákat, csörlőket stb. A létrát 
soha ne mozgassák lelógó kötelekkel, ká-
belekkkel vagy tömlőkkel! 

 
FIGYELEM! 
Felmászáskor és a gépezetes toló-
létra célhoz közelítésekor, valamint 
a kosárban tartózkodáskor fennáll 
a kiesés veszélye! 
 

 A létrára csak a létrafokok kiegyenlítését 
követően másszanak fel! 

Különösen nedvesség, hó vagy jég jelenlét-
ében le legyenek rendkívül óvatosak a lét-
rán! 

 Ne mozgassák a forgóasztalot, amikor a 
létrán személyek tartózkodnak, és állítsák 
le a motort. 

 A létra minden mozgása előtt a létrán tar-
tózkodó személyek mindig le kell mássza-
nak. 

 Kosaras üzemmód előtt zárják be vala-
mennyi ajtót és ellenőrizzék, hogy megbíz-
hatóan be vannak-e zárva! 

 
FIGYELEM! 
A létra leengedése egy felügyelet 
nélkül hagyott gépjármű esetében 
a létramű és más részek sérülését 
okozhatja. A hidraulikus rendszer 
hibája bizonyos, nem gyakran elő-
forduló, helyzetekben a létra le-
eresztéséhez vezethet. 
 

 A gépjárművet ne hagyják hoszabb ideig fel-
ügyelet nélkül, ha a létra nem a létratámasz-
ban van! 

 
 



 Kérem figyeljen 
 

 
AZ ÖN BIZTONSÁGA ÉRDEKÉBEN 

 

  19  IVECO MAGIRUS 
2009-05  

 

Oltó berendezés 

 

VESZÉLY! 
Szakszerűtlen tűzoltóanyag hasz-
nálat esetében áram üthet át! Élet-
veszély! 
 

 A bevetési helyszínen áramtalanítsák az 
elektromos berendezéseket. 

 Amennyiben ez nem lehetséges, tartsanak 
elegendő biztonsági távolságot az elekt-
romos berendezésektől és vezetékektől.  

 Elektromos berendezések közelében végre-
hajtott bevetéseken válasszák és használják a 
követelményeknek megfelelő tűzoltó anyagot. 
Kövessék a DIN VDE 0132 előírásait.  

 A tűzoltóanyag kiválasztást egyeztessék előre 
a létesítmény üzemeltetőjével. 

 A tűzoltó anyag választékot vegyék fel a tűzol-
tási tervbe. 

 

 

FIGYELEM! 
A szakszerűtlen kezelés súlyos 
baleseteket okozhat! A nagy nyo-
más alatt álló vízsugár súlyos sérü-
léseket okozhat! 
 

 A víz- vagy habsugarat sose irányítsák 
közvetlenül személyre! 

 Kerüljék a nyomáslökéseket és nyomásin-
gadozásokat, ne adjanak ellenőrizetlen 
gázt a szivattyúnál. A kiválasztott nyomó-
kimeneten az elzárót, vagy a sugárcsövet 
nyissák ki (vagy zárják) lassan! 

 A szivattyú maximális nyomását igazítsák a 
használt tömlők anyagához. 

 Használat előtt olvassák el a szivattyú, 
vagy gépjárműfecskendő kezelési utasítá-
sát és okvetlenül vegyék figyelembe az 
előírásokat és utasításokat. 

 A kupakkapcsokat a nyomókimenetekről 
csak nyomásmentes állapotban távolítsák 
el! 

 Az elzárókat csak akkor nyissák ki, ha ve-
zetékek vannak rájuk csatlakoztatva! 

 Ne üzemeltessék a sugárcsövet vagy moni-
tort, amikor a munkatartományban szemé-
lyek vagy akadályok vannak! 

 A víz- vagy habsugarat ne irányítsák elekt-
romos berendezések vagy vezetékek köze-
lébe, vagy azokra!  

 Létráról történő oltásnál okvetlenül figyel-
jenek oda a megengedett terhelésre. 

 A tömlőket mindig a létrakészletben kell 
lefektetni, a tömlővezeték nem lóghat le! 

 Annak érdekében, hogy a kifolyó tűzoltó-
anyag ne veszélyeztesse a forgalmat, min-
den egyes bevetés után víztelenítsék gon-
dosan a berendezést. 

Daru üzem 
FIGYELEM! 
A lezuhanó teher súlyos sérülést, 
vagy halált okozhat! 
 

 A lebegő teher alatt a teher megemelése-
kor, leeresztésekor és valamennyi függő 
teherrel végrehajtott létramozgás közben 
nem tartózkodhat senki! 

 
FIGYELEM! 
A szakszerűtlen kezelés veszélyez-
teti a magasból mentő stabil állá-
sát, és boruláshoz vezethet! 
 

 Vegye figyelembe a legnagyobb 
függeszthető teher súlyát! 

 Daru üzemmód csak teljesen betolt létrával 
és legnagyobb letalpalási szélességgel vé-
gezhető! 

 Sose döntsék a létrát, ha a teher nem is-
mert! 

 Ha a teher súlya nem ismert, akkor ne vé-
gezzen a terhelési nyomatékot növelő lét-
ramozgásokat.  
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Biztonsági berendezések 
Letalpalás és rugórögzítés 
A letalpalás a magasból mentőnek stabil állást 
biztosít. A rugórögzítés a hátsótengely rugóit 
rögzíti. Letalpalás és rugórögzítés nélkül a létra 
üzemmód nem lehetséges.  

A működés ellenőrzése 
Létraüzem közben a letalpalást és a stabilitást 
elektronika ellenőrzi.  
A vezérlés ellenőrzi a működési tartományban a 
kinyúlást, emelési szöget, létrahosszt és a terhe-
lést. A határértékek, amelyeknél a létramozgások 
automatikusan leállnak, tárolva vannak.  
A kezelőállásokon szimbólumok jelzik folyamato-
san az üzemi állapotot a kezelő számára. Az 
integrált, szöveges kezelőirányító az üzemállapot 
jelzésén kívül folyamatos cselekvési utasításokat 
is ad. 

Kikapcsoló funkciók 
A túlterhelés, mechanikus sérülés és ellenőrizet-
len mozgások elleni védelem céljából, a magas-
ból mentő kikapcsoló funkciókkal rendelkezik. 
A terhelési határok, vagy végállások elérése előtt 
a vezérlés lelassítja a mozgásokat és a végállá-
sok elérésekor a létramozgások automatikusan  
kikapcsolnak. Ez arra kényszeríti a kezelőt, hogy 
átgondolja a további cselekvést. 
A létra lekapcsol: 

- az oldalkinyúlás és a kosárdőlés határán  
- az abszolút használati határ elérésekor,  
- programoztott lekapcsolás a vezetőfülke- és 

a pódiumvédelem lekapcsolási tartományá-
ban és a 75o-ot meghaladó emelési szög 
esetén 

A létramozgásokat ütközési biztosítékok is védik 
és a létra mozgását lekapsolják: 

- a létracsúcs vagy kosár felfekvésekor (híd-
funkció), és a, 

- a kosár akadályhoz ütközésekor történik. 
Ezen túlmenően egy terhelési nyomatékot mérő 
berendezés méri a létrára ható erőket, és túlter-
heléskor kikapcsol. 
A létrakészletet csak akkor lehet a tartóba fekteni 
ha: 

- a szintkiegyenlítő be van kapcsolva,  
- a létrakészlet teljesen visszahúzott állapot-

ban van  
 

Vészüzem 
 

FIGYELEM! 
Ütközés- és billenésveszély!  
Az ellenőrző és biztonsági beren-
dezések vészüzemben nem mű-
ködnek! 
 

 A szükség-üzemmódot csak a szabályos 
funkciók meghibásodásakor szabad hasz-
nálni! 

 A szükség-üzemmódot csak visszafelé-
mozgásokra szabad használni! 

 Szükség-üzemmódban csak olyan mozgá-
sokat szabad végrehajtani, amelyek nem 
növelik a létra kinyúlását vagy terhelését. 

 Szükség-üzemmód közben a kezelő figyel-
jen folyamatosan a szögjelzőn látható in-
formációra! 

 Szükség-üzemmód közben a kezelő győ-
ződjön meg folyamatosan arról, hogy a lét-
ra és támgerendák mozgásai személyek és 
anyagi értékek veszélyeztetése nélkül zaj-
lik. 

 Minden mozgást rendkívül óvatosan vé-
gezzenek. 
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Figyelmeztető táblák 
 
Létraüzem 
 

A létrára fellépni 
tilos ha a jámű 
motorja jár, vagy a 
létra mozgásban 
va. 

  

 

 
A feállítási hely maximális dő-
lésszöge 10° 

Mentőkosár 

 

A kosarat csak csu-
kott ajtókkal, és 
maximálisan 290 kg 
terheléssel szabad 
használni. 

  

 

A kosárterhelést a 
multifunkcionális 
függesztőkar hasz-
nálata esetén egy 
személyre  
csökkneteni, és a 
korlátokat zárva kell 
tartani. 

Daruüzem 
 
Az emelés és a 
süllyesztés köz-
ben, valamint 
minden esetben 
ha létrán meg-
emelt teher van,  
a lengő teher 
alatt tartózkodni 
tilos. 

Vezetőfülke billentése 
 

 

 
 
 
 

 
Max. megengedett szélsebes-
ség 12 m/s  
(korlátozás nélkül) 

 
 
 
 
 

 

Kosarat a létraüzem 
közben  
elhagyni tilos. 

 
  

 
Max. megengedett szélsebes-
ség 12 m/s  
(korlátozás nélkül) 

 
 
Ismeretlen nagyságú 
teherrel a létrát dönte-
ni tilos. 
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Vezetőfülke  
 

 

 
Jármű világítás 

 

 
Kőrforgó megkülön-
böztető lámpák 

 

 
Kárhelyrásdió 
feszültségátalakító 

      

 

 
Munkahelyek fény-
szóró megvilágítása 

 

 
Villogók elől a hűtő-
rácson 

 

 
Üzemkész állapot 
távdiagnózis 

      

 

 
Málhatér világítás 

 

 
Hangjelzés 

 

 
Mellékhajtás 

      

 

 
Jármű környezeté-
nek megvilágítása 

 

 
Hangjelzés váro-
si/terep-hangerő 

 

 
Kitalpalva (üzem-
kész) 

 
Elektromosság 

 

 
230/400 V-os elosz-
tó jelölése 

 
Akkumulátortöltő 
betáp 

 
24 V-os külső betáp

      
 
Akkumulátor feszült-
sége alacsony 

 
Féklevegő-
nyomástartó komp-
resszor betáp 

 
230 V-os külső 
betáp 

      
 
Beépített generátor 
aktív  

    

 
Oltóberendezés 

 
Töltőcsatlakozó 
elzárója 
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Kitámasztás 
 

 

 
Mellső kitámasztók 

Oldalankénti kito-
lás/leeresztése (op-
ció: mindkét oldalt 
egyszerre) 

 
Letalpalás üzemál-
lapot 

      

 

 
Hátsó kitámasztók 

 

Oldalankénti feleme-
lés/rövidítése (opció: 
mindkét oldalt egy-
szerre) 

  

 

Foglalt nyomógombok 

 

 
Szintkiegyenlítés 

 
Világítás 

 

 
Főmenü gomb 
váltás és vissza a 
főmenübe 

      

 

 
Létrafok egyenlőség 

 
Motor start / stop 

  

 
Vészüzem 
 

 
Villamosság  
meghibásodás 

 
Hidraulika vész-
üzemi szivattyú 
(230 V-os) 

 
Letalpalás vész-
üzem 

      
Hidraulika vészüze-
mi szivattyú (24 V-
os) 

Létrát kézi vezér-
léssel a tartóba 
fektetni. 

 

 
Létra vészüzem 

 
Beépitett távbeszélő rádió 
 

 
Hangszóró  
csöndesebbre 

 
Hangszóró BE / KI 

 
1. Hív 

      
 
Hangszóró  
hangosabbra 

 
Adás / Beszéd 

 
2. Hív 
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Létramanöverek 
 

 
Létra emelése 

 
Létra forgatása 
balra 

 
Létra  
hosszabbítása 

      
 
Létra döntése 

 
Létra forgatása 
jobbra 

 
Létra rövidítése 

 
 
Funkció szimbólumok 

Kezelőállás 
 

 
Kijelzés váltás 

 
Ülésfűtés a fő keze-
lőálláson 

 
Hangerő létracsú-
cson álmenü 

     
 
Nyelv váltása 

 
Ülésfűtés hőszintje 
(csak kijelző) 

 

 
Hangerő létracsú-
cson kijelző 

     
 
Hangerő fő kezelőál-
láson almenü 

 
Kevesebb, halkabb, 
sötétebb 

 
Kontraszt 

     
 
Hangerő fő kezelőál-
láson kijelző 

 
Több, hangosabb, 
világosabb 

 
Fényerő 

     

 

 
Figyelmeztető hang-
jelzés ki 
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Létra 
 
Létra automatikus 
lefektetése 

 
Daruüzem, könnyű 
teher számára 

 
Pályatárolás (me-
mória-üzem) 

      
 
Lassú / gyors se-
besség 

 
Daruüzem, nehéz 
teher számára  

 

 
Vége/Stop/Törlés 
(memória-üzem) 

      

 

 
Szabad-közlekedés  
funkció 

 
Hátra  
(memória-üzem) 

 

 
Előre  
(memória-üzem) 

      
      

 

Elektromos berendezés 

 

 
Fényszórókap-
csoló almenü 

 
Fényszóró forgatás

 
Generátor kap-
csolás almenü 

      

 

 
Kosár fényszóró 

 
Fényszóró 
lefelé billentés 

 
Generátor indítás

      

 

 
Forgózsámoly 
fényszóró 

 
Fényszóró 
fölfelé billentés 

 
Generátor leállí-
tás 

      

 

 
Létra- fényszóró 

    

 

Egyebek 
 

Monitor-üzem  Szöveges utalás / 
hibajelentés 

Távdiagnózis 
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Kontroll-szimbólumok 
 
Alváz, meghajtás 

 
Motor jár 

 
Tápfeszültség 

  

      

 

 
Motor nem működik 

 
Üzemkész állapot 
és olajnyomás 

  

 

Létra 
 
Terhelni tilos 

 
Szélsebesség 

 

 
Daruüzem 
könnyű teher-
rel 

      
 
Túlterhelés,  
létrát rövidíteni 

 
Gyors sebesség 
(létramozgás) 

 

 
Daruüzem 
nehéz teher-
rel 

      

 

 
Hídüzem 

 
Lassú sebesség 
(létramozgás) 

 
Figyelmezte-
tés ütközésre 
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Ütközés elől 

 
Minden vezér-
lőkar középen 

 
Szabadon állás
3 személy 

   
 
 
Ütközés hátul 

 
 
Kosárterhelés 
4 személy 

 
 
Szabadon állás
2 személy 

   
 
Ütközés jobbol-
dalt 

 
Kosárterhelés 
3 személy 

 
Szabadon állás
1 személy 

   
 
 
Ütközés baloldalt 
 

 
 
Kosárterhelés 
2 személy 

 
Szabadon állás 
személyek 
nélkül 

 
 
 
Ütközés fent 

 
 
Kosárterhelés 
1 személy 

 

 

 
 
 
 
Ütközés lent 

 
 
 
Kosárterhelés 
személyek 
nélkül 

 

 
 

Felvonó-üzem 

 

 
Felvonó, 3 személlyel 

 

 

 
Felvonó, 2 személlyel 

 

 

 
Felvonó, 1 személlyel 

 

 

 
Felvonó, személyek nélkül 
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Áttekintés  
 

1) Alváz ráfutás-védelem nélkül 

[3] A DLA (K) 18-12 VARIO CS típusú létra méretei IVECO alvázzal; projekttől függően eltérések lehetségesek 
 
Alkotó elemek: 
A gépezetes tolólétra elvben az alábbiak-
ból áll [4]: 
A Mentőkosár 
B Létra 
C Forgózsámoly a fő kezelőállással 
D Kitámasztók 
E Pódium és málhaterek 
F Vezetőfülke és alváz 

 [4] A gépezetes tolólétra alkotó elemei 
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Műszaki adatok 
 
Alváz 
 

 Lásd az alvázgyártó használati útmutató-
jában 

 
Hidraulikus rendszer 

- Üzemi nyomás: 280 bar 
- Hidraulikus olaj mennyisége:  kb. 140 l 

 
Létra 

- Névleges mentési magasság: 18 m, 
12 m névleges kinyúlásnál 

- Létra hossza: 24,7 m 
- Működési tartomány: -17o…+75o 
- Szintkiegyenlítés:  max.10o  

 (ez 17,6%-os lejtőnek felel meg) 
- Mászó mező szélessége: 470 mm 

 (a legfelső létratagnál), teljes hosszban 
szabadon járható 

- Körülövezés:  380 mm 
 magas (legfelső létrarésznél). 

 
Teljesítmény adatok (sebességadatok)1) 

- Max. felemelés:  kb. 29 s  
- Max. hosszabbítás: kb. 21 s 
- 90o-os elforgatás: kb. 19 s 
- Fent nevezett mozgások  

egyidejűleg:  kb. 32 s 
1) Függ a használati körülményektől és a jármű-

konfigurációtól 
 

 
 
 
Mentőkosár 

- Típus: RK 270 CS 
- Max. kosár teherbírás: 270 + 20 kg 
- Hasznos felület: 0,75 m2 

 
Kitámasztás  

- Kitámasztási szélesség: 
2,5 és 4,5 m között változtatható (talp-
korongok külső pereme),  
fokozatmentes 

- Max. megengedett  
talajegyenetlenség két  
kitámasztási pont között: 700 mm 

 
Teljesítmény adatok (sebességadatok) 

- Kitámasztó kitolása:  kb. 27 s  
- Kitámasztó visszahúzása:  kb. 21 s 

 
Bevetési körülmények 

- Hőmérséklet  -15oC…+35oC 
tartomány: környező hőmérséklet 

- Szélsebesség: minden korlátozás 
nélkül 12 m/s-ig,  
nagyobb sebességek-
re vonatkozóan lásd a 
Létra - Az Ön bizton-
sága érdekében - feje-
zetben 
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DLA (K) 23-12 VARIO CS TÍPUSÚ GÉPEZETES TOLÓLÉTRA 4 TAGBÓL ÁLLÓ 
LÉTRAKÉSZLETTEL 
 
Áttekintés 
 

 
1) Alváz ráfutás-védelem nélkül

[5]  A DLK 23-12 Vario CS típusú gépezetes tolólétra - 4 tagból álló létrakészlettel - méretei IVECO alvázzal; pro-
jekttől függően eltérések lehetségesek 

 
 
Alkotó elemek: 

A gépezetes tolólétra elvben az alábbi-
akból áll [6]: 
A Mentőkosár 
B Létra 
C Forgózsámoly a fő kezelőállással 
D Kitámasztók 
E Pódium és málhaterek 
F Vezetőfülke és alváz 

 [6]  A gépezetes tolólétra alkotó elemei 
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Műszaki adatok 
 
Alváz 
 

 Lásd az alvázgyártó használati útmutató-
jában 

 
Hidraulikus rendszer 

- Üzemi nyomás: 280 bar 
- Hidraulikus olaj mennyisége:  kb. 140 l 

 
Létra 

- Névleges mentési magasság: 23 m, 
12 m névleges kinyúlásnál 

- Létra hossza: 30 m 
- Működési tartomány: -17o…+75o 
- Szintkiegyenlítés:  max.10o  

(ez 17,6%-os lejtőnek felel meg) 
- Mászó mező szélessége: 470 mm 

 (a legfelső létratagnál), teljes hosszban 
szabadon járható 

- Körülövezés:  380 mm 
magas (legfelső létrarésznél). 

 
Teljesítmény adatok (sebességadatok)1) 

- Max. felemelés:  kb. 29 s  
- Max. hosszabbítás: kb. 27 s 
- 90o-os elforgatás: kb. 19 s 
- Fent nevezett mozgások  

egyidejűleg:  kb. 36 s 
1) Függ a használati körülményektől és a jármű-

konfigurációtól 
 

 
 
 
Mentőkosár 

- Típus: RK 270 CS 
- Max. kosár teherbírás: 270 + 20 kg 
- Hasznos felület: 0,75 m2 

 
Kitámasztás  

- Kitámasztási szélesség: 
2,5 és 4,5 m között változtatható (talp-
korongok külső pereme),  
fokozatmentes 

- Max. megengedett  
talajegyenetlenség két  
kitámasztási pont között: 700 mm 

 
Teljesítmény adatok (sebességadatok) 

- Kitámasztó kitolása:  kb. 28 s  
- Kitámasztó visszahúzása:  kb. 25 s 

 
Bevetési körülmények 

- Hőmérséklet  -15oC…+35oC 
tartomány: környező hőmérséklet 

- Szélsebesség: minden korlátozás 
nélkül 12 m/s-ig,  
nagyobb sebességek-
re vonatkozóan lásd a 
Létra - Az Ön bizton-
sága érdekében - feje-
zetben 
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DLA (K) 23-12 VARIO CS TÍPUSÚ GÉPEZETES TOLÓLÉTRA 5 TAGBÓL ÁLLÓ 
LÉTRAKÉSZLETTEL 

 
Áttekintés 
 

1) Alváz ráfutás-védelem nélkül

[7] A DLA (K) 23-12 Vario CS típusú gépezetes tolólétra - 5 tagból álló létrakészlettel - méretei IVECO alváz-
zal; projekttől függően eltérések lehetségesek 

 
Alkotó elemek: 
A gépezetes tolólétra elvben az alábbiak-
ból áll [8]: 
A Mentőkosár 
B Létra 
C Forgózsámoly a fő kezelőállással 
D Kitámasztók 
E Pódium és málhaterek 
F Vezetőfülke és alváz 

 [8] A gépezetes tolólétra alkotó elemei 
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Műszaki adatok 
 
Alváz 
 

 Lásd az alvázgyártó használati útmutatójá-
ban 

 
Hidraulikus rendszer 

- Üzemi nyomás: 280 bar 
- Hidraulikus olaj mennyisége:  kb. 140 l 

 
Létra 

- Névleges mentési magasság: 23 m, 
12 m névleges kinyúlásnál 

- Létra hossza: 30 m 
- Működési tartomány: -17o…+75o 
- Szintkiegyenlítés:  max.10o  

(ez 17,6%-os lejtőnek felel meg) 
- Mászó mező szélessége: 470 mm 

 (a legfelső létratagnál), teljes hosszban 
szabadon járható 

- Körülövezés:  380 mm 
magas (legfelső létrarésznél). 

 
Teljesítmény adatok (sebességadatok)1) 

- Max. felemelés:  kb. 29 s  
- Max. hosszabbítás: kb. 27 s 
- 90o-os elforgatás: kb. 19 s 
- Fent nevezett mozgások  

egyidejűleg:  kb. 36 s 
1) Függ a használati körülményektől és a jármű-

konfigurációtól 
 

 
 
 
Mentőkosár 

- Típus: RK 270 CS 
- Max. kosár teherbírás: 270 + 20 kg 
- Hasznos felület: 0,75 m2 

 
Kitámasztás  

- Kitámasztási szélesség: 
2,5 és 4,5 m között változtatható (talp-
korongok külső pereme),  
fokozatmentes 

- Max. megengedett  
talajegyenetlenség két  
kitámasztási pont között: 700 mm 

 
Teljesítmény adatok (sebességadatok) 

- Kitámasztó kitolása:  kb. 28 s  
- Kitámasztó visszahúzása:  kb. 25 s 

 
Bevetési körülmények 

- Hőmérséklet  -15oC…+35oC 
tartomány: környező hőmérséklet 

- Szélsebesség: minden korlátozás 
nélkül 12 m/s-ig, 
nagyobb sebessé-
gekre vonatkozóan 
lásd a Létra - Az Ön 
biztonsága érdeké-
ben - fejezetben 
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Áttekintés 
 

1) Alváz ráfutás-védelem nélkül

[9] A DLA (K) 23-12 n.B. Vario CS típusú gépezetes tolólétra méretei IVECO alvázzal; projekttől függően 
eltérések lehetségesek 

 
Alkotó elemek: 
A gépezetes tolólétra elvben az alábbiak-
ból áll [10]: 
A Mentőkosár 
B Létra 
C Forgózsámoly a fő kezelőállással 
D Kitámasztók 
E Pódium és málhaterek 
F Vezetőfülke és alváz 

 [10] A gépezetes tolólétra alkotó elemei 
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Műszaki adatok 
 
Alváz 
 

 Lásd az alvázgyártó használati útmutatójá-
ban 

 
Hidraulikus rendszer 

- Üzemi nyomás: 280 bar 
- Hidraulikus olaj mennyisége:  kb. 140 l 

 
Létra 

- Névleges mentési magasság: 23 m, 
12 m névleges kinyúlásnál 

- Létra hossza: 30 m 
- Működési tartomány: -17o…+75o 
- Szintkiegyenlítés:  max.10o  

(ez 17,6%-os lejtőnek felel meg) 
- Mászó mező szélessége: 470 mm 

 (a legfelső létratagnál), teljes hosszban 
szabadon járható 

- Körülövezés:  380 mm 
magas (legfelső létrarésznél). 

 
Teljesítmény adatok (sebességadatok)1) 

- Max. felemelés:  kb. 29 s  
- Max. hosszabbítás: kb. 27 s 
- 90o-os elforgatás: kb. 19 s 
- Fent nevezett mozgások  

egyidejűleg:  kb. 36 s 
1) Függ a használati körülményektől és a jármű-

konfigurációtól 
 

 
 
 
Mentőkosár 

- Típus: RK 270 CS 
- Max. kosár teherbírás: 270 + 20 kg 
- Hasznos felület: 0,75 m2 

 
Kitámasztás  

- Kitámasztási szélesség: 
2,5 és 4,5 m között változtatható (talp-
korongok külső pereme),  
fokozatmentes 

- Max. megengedett  
talajegyenetlenség két  
kitámasztási pont között: 700 mm 

 
Teljesítmény adatok (sebességadatok) 

- Kitámasztó kitolása:  kb. 28 s  
- Kitámasztó visszahúzása:  kb. 25 s 

 
Bevetési körülmények 

- Hőmérséklet  -15oC…+35oC 
tartomány: környező hőmérséklet 

- Szélsebesség: minden korláto-
zás 

nélkül 12 m/s-ig, 
nagyobb sebessé-
gekre vonatkozóan 
lásd a Létra - Az 
Ön biztonsága ér-
dekében - fejezet-
ben 
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Áttekintés 
 

1) Alváz ráfutás-védelem nélkül

[11] A DLA (K) 37 Vario CS típusú gépezetes tolólétra méretei IVECO alvázzal; projekttől függően  
eltérések lehetségesek 

 
Alkotó elemek: 
A gépezetes tolólétra elvben az alábbiak-
ból áll [12]: 
A Mentőkosár 
B Létra 
C Forgózsámoly a fő kezelőállással 
D Kitámasztók 
E Pódium és málhaterek 
F Vezetőfülke és alváz 
 

 [12] A gépezetes tolólétra alkotó elemei. 
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Műszaki adatok 
 
Alváz 
 

 Lásd az alvázgyártó használati útmutatójá-
ban 

 
Hidraulikus rendszer 

- Üzemi nyomás: 280 bar 
- Hidraulikus olaj mennyisége:  kb. 140 l 

 
Létra 

- Névleges mentési magasság:  37.7 m, 
- Létra hossza: 37 m 
- Működési tartomány: -17o…+75o 
- Szintkiegyenlítés:  max.10o  

(ez 17,6%-os lejtőnek felel meg) 
- Mászó mező szélessége: 470 mm 

 (a legfelső létratagnál), teljes hosszban 
szabadon járható 

- Körülövezés:  380 mm 
magas (legfelső létrarésznél). 

 
Teljesítmény adatok (sebességadatok)1) 

- Max. felemelés:  kb. 29 s  
- Max. hosszabbítás: kb. 42 s 
- 90o-os elforgatás: kb. 20 s 
- Fent nevezett mozgások  

egyidejűleg:  kb. 46 s 
1) Függ a használati körülményektől és a jármű-

konfigurációtól 
 

 
 
 
Mentőkosár 

- Típus: RK 270 CS 
- Max. kosár teherbírás: 270 + 20 kg 
- Hasznos felület: 0,75 m2 

 
Kitámasztás  

- Kitámasztási szélesség: 
2,76 és 5,2 m között változtatható (talp-
korongok külső pereme),  
fokozatmentes 

- Max. megengedett  
talajegyenetlenség két  
kitámasztási pont között: 700 mm 

 
Teljesítmény adatok (sebességadatok) 

- Kitámasztó kitolása:  kb. 28 s  
- Kitámasztó visszahúzása:  kb. 25 s 

 
Bevetési körülmények 

- Hőmérséklet  -15oC…+35oC 
tartomány: környező hőmérséklet 

- Szélsebesség: minden korlátozás 
nélkül 12 m/s-ig, 
nagyobb sebessé-
gekre vonatkozóan 
lásd a Létra - Az Ön 
biztonsága érdeké-
ben - fejezetben 



 Műszaki Leírás 
 

 
DLA (K) 42 VARIO CS 

 

  38  IVECO MAGIRUS 
2009-05  

 

 
Áttekintés 
 

1) Alváz ráfutás-védelem nélkül

[13] A DLA (K) 42 Vario CS típusú gépezetes tolólétra méretei IVECO alvázzal; projekttől függően  
eltérések lehetségesek 

 
Alkotó elemek: 
A gépezetes tolólétra elvben az alábbiak-
ból áll [14]: 
A Mentőkosár 
B Létra 
C Forgózsámoly a fő kezelőállással 
D Kitámasztók 
E Pódium és málhaterek 
F Vezetőfülke és alváz 
 

 [14] A gépezetes tolólétra alkotó elemei. 



 Műszaki Leírás 
 

 
DLA (K) 42 VARIO CS 

 

  39  IVECO MAGIRUS 
2009-05  

 

 
Műszaki adatok 
 
Alváz 
 

 Lásd az alvázgyártó használati útmutatójá-
ban 

 
Hidraulikus rendszer 

- Üzemi nyomás: 280 bar 
- Hidraulikus olaj mennyisége:  kb. 140 l 

 
Létra 

- Névleges mentési magasság:  41 m, 
- Létra hossza: 40,3 m 
- Működési tartomány: -17o…+75o 
- Szintkiegyenlítés:  max.10o  

(ez 17,6%-os lejtőnek felel meg) 
- Mászó mező szélessége: 470 mm 

 (a legfelső létratagnál), teljes hosszban 
szabadon járható 

- Körülövezés:  380 mm 
magas (legfelső létrarésznél). 

 
Teljesítmény adatok (sebességadatok)1) 

- Max. felemelés:  kb. 29 s  
- Max. hosszabbítás: kb. 42 s 
- 90o-os elforgatás: kb. 20 s 
- Fent nevezett mozgások  

egyidejűleg:  kb. 46 s 
1) Függ a használati körülményektől és a jármű-

konfigurációtól 
 

 
 
 
Mentőkosár 

- Típus: RK 270 CS 
- Max. kosár teherbírás: 270 + 20 kg 
- Hasznos felület: 0,75 m2 

 
Kitámasztás  

- Kitámasztási szélesség: 
2,9 és 5,2 m között változtatható (talpko-
rongok külső pereme),  
fokozatmentes 

- Max. megengedett  
talajegyenetlenség két  
kitámasztási pont között: 700 mm 

 
Teljesítmény adatok (sebességadatok) 

- Kitámasztó kitolása:  kb. 28 s  
- Kitámasztó visszahúzása:  kb. 25 s 

 
Bevetési körülmények 

- Hőmérséklet  -15oC…+35oC 
tartomány: környező hőmérséklet 

- Szélsebesség: minden korlátozás 
nélkül 12 m/s-ig, 
nagyobb sebessé-
gekre vonatkozóan 
lásd a Létra - Az Ön 
biztonsága érdeké-
ben - fejezetben 



 Alváz és pódium 
 

 
ALVÁZ ÉS VEZETŐFÜLKE 

 

  40  IVECO MAGIRUS 
2009-05  

 

 
Bemutatás, információ 
 
A jelen kezelési útmutató IVECO alvázzal és -
vezetőfülkével felszerelt magasból mentőket mu-
tat be. A magasból mentőket kívánságra más 
gyártók alvázával is szállítják, ebben az esetben 
azonban a bemutatott tartalom és a rajzok eny-
hén eltérhetnek. 
 

 

FIGYELEM! 
A bevetésre használt gépjármű 
biztos és hatékony üzeme csak 
akkor biztosított, ha az összes 
szükséges információt figyelembe 
veszik. 
 

 Figyeljenek oda az alvázra, valamint más 
csatlakoztatott vagy integrált készülékre vo-
natkozó kezelési utasításra, és okvetlenül kö-
vessék az azokban található előírásokat és 
biztonsági előírásokat. 

 
Személyszállítás 
 
Csak annyi személyt szabad szállítani, ahány 
személy számára ülőhely van. A megadott ülések 
száma a vezetőülést is tartalmazza. 
 

FIGYELEM! 
Közlekedési balesetnél súlyos, 
vagy halálos sérülés veszélye! 
 

 Minden ülésen és minden úton kapcsolják be 
a biztonsági öveket. 

 Egy övvel egy személyt csatoljanak be. 
 Az öv segítségével ne csatoljanak semmilyen 
tárgyat össze egy személlyel. 

 Kerüljék az olyan ülőhelyzeteket, amelyek 
akadályozzák a biztonsági öv jó fekvését. 

 Az övszalagokat ne sértsék meg éles tárgyak-
kal, pl. személyi felszereléssel, ne csípjék be 
sehova. 

 A sérült biztonsági öveket azonnal cseréljék ki. 
 Ne végezzenek módosítást a biztonsági öve-
ken. 
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Légrugózású alváz (Opcó) 
 
Systeme ECAS és ENR rendszerek 
 
A légrugózású alvázak esetében a gépkocsiveze-
tő a jármű teljes magasságát és az alváz sza-
badmagasságát változtatni tudja. Ilyen esetekben 
a normál közlkedési viszonyokhoz képest meg-
változott menet- és féktulajdonságokkal kell szá-
molni. 
 
 

 

FIGYELEM! 
Súlyos közlekedési baleset veszélye! 
A gépjármű előírt rúgózási viszonyai-
tól való eltérés esetén: 
 

 A vezetési stílust és a sebességet a megvál-
tozott tulajdonságokhoz kell igazítani, különö-
sen a bevetési helyre történő menet során. 

 A gépjármű használati útmutatójában a légru-
gózásra vonatkozóan megadott útmutatásokat 
okvetlenül figyelembe kell venni. 

A vario kitalpalási rendszer biztos működésének 
előfeltétele, hogy a rugózási rendszer normál 
menethez beállított  
legyen. 

 A mellékhajtás bekapcsolása előtt a gépjármú 
rugózási rendszerét a normál menetviszo-
nyoknak megfelelő helyzetbe kell állítani.  
Az üzemelés előtt a Kitámasztás fejezetben 
erre vonatkozóan adott útasításokat is figye-
lembe kell venni. 
 

 
Mindaddig amíg a mellékhajtás be 
van kapcsolva, a gépjármű levegőhá-
lózatából nem jut levegő a rugózási 
rendszerhez. 
 

 

 
 

Féklevegő-rendszer nyomástartó  
kompresszora 
A gépjármű opcionálisan rendelkezhet egy a 
féklevegő rendszert megfelelő nyomáson tartó 
kompresszorral. Ezzel hosszabb idejű állás után 
is azonnal bevetésre kész helyzetben van a gép-
jármű. 

 A kapcsolószekrényen található Fékleve-
gő-rendszer nyomástartó kompresszor 
gombot el kell forgatni.  
- A kompresszor be- vagy kikapcsol. 
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Kezelő elemek a vezetőfülkében 
 
Az alábbiakban csak a tűzoltótechnikai felszere-
lés vezetőfülkében található kezelőelemeit mutat-
juk be [15]. A vezetőfülke többi kezelőeleme 
megfelel az alvázgyártó kezelési útmutatójában 
leírtaknak. 

 
 

 
 

[15] A tűzoltótechnikai felszerelés kezelő elemei a vezetőfülkében 
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A Munkatérmegvilágító fényszórók kapcso-

lója 
- aktiválja a munkatérmegvilágító fényszó-

rókat, amikor be van kapcsolva a gyúj-
tás. 

B Körforgó megkülönböztető kéklámpák 
kapcsolója. 

- bekapcsolja a körforgó kéklámpákat, és 
üzemkész állapotba helyezi a megkü-
lönböztető hangjelzést. 

- a kürt működtetésével be lehet indítani a 
megkülönböztető hangjelzés hangsorát 

C Figyelmeztető hangjelzés kapcsolója 
- bekapcsolja a megkülönböztető hangjel-

zés tartós hangjelét, amikor be van kap-
csolva a riasztó kapcsoló. 

D Nappal / Éjszaka kapcsoló 
- a két hangszín között vált (Bosch/Martin 

kürt). 
E URH-rádió be/ki-kapcsoló kontrollégővel 
- amikor az URH be van kapcsolva, világít 

a kontrollégő a kapcsolóban. 
F Távdiagnosztika üzemkész kapcsoló, 

kontrollégővel.  
- Kikapcsolja a távdiagnosztikai GSM mo-

demet. 
- A kapcsolóban található kontrollégő ak-

kor világít, amikor be van kapcsolva a 
mellékhajtás és a modem üzemkész. 

G Üzemóraszámláló 
- A mellékhajtás bekapcsolása alatt eltelt 

összes üzemórát számolja ha a gépjár-
műmotor jár. 

H Málhatér világítás narancssárga kontroll-
lámpája 

- bekapcsolt gyújtásnál világít, ha nincs 
zárva minden málhatér redőny 

I Mellékhajtómű bekapcsolva kontrollégő 
- akkor világít, ha be van kapcsolva a mel-

lékhajtómű 
J Letalpalás kontroll-lámpája (piros) 
- akkor világít, amikor a támasztólábak ki 

vannak tolva 
K Körforgó lámpák kontroll-lámpák 
L Kapcsoló a gépjármű környezetének 

megvilágításáhozm (opció) 

- Az oldalsó világításokat kapcsolja amikor 
be van kapcsolva a gyújtás. 

M Libella 
- A gépjárműdőlés leolvasására szolgál 
M Mellékhajtómű kapcsolója.  
- Mechanikus sebességváltóval szerelt 

gépjárműveknél kapcsolja a mellékhaj-
tóművet. 

O Mellékhajtómű kapcsolója.  
- Automata sebességváltóval szerelt gép-

járműveknél kapcsolja a mellékhajtómű-
vet. 
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Technika 
 
A pódium egy alumínium idomokból készített 
vázból [12] áll, amelyet ragasztott alumínium 
lemezzel borítanak. A pódiumban találhatók 
az alumínium redőnyökkel lezárt, megvilágí-
tott málhaterek. 
A váz építőkocka rendszere révén a felépít-
mények felosztása rugalmas. A belső kiépí-
tés –akár utólag is- hozzáilleszthető a válto-
zó adottságokhoz és előírásokhoz. 
A pódium egy acél alapkeretre van rögzítve, 
amely kapcsolódik az alvázhoz. A pódiumra 
fel lehet lépni, és egy alumínium bordásle-
mez borítja. 
A pódium kiképzése olyan, hogy a létra min-
den emelési szögben ütközés nélkül elfordít-
ható 360o-ban (kivétel: padlószint alatti tar-
tományban). 
Az oldalsó málhatereket alumínium redőny 
zárja le. A málhaterekben a tűzoltótechnikai 
felszerelés található. 
A gépjármű végében két csapóajtó található. 
 
Redőnyök 
 
Nyitás 

Nyomják meg a reteszelő gombot a re-
dőny fogantyújában [13]. 

Tolják fel a redőnyt 
- A hozzá tartozó málhatér világítás auto-

matikusan bekapcsol, ha be van kap-
csolva a parkoló fény. 

- A vezetőfülkében kigyullad a narancs-
sárga színű málhatér világítás [14] kont-
rollégő. 

 
Zárás 

A fogantyúnál fogva tolják lefelé a redőnyt 
mindaddig, míg be nem akad. 
- A megfelelő málhatér világítás és málha-

tér világítás kontroll-lámpa kialszik. 
- Opció: zárható málhatér. 

 
 
 

[10] Az „Alu-Fire” alumínium idomok felépítése 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

[17] A redőny fogantyúja, a zároldó gombbal. 
 
 

[18] Málhatér világítás kontroll-lámpa a  
vezetőfülkében 
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Csapóajtók 
Felső csapóajtó a jármű végében 

 A felső csapóajtót [19A] a fogantyúnál 
fogva húzzák fel, és nyissák ill. zárják. 

Alsó csapóajtó a jármű végében 
 Nyissák ki a felső csapóajtót [19A]. 
 Bontsák a csavarkötéseket [20A] és nyis-
sák ki az alsó csapóajtót [20B]. 
 Emeljék ki a csapóajtót a csuklókból. 
 Akasszák be a csapóajtót és szorítsák 
meg a csavarokat. 

 
Málhaterek 
- A málhaterek a pódiumba vannak integ-

rálva, és víz- és pormentesen záró redő-
nyökkel vannak lezárva. 

- Minden málhatér rendelkezik világítással. 
- A málhatérben található tartók DIN EN 

1846 szerint készülnek, vagy 
- A málhatérben található tartók a vevő 

igénye szerint (opció) készülnek. 

Feljárók 

 

FIGYELEM! 
Leesés veszélye! 
 

 Helyváltoztatás közben ne lépjen senki 
a pódiumra. Helyváltoztatás előtt min-
denki hagyja el a pódiumot. 
 A létra mozgatása közben tilos a pódi-
umra lépni! 
 Felmászáskor biztosítsák a biztonsá-
gos támaszt és a biztos állást a pódiu-
mon! 
 Legyenek óvatosak, amikor a pódiu-
mon dolgoznak, különösen nedves 
környezetben, vagy készülékek emelé-
se és cipelése közben. 

 

 

FIGYELEM! 
A lezuhanó tárgyak sérülést  
okozhatnak! 
 

 A málházott eszközöket helyezzék biz-
tonságosan a tárolókba és tartókba, és 
biztosítsák a rendelkezésre álló tartórend-
szerekkel vagy reteszekkel. 
 A pódiumra a jármű közepénél található 
lépcsőn [21A] vagy hátul lehet feljutni. 
 Lefektetett létrakészlet esetében a [21B] 
létrán keresztül lehet a létrakészletre, és 
onnan be a kosárba mászni. 

 
 
 

[19] Felső (A) és alsó (B) csapóajtó. 
 
 

[20] Az alsó csapóajtó csavarjai. 
 
 

[21] Oldalsó lépcső (A) és létra (B) 
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Áttekintés 
 

 
[22] A kitámasztás kezelőállása jobboldalt hátul 

 

 

FIGYELEM! 
A szakszerűtlen kezelés balesetve-
szélyes! Az alábbiakban csupán a 
kezelőelemek áttekintését adjuk. A 
biztonságos használathoz pontosan 
ismerni kell a kezelési lépéseket és a 
lehetséges veszélyeket. 
 

 
 A kitámasztót csak akkor szabad kezelni, ha 
elolvasták és megértették az összes vonatko-
zó információt és biztonsági előírást. 
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A Letalpalás sárga kontroll-LED 
- Szabályos letalpaláskor világít, ha az ösz-

szes talpkorongnál jó a talajfogás. 
- Villog, ha be van kapcsolva a mellékhaj-

tás az alábbi állapotok legalább egyiké-
ben: 
- Legalább az egyik támgerenda el-

hagyta a szállítási helyzetet, 
- Nincs elegendő szabadmagasság a 

talajtól, 
- A mentőkosár nincs utazóállásban, 
- Nem oldott a rugórögzítés. 

- A helyváltoztatáshoz szükséges feltételek 
teljesülése esetében kialszik. 

B Vészleállító kapcsoló 
-  Aktivált letalpalásnál megszakítja a tám-

gerendák mozgását és leállítja a jármű 
motorját. 

C Vezérlőkar 
- Manuálisan vezérli az aktív támgerenda 

mozgását. 

D Mellső támgerenda nyomógomb zöld 
kontroll-LED-el 

- Deaktiválja és aktiválja a mellső támge-
rendát. 

- A LED világít ha aktivált, kialszik ha deak-
tivált a támgerenda. 

 
E Hátsó támgerenda nyomógomb zöld 

kontroll-LED-el 
- Deaktiválja és aktiválja a hátsó támgeren-

dát. 
- A LED világít ha aktivált, kialszik ha deak-

tivált a támgerenda. 

F Minden kitámasztót kitolni és leereszteni 
nyomógomb 

- Valamennyi aktivált támgerenda automa-
tikus behúzása. 

- Csak a különleges felszereltség esetében 
aktív; standard kivitel: a kitámasztók olda-
lankénti hosszabbítása. 

G Minden kitámasztót felemelni és behúzni 
nyomógomb. 

- Valamennyi aktivált támgerenda automa-
tikus behúzása. 

- Csak a különleges felszereltség esetében 
aktív; standard kivitel: a kitámasztók olda-
lankénti behúzása. 

H Nincs bekötve - szabad 

 I Kosárbillentés stop nyomógomb zöld 
LED-el. 

- Megszakítja a kosár automatikus billenő 
mozgását. 

- Automatikus billenésnél világít, billenés 
megszakításakor kialszik a LED. 

 
A kezelőállások csak akkor aktívak, 
ha a mellékhajtás be van kapcsolva 
és a létrakészlet szabályosan a  
tartóban fekszik. 
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Támgerendák 
A Vario-letalpalásnál hidraulikusan mozgatott 
négyszög keresztmetszetű teleszkópos tám-
gerendák [23B] viszik át a támasztóerőket a 
talajra. A keréknyomás és talpkorong érzé-
kelőivel együtt biztosított az egyenletes és 
tökéletes, folyamatosan ellenőrzött talajfo-
gás. 
A támgerendák egymástól függetlenül, kívánt 
szélességben tolhatók ki. A technika által 
bztosított legnagyobb letalpalási szélesség a 
műszaki adaoknál megtalálható. A támge-
rendák kitolásakor a letalpalási szélességet 
a létraműködést felügyelő rendszer fokozat-
mentesen leolvassa. A vezérlés a letalpalási 
szélességtől függően szabályozza a megen-
gedett kinyúlást és létrahosszúságot, vala-
mint a túlterhelési határokat. A letalpalási 
szélesség optimálisan kerül kihasználásra.  
A támgerendákat egy járműoldalon páron-
ként, vagy egyesével lehet mozgatni. Ezzel a 
letalpalási szélességet hozzá lehet illeszteni 
az adott helyzet biztosította viszonyokhoz, és 
ki lehet kerülni az akadályokat. 
A kitámasztórendszerrel 700 mm-ig terjedő 
talajkiegyenlítést lehet elérni. 
 
Rugórögzítés 
A letalpalási folyamat elején egy hidrauliku-
san működtetett kötélsokszög rögzíti a hátsó 
tengely rugózását (rugórögzítő). Az abron-
csok végig a talajon maradnak, növelik a 
talajérintkezést és az abroncs anyagának 
súrlódási tulajdonsága révén megakadályoz-
za a jármű oldalirányú elcsúszását létraüzem 
közben. 
 
Kezelés 
A letalpalás vezérlésére két kezelőállás ta-
lálható - jobb és baloldalt - a jármű végében 
[23A]. 

 
 
 

 
[23] Vario-letámasztó kezelőállásokkal (A) és 

támgerendákkal (B) 
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A megfelelő hely kiválasztása 

 

FIGYELEM! 
A nem megfelelő állóhely, vagy 
nem biztonságos talaj negatívan 
hat a magasból mentő stabilitá-
sára. 
 

 A létra feállítási helyét úgy kell kiválaszta-
ni, hogy az áram alatt álló vezetékek 
megérintése kizárt legyen. Amennyiben 
ez bevetés-technikai okból nem lehetsé-
ges, tartsanak elegendő biztonsági távol-
ságot. 
 Biztosítsák a forgalmat. 
 A talpkorong és a gumiabroncsok szilárd 
talajjal érintkezzenek.  
A talpkorong mindig teljes felületével fe-
küdjön fel, szükség esetén helyezzenek 
alá alátéteket. A felfekvő felületeket min-
dig biztosítsák megfelelően. 
 Bevetés közben ellenőrizzék a talajt. 
 Bevetés közben ellenőrizzék a talpkorong 
alá helyezett alátéteket. 
 Ellenőrizzék a jármű dőlését. 
 Szükség esetén változtassanak állóhe-
lyet, míg a terep dőlése 10o alá nem 
csökken.. 

 
A kipufogógázra ügyelni kell  

 

FIGYELEM! 
A motor kipufogógáza mérgező! 
 

 
 A mellékhajtómű bekapcsolása előtt 
fektessék le a kipufogógáz elvezető 
tömlőt! 

 
A kitámasztógerendákat figyelni 

FIGYELEM! 
Ha nem figyelnek oda, a mozgó 
támlábak sérülést és anyagi 
kárt okozhatnak! 
 

 A támlábak minden egyes mozgása előtt 
gondoskodjanak arról, hogy a mozgási 
tartományban ne legyenek se személyek, 
se tárgyak. 
 Ellenőrizzék folyamatosan a talajtáma-
szok mozgási tartományát. 
 A támaszokat kezeljék kellő óvatosság-
gal, különösen akadályok közelében. 

 
Vészüzem 
Az elektromosság meghibásodásakor egy 
hidraulikus vészüzem, valamint egy manuális 
vészüzem lehetővé teszik a támgerendák 
behúzását és a rugórögzítő kioldását a sza-
bályos működés meghibásodásakor. 

 Lásd még Letalpalás - Vészüzem. 
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Vészleállító 
Vészleállító ráütős kapcsoló 
Szükség esetén a támgerendák minden 
mozgását azonnal meg lehet szakítani. 
A jármű végében található vészleállító gom-
bok csak aktív letalpalás mellett hatnak. A 
létra működésére nincsenek hatással. 

 Nyomják meg a vészleállító gombot [24]. 
- Megszakad az áramellátás, 
- a talajtámaszok mozgásai leállnak.  
- Leáll a jármű motorja.  
- Hangjelzés figyelmeztet, hogy megnyom-

ták a vészleállító gombot. 
- A képernyő szöveges kijelzője felhívja a 

figyelmet az aktív vészleállító gombra. 
 

 
Ha a vészleállító gombok valame-
lyikét működésbe hozzák, a tám-
gerendák működése csak a vész-
leállító gomb kireteszelése után 
folytatható. 
 

 A vészleállító gombot forgassák jobbra a 
nyíl irányába [24A] és húzzák ki [24B]. 
 Indítsák be ismét a jármű motorját. 

 
A munkamüveletek megszakítása 

 Engedje el a vezérlőkart [25A]. 
- A vezérlőkar magától az alaphelyzetbe 

áll vissza, 
- A támlábak mozgása megáll.  
 

 
Ha a támasztótányérok talajkon-
taktusa megfelelő, és támlábak a 
kívánt kitolási helyzetben vannak, 
a támlábak mozgása automatiku-
san megáll. 
 

 

 

[24] Vészleállító kapcsoló 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

[25] Vezérlőkar (A),  
Letalpalás sárga kontroll-lámpa (B) 
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[26] Letalpalási helyzetek 
 
A felállítás helye 

 

FIGYELEM! 
Sérülés- és balesetveszély! 

 A feállítás helyét úgy kell kiválasztani, 
hogy kizárják az áram alatt álló vezetékek 
megérintését, beleértve a közvetett érin-
tést is.  
 A járművet a célobjektumoz a lehető leg-
közelebb kell állítani. 
 A járművet olyan helyzetbe állítsák, ahol a 
létrát – felemelés nélkül - még 90o-kal el 
lehessen forgatni. 
 Biztosítsák a közlekedési biztonságot a 
közlekedési utakon. Kapcsolják be a kör-
forgó lámpákat és a villogólámpákat.  
 Ügyelni kell arra, hogy legalább a bevetés 
irányába mutató támlábakat teljesen ki le-
hessen tolni és letámasztani, azért, hogy 
a bevetési tartományban a létrát a maxi-
mális kinyúlással és létrahosszal lehessen 
üzemeltetni. 

Altalaj 

 

FIGYELEM! 
A nem megfelelő feállítási hely, 
vagy nem biztonságos talaj ne-
gatívan befolyásolhatja a létra 
stabil állását, és boruláshoz 
vezethet! 
 

 
 A hátsó kerekeket és talajtámaszokat 
ne állítsák puha, gyenge talajra (pl. 
szántóföldre), aknafedőkre vagy beta-
kart gödrökre, tűzcsapfedőkre, részben 
járdaszegélyekre vagy más egyenet-
lenségekre. [26B, E] 
 A támasztótányérokat ne állítsák rész-
ben szegélykőre vagy más egyenetlen 
felületre. [26F]. 
 Letalpalás közben ellenőrizzék a talajt. 
 A járművet állítsák kizárólag szilárd talajra 
[26A] 

- A talajnyomás a tányérok alatt 120 N/cm2. 

Azért, hogy a talajnyomás 80 N/cm2-re csök-
kenjen a következőket kell tenni: 

 A tányérok alá stabil - 370 mm x 470 mm 
felületű alátéteket kell helyezni.  
 A tányérok alá ne helyezzenek 
többrétegben alátéteket [26C]. A működés 
közben valamelyik támláb rövid ideig 
megemelkedhet, és az alátétek elcsúsz-
hatnak 
 A tányérok biztos felfektetése eredmé-
nyezheti a maximálisan elérhető kitalpalá-
si szélességet [26D]. 

A talpkorongok legnagyobb terhe-
lése nem letalpaláskor lép fel, ha-
nem a létraüzem közben, a maxi-
mális létrakinyúlásnál. 
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Meg nem erősített talaj esetében:  
 a kerekek alá az erre kialakított alátátet 
[27] kell helyezni 
 helyezzenek alátétet [28] a talpkorongok 
alá. 

 
Jeges altalajon: 

 A hátsó kerekek és talpkorongok alá 
szórjanak zúzalékot vagy homokot. 
 A hátsókerekekhez helyezzenek kerék-
ékeket. 
 Kerüljék a dőlt állóhelyeket. 

 Bevetés közben ellenőrizzék a talajt. 
- Napsütés hatására az aszfalt vagy 

kátrányréteg meglágyulhat. 
- A nem kellően megerősített altalaj az 

eső, vagy az oltóvíz hatására fellá-
gyulhat.  

- A fagyott talaj a hőmérséklet növeke-
désével vagy gépjármű által leadott 
hő hatására felolvadhat 

 
Dőlt állóhely 

 

FIGYELEM! 
A nagyobb talajferdeség veszé-
lyezteti a létrán tartózkodó sze-
mélyeket és a gépjármű stabili-
tást 

 
 A létra felállítási helyét úgy kell meg-
választani, hogy a terep lejtése  
10o-nál kisebb legyen. 

- A 10o-ot (ez 17,6%-os lejtőnek felel 
meg) a létra állásának biztonsága ve-
szélyeztetve van. 

- A 10o-ot meg nem haladó terepdőlést 
a létra automatikus szintkiegyenlítője 
kiegyenlíti. 

- 3o-nál nagyobb terepdőlés esetén a 
létraállás stabilitásának biztosítása 
érdekében a maximálisk kinyúlás au-
tomatikusan csökken. 
 A jármű dőlését ellenőrizzék a vezető-
fülkében található libellán [29]. 
 Helyezzenek alátéteket a hátsó kerekek 
alá. 
 Szükség esetén helyezzenek alátéteket a 
talpkorongok alá. Ügyeljenek arra, hogy az 
alátétek elég legyenek vastagok és a le-
talpalás során ne mozogjanak. 
 A támasztótányérok alá helyezett alátéte-
ket a létra működtése közben folyamato-
san ellenőrizni kell. 

 

[27] A kerekek alá helyezhető alátét 
 

[28] A talpkorongok alá helyezhető alátét 
 
 

[29] Libella 
 

[30] A maximális terepdőlés a felállítás helyén 
10° - figyelmeztető tábla a vezetőfülkében 
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Mellékhajtómű 
 
Aktiválás 
Feltételek: 
- A jármű legyen álló helyzetben. 
- A sebességváltó legyen üres állásba kap-

csolva. 
- A rögzítő fék legyen bekapcsolva. 
 
Kiegészítés légrugózású gépjárművekhez: 
 

 

FIGYELEM! 
A létra a létraüzem közben meg-
csúszhat, vagy felbillenhet! A kital-
palás felügyelete a légrugózás elő-
írt értékére van beállítva. 

 
 A mellékhajtómű bekapcsolása előtt a 
légrugókat normál menetviszonyoknak 
megfelelő állásba kell hozni. 

-  A vezetőfülkében a megfelelő kontrol-
lámpa kialszik. A gépjármű gyártója ál-
tal kiadott kezelési útmutatót is figye-
lembe kell venni.! 

Manuális sebességváltó: 
 Lépjenek a kuplungpedálra a vezetőfülké-
ben, és tartsák lenyomva. 
 A mellékhajtómű [31A] kapcsolót fordítsák I 
állásba. 

- Reteszel a váltókar. 
- Bekapcsol a mellékhajtómű. 
- A vezetőfülkében világít a mellékhajtómű 

bekapcsolva [31B] kontrollégő. 
 Lassan engedjék fel a kuplungpedált. 

Automata sebességváltó: 
 Működtessék a Mellékhajtómű [32A] kap-
csolót. 

- A váltókar reteszel.  
- Kapcsol a mellékhajtómű.  
- A vezetőfülkében világít a Mellékhajtómű 

bekapcsolva [32B] kontrollégő. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

[31] Sebességváltó: mellékhajtómű kapcsolója 
(A), mellékhajtómű bekapcsolva kontrollégő 
(B) 

 
 
 

[32] Automata sebességváltó: mellékhajtómű 
kapcsolója (A), mellékhajtómű bekapcsolva 
kontrollégő (B) 
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Létra önteszt 
A mellékhajtás bekapcsolása után a gépeze-
tes tolólétra számítógép egységei automati-
kus önellenőrzést végeznek. A vezérlési hi-
bák elkerülése érdekében hiba esetén a ve-
zérlés nem aktiválódik. Egyidejűleg ellenőr-
zésre kerülnek a kapcsoló és érzékelő ele-
mek (pl. dőlésinga, potenciométerek, teher-
érzékelők). A szöveges formában megjelenő 
hibaüzenetet leolvashatják a képernyőről. A 
fellépő hiba fontosságától függően a létra 
tovább működik, működése korlátozódik, 
vagy leáll.  
Amennyiben abszolút szükséges elemek 
hibásodnak meg (pl. holtember kapcsoló), a 
képernyőn egy kiegészítő szöveg jelenik 
meg: LÉTRAÜZEM LEZÁRVA, SÚLYOS 
HIBA.  
A vezérlés leállítja a létra működését. 
További információt láss az Üzemzavar feje-
zetben.  
 

 A létra öntesztelésének lezárásáig ne 
érintsenek meg egyetlen nyomógombot 
vagy vezérlőkart sem. 

- A létra a túlterhelésjelző harang és az 
elektronikus figyelmeztető hangjel el-
hangzása után (kb. 1 másodperc) üzem-
kész. 

- A képernyőn megjelenik a TESZTELVE 
ÉS ÜZEMKÉSZ szöveg. 

 
A mellékhajtómű kikapcsolása 
Manuális sebességváltó: 

 Nyomják ki a kuplungot, és tartsák le-
nyomva. 
 A mellékhajtómű kapcsolót fordítsák O 
állásba. 

- Kireteszel a váltókar. 
- Kikapcsol a mellékhajtómű. 
- A vezetőfülkében kialszik a mellékhajtó-

mű bekapcsolva kontrollégő. 
 Lassan engedjék fel a kuplungpedált. 

 
Automatikus sebességváltó: 

 Kapcsolják ki a mellékhajtóművet. 
- Kireteszel a váltókar. 
- Kikapcsol a mellékhajtómű. 
- A vezetőfülkében kialszik a mellékhajtó-

mű bekapcsolva kontrollégő. 
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Legnagyobb használati tartomány 
A maximális létrakinyúláshoz a teljes  
360o-os tartományban: 

Tolják ki teljesen mind a négy talajtámaszt. 
Amennyiben ez nem lehetséges: 

 A talajtámaszokat egyesével tolják ki a lehe-
tőségek szerint legnagyobb hosszúságra. 

- A vezérlés létra üzemmódban automatikusan 
csökkenti a legnagyobb megengedett létraki-
nyúlást és maximális létrahosszúságot. 
 Ügyeljenek arra, hogy legalább a bevetés 
irányában található talajtámaszok legyenek 
teljesen kitolva, hogy legalább a bevetés irá-
nyában el lehessen érni a maximális kinyúlást 
és hosszúságot.  

 
Hosszabbítás és leeresztés 
 

 

FIGYELEM! 
A felügyelet nélküli mozgásban 
lévő támgerendák sérülést és 
anyagi kárt okozhatnak! 

- A támgerendák mindkét oldalon először a 
minimális kitalpalási szélességnek megfele-
lő távolságra járnak ki, és csak ezután lehet 
azokat letalpalni. 

- Ha az érzékelő meghibásodott, skkor a mi-
nimális kitalpalási szélesség nagyobb leget. 

 Mielőtt a támgerendákat a szállítási helyze-
tükből kimozdítják, győződjenek meg arról, 
hogy a mozgási tartományban sem szemé-
lyek, sem pdeig tárgyak nincsenek. 
 Állandóan ellenőrizzék a támgerendák moz-
gási tartományát. 
 A kitámasztókat, különösen akadályok köze-
lében, kezeljék rendkívül óvatosan. 

Lekapcsolási fukció 

A vezérlőkar elengedése után: 
- A támlábak valamennyi mozgása leáll, 
- Valamennyi vezérlőkar magától alapállásba 

áll vissza 

 
 
Ha egy talpalótányér a talajjal érintkezik: 

- A támlábak kitolása lekacsol. Valameny-
nyi mozgása leáll, 
 A többi támlábat szükség esetén ma-
nuálisan kell a kívánt pozícioba állítani. 
(lásd még a manuális kitalpalásnál) 

 
Az elegendő talajnyomás elérésekor: 

- A kitalpalási folyamat automatikusan le-
kapcsol. 
 Engedjék el a vezérlőkart. 

- A vezérlőkar magától alaphelyzetbe  
(0 állásba) áll vissza. 

- A motor alapjárati fordulatra áll be. 
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Manuális letalpalás 
 Az adott oldali vezérlőkart [25A] mozdítsák 
kifelé, majd lefelé. 

- A vezérlőkar kifelé billentése az aktív támge-
rendák hosszabbítását vonja maga után. 

- A vezérlőkar lefelé billentése az adott jármű-
oldal mindkét támgerendájának leeresztését 
vonja maga után. 

- Lehetséges a vezérlőkar átlós elmozdítása, 
ekkor a támgerendák hosszabbítása és le-
eresztése egyidejűleg történik. 

- A vezérlőkarok működése proporcionális, 
vagyis minél nagyobb a kibillentés, annál 
gyorsabb a mozgás. 

A kitalpalás során automatikusan zajló folyama-
tok: 
- A motor fordulatszáma megnövekszik, az 

olajáram a talajtámaszokba jut. 
- A támgerendák végén és a létrakészlet vé-

gén villognak a figyelmeztető lámpák, mi-
helyt legalább egy támgerenda kimozdult az 
utazó állásból. 

- A kosár munkaállásba billen. 
- A rugórögzítő rögzíti a hátsó tengely rugózá-

sát.  
Légrugózású járműveknél: A vezetőfülkében 
a légrugózás kontrollámpája rövid ideig vilá-
gíthat. 

- A sárga Letalpalás kontroll- LED [33B] el-
kezd villogni, mihelyt legalább egy támge-
renda kimozdult az utazó állásból, vagy ha 
nem adott a szabad magasság, vagy a kosár 
nincs utazó állásban, vagy nem működik a 
rugórögzítő. 

- A vezetőfülkében addig világít a piros letal-
palás [34] kontroll-lámpa, ameddig a táma-
szok ki vannak tolva. 

Ha egy támasztógerenda talajkontaktus miatt 
korábban lekapcsol (Lásd lekapcsolási funkci-
ók): 

 Állítsák le az érintett támasztógerendát (lásd 
egyedi támasztógerenda lekapcsolása)  
 Működtessék a másik támastógerenda kitolá-
sát. 
 Az ellentétes oldali támasztógerendák kitolá-
sa és leeresztése: 

- A sárga Letalpalás kontroll- LED folyamato-
san világít ha mind a négy támasztótányér a 
talajon fekszik, és a talajnyomás megfelelő. 
A létra üzemkész. 

- A vezetőfülkében világít a piros letalpalás 
kontrollámpa. 

 

[33] Vezérlőkar (A),  
Letalpalás sárga kontroll-lámpa (B) 

 

[34]  Letalpalás kontroll-lámpa a  
vezetőfülkében 
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Automatikus letalpalás 
 
A támaszokat ki lehet tolni oldalanként automati-
kusan is. 

 Nyomják meg a Támasz kitolása és 
leeresztése [35B] gombot. 

- A jármű adott oldalán a támgerendák együtt 
mozdulnak ki és ereszkednek le. 

 
A nyomógomb eleresztésekor meg-
szakad az automatikus folyamat. 

Ha egy támasztótányér korábban talajt ér:  
- Az automatikus folyamat megáll. 
 A támgerendák kitolását és a letalpalást ma-
nuálisan kell befelyezni. (lásd manuális letal-
palás)  

 
Teljesen automatikus letalpalás 
(tanúsítástól függő speciális felszereltség) 
 
Opcióként a letalpaló rendszer felszerelhető egy 
mind a négy talajtámasz közös mozgatását 
szolgáló központi automatával. 

 

FIGYELEM! 
Felügyelet nélküli mozgásban 
lévő támgerendák sérülést és 
anyagi kárt okozhatnak! 

 Ellenőrizzék folyamatosan mind a négy tám-
gerenda mozgási tartományát. 
 Nyomják meg és tartsák nyomva a Minden 
talajtámasz hosszabbítása és leeresztése 
[35B] gombot.  

- Minden támgerenda teljesen kinyúlik és le-
ereszkedik. 

 
A gomb eleresztésekor az automati-
kus folyamat azonnal megszakad. 

Ha egy támasztótányér korábban talajt ér:  
- Az automatikus folyamat megáll. 
 A támgerendák kitolását és a letalpalást ma-
nuálisan kell befelyezni. (lásd manuális letal-
palás)  

 

 
 

[35] Támaszok felemelése és rövidítése nyomó-
gomb (A),  
Támaszok hosszabbítása és leeresztése 
nyomógomb (B) 
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Egyes talajtámaszok kikapcsolása 

 
A mellékhajtómű bekapcsolását 
követően minden támgerenda aktív.
Amennyiben az egyik oldal mindkét 
támgerendája aktiválva van, azok 
együtt tolódnak ki és ereszkednek 
le. 

 
 Nyomják meg a Támgerenda elől [36A] vagy 
Támgerenda hátul [36B] gombot.  

- A megfelelő támgerenda hosszabbítása- és 
rövidítése ezáltal kikapcsol; leeresztés és fel-
emelés továbbra is lehetséges. 

- Kialszik a zöld kontroll-LED. 

 
A deaktivált támgerendát rövidítés 
előtt újra aktiválni kell. 

 Nyomják meg ismét a Támgerenda elől vagy 
Támgerenda hátul gombot. 

- Aktiválódik a megfelelő támgerenda.  
- Világít a zöld kontroll-LED. 
 
Kosárbillentés leállítása 
 
Letalpaláskor a kosár utazó állásból munkaál-
lásba fordul, a támgerendák utazó állásba húzá-
sakor fordítva. 
Ezt az automatikus billentést a Kosárbillentés 
stop funkcióval meg lehet állítani, és ezáltal a 
kosarat meg lehet állítani bármely kívánt állás-
ban. 

Példa:  
A gépjármű helyzetének változtatásakor a kosár 
munkahelyzetben kell maradjon, nem kell auto-
matikusan utazóállásba forduljon, mert pl. a 
habvíz-ágyú üzemeltetésére az új helyzetben is 
szükség lesz. 

 Nyomják meg a Kosárbillentés stop [37A] 
gombot. 

- A kosár a támgerenda mozgásának végéig az 
aktuális állásában marad.  

- Kialszik a zöld kontroll-LED [37B]. 

 Nyomják meg a Kosárbillentés stop gombot. 
- Újra aktiválódik az automatikus billenő moz-

gás. 
- Világít a zöld kontroll-LED. 

 
 

[36]  Támgerenda elől gomb (A),  
Támgerenda hátul gomb (B) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

[37] Kosárbillentés stop gomb (A)  
kontroll-LED-el (B) 
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Megemelés és rövidítés 
Fokozott figyelem! 

 

VESZÉLY! 
Fokozott veszély a kosárban tar-
tózkodó személyekre! A 
támberendák behúzásakor a ko-
sár automatikusan szállítási hely-
zetbe fordul. 

 
 A támgerendák minden mozgása előtt 
győződjenek meg arról, hogy a mozgási 
tartományban személyek vagy tárgyak 
nincsenek. 

 

 
Légrugózású járműveknél ügyelni kell 
az alábbiakra: 
 

Mindaddig amíg a mellékhajtómű be van kap-
csolva, nem jut levegő a jármű rogózási rend-
szerébe. Így ha a létraüzem alatt esetlegesen a 
rugókban levegőveszteség állt elő, azt a jármű 
levegőrendszere nem egyenlíti ki. Ha a jármű 
hoszabb ideig volt letalpalva, akkor a rugózás 
nincs menetkész helyzetben. Ha a kitalpaló tá-
maszokat behúzzák, és a mellékhajtómű bekap-
csolva marad, a járművet nem lehet ismételten 
letalpalni.  

Ha a letelpeló támaszokat hoszabb idejű üzem 
után húzzák vissza:  

 Körültekintően kapcsolják ki a mellékhajtó-
művet. 

- A rugózási rendszer automatikusan menet-
kész helyzetbe kerül. 

 
Manuális üzem 

 Igény szerint deaktiválják ill. aktiválják a tám-
gerendákat. 
 Az adott járműoldal vezérlőkarját [38A] fordít-
sák fölfelé, majd a jármű közepe felé. 

- Minden aktivált támgerenda felemelkedik ill. 
betolódik. 

- A kosár utazási állásba kerül.  
- Villog a sárga Letalpalás [38B] kontroll-LED. 

 A jármű ellentétes oldali vezérlőkarját fordít-
sák fölfelé, majd a jármű közepe felé. 

- Az ellentétes oldali aktivált támgerendák fel-
emelkednek ill. betolódnak. 

- A rugórögzítő old, mihelyt a talpkorongok 
elemelkednek. 

- Amikor mind a négy támgerenda utazóállásba 
került, a kosár utazó állásban van és a rugó-
rögzítő kioldott, kialszik a sárga Letalpalás 
LED 

-  A támgerendák végén és a létrakészlet 
végén kialszanak a figyelmeztető villogó 
lámpák, mihelyt mind a négy támgerenda 
utazóállásba kerül. 

-  A vezetőfülkében kialszik a piros Letalpa-
lás [39] kontroll-lámpa. 

 Engedjék el a vezérlőkart. 
 
 

[38] Vezérlőkar (A), 
Sárga Letalpalás kontroll-LED (B) 

 
 

[39] Piros Letalpalás kontrollégő a vezetőfül-
kében 
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Automata üzem 

 Nyomják meg a Támaszokat oldalanként fel-
emelni és betolni [40A] gombot. 

- Az adott járműoldal támgerendái együtt emel-
kednek fel és tolódnak be. 

 
A gomb elengedésekor az automa-
tikus folyamat azonnal megszakad. 
 

 
 
Teljesen automatikus letalpalás 
(tanúsítástól függő speciális felszereltség) 

 Nyomják meg és tartsák lenyomva a Minden 
talajtámasz felemelése és rövidítése (32A) 
gombot.  
 Figyeljék folyamatosan mind a 4 támgerenda 
mozgási területét. 

- Mind a négy talajtámasz egyidejűleg felemel-
kedik és betolódik. 

 
 
 

[32] Támaszokat oldalanként felemelni és betol-
ni  gomb (A), 
Támaszokat oldalanként kitolni és leeresz-
teni  gomb (B). 
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FIGYELEM! 
Leesés veszélye! 

 Ne tartózkodjanak a pódiumon és létrakészle-
ten, amikor a gépjármű közlekedik! 

 

 

FIGYELEM! 
Balesetveszély vagy a közlekedés-
ben résztvevők veszélyeztetése!  

 Használat után valamennyi berendezést jól 
rögzítsenek, azért, hogy azok ne szabadulhas-
sanak el. Ez különösen igaz a pódiumon, a lét-
rakészleten, a kosárban és a vezetőfülkében 
tárolt berendezésekre.  

 Valamennyi a járműhöz csatlakoztatott egysé-
get (kábelek, tömlők stb.) kapcsolják le a jár-
műről. 

 Húzzák vissza a támaszotógerendákat a Letalpa-
lás - Üzem fejezetben leírtak szerint. 

 Kapcsolják ki a mellékhajtást a Letalpalás - Húz-
zák vissza a támaszotógerendákat a Letalpalás - 
A munka megkezdése előtt fejezetben leírtak sze-
rint. 

Elindulás előtt: 
 Kapcsolják le a kipufogógázelvezető csövet és 
helyezzék el a trolótérben. 

 Zárják be a málhatereket. 
- A vezetőfülkében a narancssárga kontrollámpa - 

Málhaterek megvilágítása - kialszik. 
- Kapcsolják le a kipufogógázelvezető csövet és 

helyezzék el a trolótérben. 
 A kezelőállásokban, az áramfejlesztőnél és más 
berendezéseknél helyezzék fel a védőtakarókat. 

 A jármű körbejárásával győződjenek meg róla, 
hogy: 

- A kitalpaló gerendákat rendesen visszahúzták, 
- A rugórögzítés oldott, 
- A mentőkosár szállítási helyzetben rögzítve van, 
- A járműhöz kapcsolt valamennyi egységet levá-

lasztották. 
 Tegyék a kerékkitámasztó ékeket és az alátétla-
pokat a helyükre. 

 Oldják ki a rögzítőféket. 
 Menjenek pár métert a járművel, vegyék fel és 
tegyék a helyükre a kerekek alatti pallókat. 

 
A bevetés után: 

 Ellenőrizzék szemrevételezéssel a létra álla-
potát. Különösen a mechanikua, a hídraulikus 
és elektronikus elemek sérüléseit a Karbantar-
tás fejezetben leírtak szerint. 
A sérüléseket, hibákat körültekintően ki kell 
javítani. 
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Fokozott figyelem! 
A vészüzemi működtető berendezés a villamosság 
vagy fő hidraulikus táplálás meghibásodása (pl. mo-
torhiba) esetében lehetővé teszi a kitámasztók moz-
gatását. A hidraulikus ellátást kézi szivattyúval, vagy 
opciós elektromos vészüzemi szivattyúval lehet biz-
tosítani. 

 

FIGYELEM! 
Ütközés- és borulásveszély! 
Valamennyi felügyelő biztonsági be-
rendezés üzemen kívül van! 

 A vészüzemi működtetést csak a rendes mű-
ködés meghibásodásakor használják! 

 A kitámasztókat vészüzemben csak teljesen 
betolt és szabályosan a szállítási tartóra fekte-
tett létrakészlettel szabad használni. 

 A vészüzemet csak visszavonó mozgásokhoz 
szabad használni. 

 Minden mozgást rendkívül óvatosan kell vég-
rehajtani. 

 A kezelő vészüzem közben folyamatosan meg 
kell győződjön arról, hogy a mozgások szemé-
lyi sérülés vagy anyagi károkat nem okozhat-
nak. 

 

 
Mindaddig,amíg a vészüzemi kart működ-
tetik egy elektromos figyelmeztető hang 
hallható (csak ha az elektromosság mű-
ködőképes). 

A vészüzemi működtetéshez az alábbi lehetőségek 
állank rendelkezésre: 

- Vészüzem a gépjármű motorjáról meghajtva, 
- A gépjármű 24 V-os hálózatáról üzemelő vész-

üzemi szivatty (opció), 
- Külső betáplálálásról működő 230/400 V-os 

vészüzemi szivattyú (opció) 
- Egy csúszógyűrűs áramfejlesztőről üzemelő 

230/400 V-os vészüzemi szivattyú (opció) 
- Kézi működtetésű szivattyú (opció). 

A vészüzem aktiválása 
Valamennyi vészüzemi működtetés  
esetében: 

 Győződjenek meg, hogy a létrakészlet a létratar-
tón fekszik. 

 Billentsék ki a vészüzemi kart [41A] 
 A vészüzemi kart húzzák fölfelé, és tartsák meg 
fent. 

- Megszólal az elektromos figyelmeztető hangjel-
zés. 

- Olajnyomás jut a kitámasztó rendszerbe. 

A gépjárműmotor és a mellékhajtómű 
 A letalpaló rendszert úgyan úgy kell vezérelni, 
mint ahogyan az a Letalpalás vezérlése feje-
zetben le van írva. 

 
Ha nem működik a motor, ill. nem áll rendelke-
zésre motor teljesítmény, a jármű felszereltségé-
től függően, 

 Pumpáljanak a kézi pumpa segítségével, 
vagy, 

 Aktiválják a vészüzemi szivattyút (opció). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

[41] Vészüzem kapcsoló (A). 
 



 Letalpalás 
 

 
VÉSZÜZEM 

 

  63  IVECO MAGIRUS 
2009-05  

 

24 V-os vészüzemi szivattyú (opció) 
 Járassák a gépjárműmotort amennyiben ez lehet-
séges, azért, hogy a motor generátorja áramot 
termeljen. 

 A letalpaló rendszert úgy kell vezérelni, mint aho-
gyan az a Letalpalás vezérlése fejezetben le van 
írva. 

 Nyomják meg a Vészüzem nyomógombot [42] és 
a vészüzemi működtetés teljes időtartama alatt 
tartsák benyomva. 

- A vészüzemi szivattyú mindaddig aktiválva van, 
amíg a nyomógombot nyomva tartják. 

 

ÓVATOSAN! 
Szakszerűtlen kezelés túlmelegedést és a 
vészüzemi szivattyú leállását okozhatja! 
Ha a vészüzemi szivattyú leáll, a vészüze-
mi működtetés már nem lehetséges. 

 A Hidraulikus Vészüzemi szivattyú nyomó-
gombot, csak addig szabad lenyomva tartani, 
amíg a letalpaló támgerendák mozgását vezér-
lik. 

 A Hidraulikus Vészüzemi szivattyú nyomó-
gombot, minden esetben a vészüzemi vezérlő-
karokkal együtt kel elengedni. 

 
Külső betáplálálásról működő 230/400 V-os 
vészüzemi szivattyú (opció) 

 

FIGYELEM! 
Szakszerűtlen csatlakozás vagy nem 
megfelelő csatlakozókábel életveszé-
lyes lehet! 

 Csak az érintésvédelmi előírásoknak megfelelő 
csatlakozókábelt alkalmazzanak, (Németor-
szágban VDE 0100, 410 rész) 

- 230 V esetében H07 RN-F 3G 2,5 vagy jobb, 
- 400 V esetében H07 RN-F 5G 2,5 vagy jobb 
- A betáplálást a pódium feljárólécsőjére [43A] 

szerelt csatlakozón keresztül végezzék. 
 A külső betáplálásra vonatkozóan további út-
mutatások az Elektromos rendszer - Fedélzeti 
hálózat felyezetben találhatók. 

 A letalpaló rendszert úgy kell vezérelni, mint aho-
gyan az a Letalpalás vezérlése fejezetben le van 
írva. 

 Nyomják meg a Vészüzem nyomógombot [42] és 
a vészüzemi működtetés teljes időtartama alatt 
tartsák benyomva. 

- A vészüzemi szivattyú mindaddig aktiválva van, 
amíg a nyomógombot nyomva tartják. 

 

ÓVATOSAN! 
Szakszerűtlen kezelés túlmelegedést és a 
vészüzemi szivattyú leállását okozhatja! 
Ha a vészüzemi szivattyú leáll, a vészüze-
mi működtetés már nem lehetséges. 

 A Hidraulikus Vészüzemi szivattyú nyomó-
gombot, csak addig szabad lenyomva tartani, 
amíg a letalpaló támgerendák mozgását vezér-
lik. 

 A Hidraulikus Vészüzemi szivattyú nyomó-
gombot, minden esetben a vészüzemi ve-
zérlőkarokkal együtt kel elengedni. 

 

[42] A Vészüzem nyomógomb a jármű végén lévő 
lenyíló ajtó mögött. 

 

[43] Betápcsatlakozó [A] és Kapcsoló ˙(B) a külső 
betálálású vészüzemi szivattyúhoz a pódium 
feljáróján. Más beépítés is lehetséges. 

 

 
[44] Tábla a Hidraulikus vészüzemi szivattyú 

nyomógombon. 
A Vészüzem elektromos üzemzavar estén, 
B Hidraulikus vészüzemi szivattyú, 
C Létrakészletet manuálisan szállítási  

helyzetbe állítani. 
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Egy csúszógyűrűs áramfejlesztőről üzemelő 
vészüzemi szivattyú (opció) 

 A 230-V/400-V-os áramellátást a forgótoronyra 
helyezett áramfejlesztővek kell biztosítani. 

- A vészüzemi szivattyú külső áramellátása nem 
szükséges, és nem is lehetséges, 

- A pódium feljárójához szerelt csatlakozó [46A] 
nem a megtáplálásra, hanem áramforrásként 
szolgál, 

 A letalpaló rendszert úgy kell vezérelni, mint aho-
gyan az a Letalpalás vezérlése fejezetben le van 
írva. 

 Fordítsák el Hidraulikus Vészüzem kapcsolót 
[46B] és a vészüzemi működtetés teljes időtarta-
ma alatt tartsák így. 

- A vészüzemi szivattyú mindaddig aktiválva van, 
amíg a kapcsolót tartják. 

 

ÓVATOSAN! 
Szakszerűtlen kezelés túlmelegedést és a 
vészüzemi szivattyú leállását okozhatja! 
Ha a vészüzemi szivattyú leáll, a vészüze-
mi működtetés már nem lehetséges. 

 A Hidraulikus Vészüzemi szivattyú kapcsolóját, 
csak addig szabad megynyomva tartani, amíg 
a letalpaló támgerendák mozgását vezérlik. 

 A Hidraulikus Vészüzemi szivattyú nyomó-
gombot, minden esetben a vészüzemi vezérlő-
karokkal együtt kel elengedni. 

 

[46] Csatlakozó aljzat [A] és a Vészüzemi szivaty-
tyú kapcsolója ˙(B), a létrára telepített, csú-
szógyűrűs áramfejlesztőről működteteve. 
Más beépítés is lehetséges. 
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Kézi működtetésű szivattyú (opció) 

 Nyissák ki a felső lenyíló ajtót [47A]. 
 Oldják a 2 recézett csavart [47B]. 
 Vegyék le az alsó csapóajtót. 
 A pumpa hajtókarját vegyék ki a málhatérben ta-
lálható tartójából, és tolják a kézi szivattyú felfogó-
jára [47C]. 

 A letalpaló rendszert úgy kell vezérelni, mint aho-
gyan az a Letalpalás vezérlése fejezetben le van 
írva. 

 Folyamatosan pumpáljanak manuálisan a vész-
üzemi szivattyúval a támgerenda mozgatása és a 
rugórögzítés oldása érdekében. 

 

 
A támgerendák kézi szivattyú segítségé-
vel történő rövidítésekor figyeljenek oda 
a rugórögzítő kioldására.  
A rugórögzítő [48] drótkötelei lazák kell 
legyenek. 
 

 
 

[47] Felső lenyíló ajtó (A), recézett csavarok (az 
ábrán nem láthatóak) az alsó lenyíló ajtó (B) 
rögzítésérhez. A kéziszivattyú hajtókarjának 
csatlakoztaqtási helye (C). 

 
 
 

[48] A rugórögzítő kötele 
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Letalpalás vezérlése 
 

 A Letalpalás – üzem címszó alatt leírt utasí-
tásokat be kell tartani. 

 
Működőképes vezérlő elektronika esetében: 
 

 A vezérlőkar [49A] segítségével talajtámaszokat 
betolni: támgerendát megemelni, betolni, és rugó-
rögzítőt kioldani. 

 
A vezérlő elektronika meghibásodásakor: 
 

 Nyissák ki hátul a felső ajtót. 
 A vészüzemi karok segítségével működtessék 
szükség szerint a vezérlő szelepeket. 

 
A vezérlőszelepek [50] kiosztása: 
 
A Támgerenda jobboldalt elől, hosszabbí-

tás/rövidítés 
 Kar fel =hosszabbít,  
 Kar le = rövidít 

B Támgerenda, jobboldalt hátul hosszabbí-
tás/rövidítés 

 Kar fel =hosszabbít,  
 Kar le = rövidít 

C Mindkét baloldali támgerenda eme-
lés/leengedése 

 Kar le = emel,  
  Kar fel = leereszt 

D Rugórögzítés 
  Kar fel = kiold,  
  Kar le = behúz 

E Mindkét jobboldali támgerenda eme-
lés/leengedése 

  Kar le = emel,  
  Kar fel = leereszt 

F Támgerenda, baloldalt hátul hosszabbí-
tás/rövidítés 

  Kar fel =hosszabbít,  
  Kar le = rövidít 

G Támgerenda baloldalt elől hosszabbí-
tás/rövidítés 

  Kar fel =hosszabbít,  
  Kar le = rövidít 

 
 A mentőkosarat manuálisan hozzák utazó állásba. 
Lásd: Vészüzem-fejezet, kosár szakasz. 

 Ellenőrizzék, hogy minden támgerenda teljesen be 
van-e tolva. 

 Gondoskodjanak, hogy a rugórögzítés teljesen ki 
van-e oldva (szemrevételezés). 

 

[49] Vezérlőkar (A),  
sárga Letalpalás kontroll-LED (B) 

 

[50] Vészüzemi karok a hátsó lenyíló ajtó  
mögött 
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Vészüzem után 
 
24 V-os vészüzemi szivattyú (opció), 

 Engedjék el a Vészüzemi Szivattyú  
nyomógombot [52]. 

 
Külső betáplálású szivattyú (opció), 

 Engedjék el a Vészüzemi Szivattyú  
kapcsolót [53B]. 

 Vegyék le betápkábelt és zárják le a  
csatlakozót [53A]. 

 
Egy csúszógyűrűs áramfejlesztőről üzemelő 
vészüzemi szivattyú (opció) 

 Engedjék el a Vészüzemi Szivattyú  
kapcsolót [53B]. 

 Zárják le a csatlakozóaljzatot [53A]. 
 
Kézi működtetésű szivattyú (opció). 

 Vegyék ki a kéziműködtetésű szivattyú hajtókarjá-
nak szárát, [51A] és tegyék vissza a málhatérben 
kialakított helyére.  

 
Valamennyi vészüzemmód esetében: 

 Zárják be a csapóajtót. 
 Mielőbb háríttassák el a hibát. 

 

 
 

[51] A Vészüzemi szivattyú karja 
 

[52] A Vészüzemi szivattyú nyomógomb a lenyit-
ható ajtó mögött 

 
 

[53] Opcionális külső betálálású vészüzemi  
szivattyú betápcsatlakozója (A)  
és Kapcsolója (B) 
Opcionális csúszógyűrűs generátorról műkö-
dő vészüzemi szivattyú csatlakozó aljzat [A] 
és Kapcsolója (B) 
 
A pódium feljáró lépcsőjén elhelyezve. 
Más beépítés is lehetséges. 
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Áttekintés 
 

[54] Fő kezelőállás 
 

 

FIGYELEM! 
A szakszerűtlen kezelés veszélyes! Az 
alábbiak a kezelőelemek áttekintését 
tartalmazza. A biztonságos használat-
hoz pontosan ismerni kell a kezelés 
minden lépését és a lehetséges veszé-
lyeket. 

 
 A létrát csak akkor kezeljék, ha elolvastak és megértettek minden vonatkozó információt. 

- A létra, mentőkosár, monitor, világítás, áramfejlesztő kezelése részletesen le van írva a vonatkozó fe-
jezetben. 

 
 



 Kezelőállások a felépítményen 
 

 
FŐ KEZELŐÁLLÁS 

 

  69  IVECO MAGIRUS 
2009-05  

 

 
A Kezelőegység képernyővel, lásd még [55] 
- Kezelőegység színes képernyővel, billenthető 

A Libella szögmérő ívvvel 
- Az oldaldőlés jelzése 
 
C A kommunikációs berendezés mikrofonja. 
 
D Vezérlőkar a hosszabbítás és rövidítés számára. 
- integrált Korlátozott kosárüzem és Beszéd gombokkal a váltakozó irányú kommunikációhoz. 
 
E Forgatás, emelés és billentés vezérlőkarja  
- integrált Korlátozott kosárüzem és Beszéd gombokkal a váltakozó irányú kommunikációhoz. 
 
F Vészleállító gomb  
 
G Rádiókészülékek második beszélőhelye (opció) 
 
H Szögmérő ív 
 
I A kommunikációs berendezés  

hangszórója. 
 
J Ülésfűtés automatikus hőmérsékletszabályozással. 
 
K Holtember-kapcsoló (pedál)  
- aktiválja a kezelőállást. 
-  
G Vészüzemi vezérlőkar.  
- Aktiválja a támgerendák, vagy a létra mozgását vészüzemben.  
- Hatástalanítja az ellenőrző funkciókat és biztonsági berendezéseket. 
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Kezelőegység képernyővel 
 

[55] Kezelőegység (képernyő kijelzési példával) 
 
A Szintkiegyenlítés nyomógomb, piros kontroll-

LED-del.  
- Aktiválja az automatikus szintkiegyenlítést. 

B Létrafok kiegyenlítés nyomógomb, sárga 
kontroll-LED-del.  

- Aktiválja az automatikus létrafok kiegyenlí-
tést.  

C Világítás nyomógomb.  
- A létrahajtásnál, létrakészletnél és kosárnál 

bekapcsolja a munkavilágítást.  
- Szinkronizálja az egyes fényszórók kapcso-

lási állapotát. 

D Motor Start / Stop nyomógomb.  
- A gépjármű motorját kapcsolja. 

E Menü nyomógomb.  
- Vált a fő menük között.  
- Minden almenüből visszavált a megfelelő 

főmenübe. 

F Funkciókapcsolók.  
- A váltakozó menükön keresztül eltérően fog-

lalt nyomógombok. 

G Funkció szimbólumok.  
- A funkció nyomógombok aktuális foglalását 

jelölik. 

H Terhelésjelző vonalas kijelző.  
- A vonal helyzetével jelzi az aktuális terhelést. 
- Kimutatja a távolságot a túlterhelési határig. 

 
I Kinyúlás vonalas kijelző.  
- Kijelzi a távolságot a kinyúlási határig. 

J Szöveges kijelző. (A példában német nyelvű 
szöveggel) 

- Szöveges állapot- és hibajelentések, vala-
mint cselekvési utasítások.  

- Felszereltség függvényében nyelvet lehet 
váltani. 

K Kinyúlási, hossz- és magasságértékek kijel-
zése.  

- A MAX mező a maximálisan elérhető 
vizszintes kinyúlási és a magassági értékeket 
mutatja az 1, 2 vagy 3 személyes terhelésre 
érvényes kinyúlási határoktól függően. 

- Az AKT mező az aktuális vízszintes kinyú-
lást, a mentési magasságot és a létra aktuá-
lis hosszát mutatja. 

L Kontroll szimbólumok.  
- Az aktuális üzemi állapotokat és figyelmezte-

téseket mutatják. 

M Grafikus kijelző.  
- Megmutatja a használati mezőt a létra aktuá-

lis pozíciójával.  
- Váltani lehet a vízszintes és függőleges 

használati mező kijelzése között.  
- A kosárban elhelyezett kamera (opció) hasz-

nálatakor meg lehet mutatni a kosárkamera 
képét is.
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Áttekintés 
 
A A kommunikációs berendezés mikrofonja. 
 
B Takaróburkolat markolata.  
- A takaróelemet a markolat segítségével a 

kezelőállás fölé lehet húzni.  
- A takaróelem megvédi a kezelőállást a sérü-

lés és az időjárási viszontagságok ellen. 
 
C Vészleállító kapcsoló. 
 
D Forgatás, emelés és billentés vezérlőkarja.  
- Integrált Korlátozott kosárüzem gombbal. 
 
E Kezelőegység, képernyővel 
 
F Hosszabbítás/rövidítés vezérlőkar 
 
G A hidraulikus szükség-szivattyú pedálja.  
- Lehetővé teszi a kosárszintezést vészüzem-

ben. 
 
H Vészüzem karja. 
 
I Holtember-kapcsoló (pedál).  
- Aktiválja a kezelőállást. 

 
 
 

[56] Kezelőállás a mentőkosárban 
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Kezelőegység képernyővel 
 

[57] Kezelőegység (képernyő kijelzési példával) 

A Készenlét és olajnyomás kontroll-LED, zöld. 

B Terhelés szabadon állásban tilos kontroll-LED, 
sárga 

C Túlterhelés, létrát rövidíteni kontroll-LED, piros 

D Hídüzem kontroll-LED, zöld 

E Szintkiegyenlítés nyomógomb, piros kontroll-
LED-del.  

-  Beindítja az automatikus szintkiegyenlítést. 

F Létrafok kiegyenlítés nyomógomb, sárga kont-
roll-LED-del.  

- Aktiválja az automatikus létrafok kiegyenlítést. 

G Világítás nyomógomb.  
- Bekapcsolja a munkavilágítást a létraművön, a 

létrakészleten és a kosáron.  
- Szinkronizálja az egyes fényszórók kapcsolási 

állapotát. 

H Motor start / stop nyomógomb.  
- A gépjármű motorját kapcsolja. 

I Minden almenüből visszavált a megfelelő fő-
menübe 

- Átkapcsol a főmenük között  
- Valamennyi almenüből az ahhoz tartozó főme-

nübe vált vissza 

J Funkció kapcsolók.  
- A váltakozó menük következtében eltérően 

foglalt nyomógombok 

K Funkció szimbólumok.  
- A funkció nyomógombok aktuális foglalását 

jelölik 

L Terhelésjelző vonalas kijelző.  
- A vonal helyzetével jelzi az aktuális terhelést.  
- Mutatja a távolságot a túlterhelési határig. 

M Kinyúlás vonalas kijelző.  
- Kijelzi a távolságot a kinyúlási határig. 

Alternatíva az L és M-hez: szöveges kijelzés. 
- Hibajelentések, valamint cselekvési utasítások 

szövege.  
- Felszereltség függvényében nyelvet lehet vál-

tani.  

Alternatíva az L és M-hez: Kinyúlási, hossz- és 
magasságértékek kijelzése.  
- A MAX mező a maximálisan elérhető kinyúlási 

hosszot, és a magassági értékeket mutatja az 
1, 2 vagy 3 személyes kinyúlási határokhoz 

- Az AKT mező az aktuális vízszintes kinyúlást, 
a mentési magasságot és a létra hosszát mu-
tatja. 

N Kontrollszimbólumok.  
- Aktuális üzemállapotokat és figyelmezteté-

seket mutatnak. 
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Kontrollszimbólumok 
Alváz, meghajtás 
 
A Üzemkészség és olajnyomás (csak fő kezelő-

álláson).  
- Zölden villog, ha a kezelőállás üzemkész. 
- Zölden világít, amikor a kezelőállás aktív. 
- Kialszik, ha a létraüzem nem lehetséges. 

B Tápfeszültség 
- pirosan világít 19 V alatt 
- sárgán világít 20 és 21 V között 
- zölden világít 22 V fölött. 

C Motor működik vagy motor áll – fehér 
 

Felvonóüzem 
 
A Felvonó-üzem – fehér (3…1 fő) – sárga 

(személyek nélkül) 
- 3 fő – 2 fő – 1 fő – személyek nélkül 

 

[57] Kontrollszimbólumok, alváz és a meg-
hajtás  

 
 

[58] Kontrollszimbólumok, felvonóüzem 
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Létra 
 
A Terhelni tilos (csak fő kezelőálláson).  
- Sárgán villog a kosár- és szabadon állási ha-

tár előtt 1,5 m-el. 
- Sárgán világít a kosár- és szabadon állási 

határ elérésekor, és a létracsúcs felfekvési 
mezőben tartózkodásakor (0-fős üzem). 

B Túlterhelés, létrát rövidíteni (csak fő kezelőál-
láson). 

- Szabadon állásban, a billenési határ elérése-
kor, vagy az abszolút létrahatár  
(0-fős határ) elérésekor pirosan világít. 

C Hídüzem (csak fő kezelőálláson).  
- Kikapcsolt döntés üzem és felfektetett létra-

csúcs eseténl zölden világít. 
D Szélsebesség (opció) 
- Pirosan világít 14 m/s szélsebességtől 
- Sárgán világít 9 m/s szélsebességtől 
- Zölden világít 9 m/s szélsebesség alatt 
E A létra gyors vagy lassú mozgási sebes-

sége – fehér 
I Minden vezérlőkart nullára állítani – 
sárga. 

F Ütközésre figyelmeztetés 
G valamennyi vezérlőkart alapállásba kell 

állítani - zöld 
H Daruüzem – fehér 
I Szabadon állásos üzem – fehér (3…1 fő) 

– sárga (személyek nélkül) 
- 3 fő – 2 fő – 1 fő – személyek nélkül 
J Ütközés – piros  
- Elől, hátul, jobbra, balra, fent, lent 
K Kosárterhelés – fehér (4 … 1 fő) – sárga 

(személyek nélkül) 
- 4 fő – 3 fő – 2 fő – 1 fő – személyek nélkül 

 
 

[59] Kontrollszimbólumok, létra 
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Általános kezelés 
 
Funkció nyomógombok 
A létra és a felszerelés üzemeléséhez különböző 
funkciók állnak rendelkezésre. Ezek kiválasztása a 
képernyő alatt elhelyezett háromszögű funkció 
nyomógombokkal történik. A fő kezelőálláson 8, a 
kosár kezelőálláson 4 funkció nyomógomb találha-
tó. 
 
Főmenük kiválasztása 
A rendelkezésre álló funkciók több fő- és almenübe 
vannak beosztva. 
Annak függvényében, hogy éppen melyik menü 
aktív, a funkció nyomógombok másképp foglaltak. 
Az aktuális foglaltságot a képernyőn található funk-
ció szimbólumok mutatják. 

 Nyomják meg a Menü [60] nyomógombot. 
- A legközelebbi főmenü jelenik meg a funkció 

szimbólumokkal. 
 A Menü nyomógombot annyiszor nyomják meg, 
míg meg nem jelenik a főmenü a kívánt funkció-
val. 

 

 
Amennyiben egy felszerelés nincs be-
építve, az ahhoz kapcsolódó funkciót a 
készülék nem kínálja fel, nem jelennek 
meg a megfelelő funkció szimbólumok. 

 
Almenük kiválasztása és elhagyása 
 
A jobb alsó sarokban háromszöggel rendelkező 
funkció szimbólumok egy almenüt jelölnek [61]. 
Almenük két szinten vannak. 

Almenü kiválasztása 
 Nyomják meg a vonatkozó funkció nyomógom-
bot. 

- A fő kezelőálláson az almenü jelenik meg a négy 
bal, vagy négy jobb funkció szimbólum helyett. 

- A kosár kezelőálláson az almenü helyettesít 
minden funkció szimbólumot. 

Az almenü elhagyása: 
 Működtessék a Menü [60] nyomógombot. 

- Amennyiben nem nyomnak meg egyetlen nyo-
mógombot sem, a kijelzés néhány másodperc 
után automatikusan visszavált a  
hozzá tartozó főmenüre. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

[60]  Menü - nyomógomb 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

[61]  Egy almenü funkció szimbóluma (példa) 
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Kijelző 
 
A képernyőn a használati mező kijelzője az aktu-
ális létrapozíció ellenőrzésére szolgál. Ennek 
érdekében egy vízszintes kijelzés (pl. forgási 
szög számára) és egy függőleges kijelzés (pl. 
emelési szög számára) áll rendelkezésre. A két 
kijelzés között váltani lehet. 

 Működtessék a Kijelzés váltása [62] funkció 
nyomógombot.  

- A kijelző a fő kezelőálláson vízszintes és a 
függőleges használati mező között vált. 

- A kijelző a kosár kezelőálláson szöveges ki-
jelzés, vonalas kijelzés és kinyúlási értékek 
között vált. 

 Működtessék ismét a Kijelzés váltása funkciós 
nyomógombot: a kijelző a következő megjele-
nítési módra vált. 

 
 
Hangerő a fő kezelőálláson 
 
A váltakozó irányú kommunikációs berendezés 
hangszóróinak hangerejét a fő kezelőálláson 
tetszés szerint változtatni lehet.  

 Működtessék a Hangerő, fő kezelőállás [63A] 
funkciós nyomógombot. Megjelenik a Hang-
erő, fő kezelőállás almenü. 

 Működtessék a Halkabban [63B] vagy Hango-
sabban [64D] funkció nyomógombot. A kivá-
lasztott hangerőt a Hangerő [63C] szimbólu-
mon egy vonal-diagramm jelzi. 

 
 
Hangerő a létracsúcson 
 
A váltakozó irányú kommunikációs berendezés 
hangszóróinak hangerejét a létracsúcson tetszés 
szerint változtatni lehet. 

 Működtessék a Hangerő, létracsúcs [64A] 
funkciós nyomógombot. Megjelenik a Hang-
erő, létracsúcs almenü. 

 Működtessék a Halkabban [64B] vagy Hango-
sabban [64D] funkció nyomógombot. A kivá-
lasztott hangerőt a Hangerő [64C] szimbólu-
mon egy vonal-diagramm jelzi. 

 
 
 
 

[62] Kijelzés váltása funkció szimbólum 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

[63] Hangerő, fő kezelőállás (A) funkció 
nyomógomb, Halkabban (B), Hango-
sabban (D) 

 
 

[64] Hangerő, létracsúcs (A), funkció nyomó-
gomb, Halkabban (B), Kijelzés (C), Han-
gosabban (D) 
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Fényerő és kontraszt 
 

[65] Fényerő / kontraszt funkció szimbólum (A). 
Kontraszt (B), Kisebb kontraszt (C), orientálási szimbólum (D), Nagyobb kontraszt funkciós szimbó-
lum (E) 
Fényerősség (F), Sötét (G), orientálási szimbólum (H), Világosabb (I) funkciós szimbólum 

 
 
A képernyő világosságát a kosár- és fő kezelőál-
láson szükség szerint változtatni lehet. A kosár 
kezelőállásán ezen túlmenően a kontraszt is sza-
bályozható. 

 Működtessék a Fényrő / kontraszt [65A] funk-
ció nyomógombot.  

- Megjelenik a Fényerő / kontraszt almenü. 
 
Fényesség 

 Működtessék a Fényesség [65F] funkció nyo-
mógombot.  

- Megjelenik a Fényerő almenü. 
 Működtessék a Sötétebb [65G] vagy Világo-
sabb [65 I] funkció nyomógombot.  

- A Fényerő [65H] szimbólum az orientálásra 
szolgál, a hozzá tartozó funkció nyomógomb 
nem rendelkezik funkcióval.  

 
Kontraszt 
Csak a kosár kezelőállásán: 

 Működtessék a Kontraszt [65B] funkció nyo-
mógombot.  

- Megjelenik a Kontraszt almenü. 
 Működtessék a Kisebb kontraszt [65C] vagy 
Nagyobb kontraszt [65E] funkció nyomógom-
bot.  

- A Kontraszt [65D] szimbólum az orientálásra 
szolgál, a hozzá tartozó funkció nyomógomb 
nem rendelkezik funkcióval.  
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Fényszórók billentése a létrakészleten 
 
Ki lehet egyenesíteni mindkét fényszórót a létra-
készleten. 

Működtessék a Fényszóró billentés [66A] funk-
ció nyomógombot.  

- Megjelenik a Fényszóró billentés almenü.  
- A fényszórók automatikusan bekaocsolank, 

ha még nem voltek bekapcsolva. 
- A Fényszóró billentés [66C] szimbólum az 

orientálásra szolgál, a hozzá tartozó funkciós 
nyomógomb nem rendelkezik funkcióval.  

 Működtessék a Lefelé billentés [66B] vagy 
Felfelé billentés [66D] funkciós nyomógombot.  

- A fényszórók elmozdulnak a választott irány-
ba. 

- Huzamosabb működtetés esetén a fényszórók 
elengedést követően még utána futhatnak. 

 
 
Fényszóró kapcsolása 
 
A létrakészleten található fényszórókat, a kosár 
frontfényszóróját és a fényszórót a létra hajtómű-
nél külön-külön lehet aktiválni és kikapcsolni.  

 Működtessék a Fényszóró kapcsolás [67A] 
funkció nyomógombot. Megjelenik a Fényszó-
ró kapcsolás almenü. 

 Működtessék a Kosár frontfényszóró [67B], 
Fényszóró, létrakészlet [67C] almenü vagy 
Létrahajtómű fényszóró [67D] funkció nyomó-
gombot. Bekapcsol a kívánt fényszóró. 

 Működtessék ismét a funkció nyomógombot.  
- A kiválasztott fényszóró kikapcsol. 

 
 

[66] Fényszóró billentés (A), Lefelé billentés (B) 
funkció szimbólum, orientálási szimbólum 
(C), Felfelé billentés (D) funkció szimbólum. 

 
 

[67] Fényszóró kapcsolás (A), Kosár frontfény-
szóró (B), Fényszóró, létrakészlet (C), Létra-
hajtómű fényszóró (D) funkció szimbólum 
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Szöveges üzenet / Hibajelentés 
 
Amennyiben a letalpalás vagy a létra környékén hiba 
lép fel, erről a képernyő szöveges kijelzőjében rövid 
leírás jelenik meg (hibajelentés). Ezen túlmenően 
cselekvési utasítások is megjelennek, amelyek a 
kezelőt segítik a hiba kezelésében (szöveges üze-
net). 
A szöveges üzenet és a hibajelentés közötti átkap-
csoláshoz: 

 Működtessék a Szöveges üzenet / hibajelentés 
[68] funkció nyomógombot.  

- A kijelzés addig vált, ameddig a nyomgombot 
nyomva tartják.  

 
Ülésfűtés (opció) 
 
Opcióként a fő kezelőállás elektromos ülésfűtéssel 
rendelkezik. 

 Működtessék az Ülésfűtés [69A] funkció nyomó-
gombot.  

- Megjelenik az Ülésfűtés almenü. 
 A Be/Ki [69B] kontrollszimbólum jelzi, hogy az 
ülésfűtés aktiv, vagy ki kapcsolt. 

 A funkció kapcsoló aktiválásához és kikapcsolá-
sához nyomják meg a Be/Ki kontrollszimbólum 
alatti funkció kapcsolót. 

 A kevesebb [69C] vagy Több [69E] funkció nyo-
mógombbal állítsák be a hőmérsékletet szükség 
szerint.  

- Az aktuális hőmérsékleti szintet a Hőmérsékleti 
szint szimbólumban egy vonalas diagramm mutat-
ja [69D]. 

 
A nyelv kiválasztása (opció) 
 
Opcióként meg lehet változtatni a szöveges kijelzés 
nyelvét. 

 Működtessék a Nyelv [70] funkció nyomógombot. 
- A nyelv átvált a következő nyelvre. 
 

 
Ez a funkció csak a fő kezelőálláson áll 
rendelkezésre, de átállítja mindkét keze-
lőálláson a nyelvet. 

 
 
A létramozgások sebessége (opció) 
 
Opcióként a létramozgásokat lassabban is végre 
lehet hajtani. Ennek során az összes mozgás sebes-
sége a maximális értéknek kb. a 70%-ra korlátozódik. 

Működtessék a Gyorsabb /lassabb sebesség [71] 
funkció nyomógombot.  

- A teknősbéka-szimbólum lassú sebességet jelent. 
Működtessék ismét a Gyorsabb / lassabb sebes-
ség funkció nyomógombot.  

- A Nyúl-szimbólum gyors sebességet jelent. A 
Nyúl-beállítás a szabvány beállítás.  

 
 

[68] Szöveges üzenet / hibajelentés  
 
 
 
 
 
 

[69]  Ülésfűtés (A) funkció szimbólum; 
Ülésfűtés almenü kikapcsolt (B) kontroll-
szimbólummal, amikor az ülésfűtés ki van 
kapcsolva,  

Kevesebb (C), Kijelzés (D), Több (E) funk-
ció szimbólum 

 
 
 
 
 

[70]  Nyelv funkció szimbólum 
 
 
 
 

[71]  Lassú/gyors sebesség funkció szimbólum 
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Létra automatikus visszafektetése 
(opció) 
 
Az automatikus létratartóra fektetés funkció lehe-
tővé teszi a létrakészlet automatikus rövidítését 
és lefektetését a tartóra. 

 Lásd a részletes leírást a Létra – lefektetés 
szakaszban. 

 Működtessék a Létra lefektetés [72] funkció 
nyomógombot.  

- Néhány másodperc elteltével elindul a létra 
automatikus mozgási folyamata. 

 
 
Memória funkció (opció) 
 
A memória funkcióval az előzőleg tárolt mozgá-
sokat tetszőleges alkalommal automatikusan 
meg lehet ismételni. 

 Működtessék az Útvonal tárolása [73A] funk-
ció nyomógombot. A vezérlés elkezdi rögzíte-
ni az ezt követő mozgásokat. 

 A tárolás befejezéséhez nyomják meg a Vé-
ge/Stopp/Törlés [73B] funkció nyomógombot.  

 A tárolt mozgássor fordított sorrendben törté-
nő megismétléséhez nyomják meg a Vissza-
felé [60B] funkció nyomógombot. 

 A tárolt mozgássor indulóponttól történő meg-
ismétléséhez nyomják meg az Előre [74A] 
funkció nyomógombot. 

 Az automatikus folyamat megállításához vagy 
befejezéséhez nyomják meg a Vé-
ge/Stopp/Törlés [73B] funkció nyomógombot.  

 A memória tartalmának törléséhez nyomják 
meg kétszer az Vége/Stopp/Törlés [73B] funk-
ció nyomógombot.  

 
 
 
 

[72]  Létra lefektetés funkció szimbólum 
 
 
 

[73] Útvonal tárolása (A) és  
Vége/Stopp/Törlés (B) funkció szimbólumok 

 

[74]  Előre (A) és Visszafelé  
(B) funkció szimbólumok 
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Kosárkamera (opció) 
 
Opcióként a kosárban egy kamera figyeli a 
mozgási tartományt. Amennyiben a kosár-
ban nem tartózkodik senki, a kamera képe 
megjeleníthető a fő kezelőállás képernyőjén. 
Ebben az esetben helyettesíti a használati 
mező kijelzését. 

Működtessék a Kamera [75] funkció nyo-
mógombot.  

- A képernyőn megjelenik a kamera képe. 
Nyomják meg ismét a Kamera [75] funkció 
nyomógombot.  

- Ismét megjelenik a használati mező kijel-
zése. 

 

 
Ez a funkció csak a fő kezelőálláson 
áll rendelkezésre. 

 
 
Áramfejlesztő kapcsolása (opció) 
 
A hordozható áramfejlesztőt (opció) a keze-
lőállásokról aktiválni lehet, és ki lehet kap-
csolni. 

Nyomják meg az Áramfejlesztő [76A] funk-
ció nyomógombot.  

- Megjelenik az Áramfejlesztő almenü. 
Nyomják meg az Áramfejlesztő bekapcso-
lás [76B] vagy Áramfejlesztő kikapcsolás 
[76C] funkció nyomógombot.  

- Az áramfejlesztő megfelelően kapcsol. 
 
 
 
 
 
 
 
Távdiagnózis (opció) 
 
A letalpalás és létra területének hibája ese-
tén a GSM mobil rádió funkción keresztül a 
vezérlés információt továbbíthat az Iveco 
ügyfélszolgálathoz. Az adatok alapján Iveco 
ügyfélszolgálat távdiagnózist készíthet. 
 
- A Távdiagnózis funkció leírását lásd a 

Működési zavarok fejezetben. 
 

 
 
 

[75]  Kamera funkció szimbólum 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

[76]  Áramfejlesztő (A),  
Áramfejlesztő bekapcsolás (B),  
Áramfejlesztő kikapcsolás (C) funkció szim-
bólumok 

 
 
 
 
 

 
[77]  Távdiagnózis funkció nyomógomb 
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Létrahajtás 
 
A létramozgások hidraulikus működtetéssel történ-
nek. A hidraulikaolaj tartálya az alépítményben ta-
lálható, a szivattyú mellett. Ez rövid szívó útvonalat 
jelent. A szivattyú az olajat egy többszörös olajátve-
zetőn át egy útszelepen keresztül vagy a talajtáma-
szokhoz, vagy a létra hidraulikus fővezérléséhez 
szállítja. 
A hidraulikus fővezérlésben a finoman szabályozha-
tó vezérlő tolattyúk az olajat a vezérelt fogyasztók-
hoz irányítják, amelyek a kívánt mozgásokat a ve-
zérlőkar elmozdulásának függvényében a megfelelő 
sebességgel hajtják végre.  Egy teherfüggő vezér-
lés (terhelésérzékelő rendszer) révén a szivattyú 
automatikusan beáll a szükséges olajnyomásra és 
a szükséges szállítási mennyiségre.  
A meghajtó energia addig áll rendelkezésre, amed-
dig nyomva tartják a holtember kapcsolót. 
Szükség esetén a létrát vagy gépezetesen, vagy 
manuálisan lehet üzemeltetni. Vészüzemben azon-
ban a biztonsági berendezések nem működnek. 
Ennek következtében a vészüzem csakis a létra 
visszahúzó mozgatására és a kitámasztók vissza-
húzására szolgál. 
 
 
Forgózsámoly, forgókoszorú 
 
A létrakészlet emelőkeretét a forgózsámoly hor-
dozza, amely egy forgókoszorún keresztül az 
alépítményre van ágyazva. Ez az elrendezés a 
létra végtelen forgását teszi lehetővé.  
A forgókoszorú a létrakészlet által kifejtett erőket 
az alépítményen és a talajtámaszokon keresztül 
a talajra továbbítja. 
 

 
Szintkiegyenlítés 
 
A gépezetes tolólétra egy automatikus szintsza-
bályozó rendszerrel van felszerelve, amelyik a 
létrafokokat és a mentőkosár alját mindig vízszin-
tesen tartja, még akkor is, amikor a jármű dőlt 
terepen áll. 
Ez a szintkiegyenlítés a forgókoszorú alépítmé-
nye és a forgózsámoly felső része között történik. 
Egyúttal a fő kezelő állás is szabályozva van. Így 
10°-ig (17,6% emelkedőnek felel meg) terjedő 
dőlést lehet kiegyenlíteni. A szintkiegyenlítés 
szabályozásához szükséges jeleket a fő számí-
tógépnek egy érzékelő szolgáltatja. 
A betolt létrakészlet tartóra fektetése előtt a 
szintkiegyenlítő rendszer automatikusan alapál-
lásba tér. 
 
 
Vezérlés 
 
A létramozgásokat és biztonsági berendezéseket 
több számítógép vezérli. Ezek a számítógépek 
CAN-bus-on keresztül cserélnek adatot. A létra 
tényleges terhelésére vonatkozó méréseket tágu-
lásérzékelők szolgáltatják. Túlterheléskor meg-
szólal egy figyelmeztető hangjelzés, a létramoz-
gások automatikusan megszakadnak, és csak 
azok a mozgások hajthatók végre, amelyek csök-
kentik a terhelési nyomatékot. 
A vezérlés az elektromágneses kompatibilitása 
tekintetében ellenőrzött! 
 
 
Kezelés 
 
A létra kezelése a forgózsámolyon található fő 
kezelőállásról, vagy a kosár vezérlőállásáról tör-
ténik. A fő kezelőálláson a kezelő és kijelző ele-
mek ergonómikusan vannak elhelyezve: 
- Ülés, integrált létramozgató vezérlőkarokkal. 
- TFT-technológiás billenthető színes képernyő.  
- Nyomógombokon keresztül egyénileg lehívható 

menüprogramok a különböző funkciók, szerviz-
információk és különleges felszerelések számá-
ra. 

- Üzemi állapot és használati mező kijelző. 
- A járműmotor, a világítás, a létrafok kiegyenlí-

tés, a kommunikációs berendezés és a szintki-
egyenlítő kapcsolására szolgáló gombok. 

- Vészüzemi funkciók és a kinyúlási értékek kijel-
zése a szögíven. 

- Váltakozó irányú kommunikációs berendezés. 
- Második beszélőhely a BOS-készülékek szá-

mára. 
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Létramanőverezés 
Az eltérő mozgásokat végre lehet hajtani egyide-
jűleg, egymástól függetlenül. Ezeket elektronikus, 
hidraulikus és mechanikus biztonsági berendezé-
sek biztosítják, ezáltal a kezelési hibák messze-
menően ki vannak küszöbölve.  
 
Emelés – billentés 
 
Az emelés és billentés [78A] a vízszinteshez 
viszonyítva –17° és +75° között lehetséges.  
A végállásokban a megállásig automatikusan 
fékezett mozgások történnek.  
A mozgás befejezésekor hidraulikusan vezérelt 
visszacsapó szelepek akadályozzák meg a létra 
süllyedését.  Billentéskor ezek a visszacsapó 
szelepek hidraulikusan nyitnak. 
 
Hosszabbítás – rövidítés 
 
A hosszabbító emelőgép hidraulikus motorral, két 
független hidraulikus fékkel és egy hajtóművön 
keresztül kapcsolt kötéldobbal működik 
A hosszabbító vagy rövidítő mozgás elkezdése-
kor [78B] a fékek hidraulikusan oldanak. Az olaj 
áramlását a hidraulikus motor felé süllyesztőfék 
szelepek engedélyezik. A létramozgás végén 
vagy a hidraulika meghibásodásakor a fékek a 
létrát minden terhelt állásban biztonságosan 
megtartják. 
A kötéldob két-két kihúzó és visszahúzó kötéllel 
rendelkezik. Egy kötélszakadás esetén egy kötél 
biztonságosan megtartja a létrakészletet. A létrát 
a kihúzókötelek terelőtárcsán keresztül húzzák ki. 
A hosszabbító mozgást bármely állásban meg 
lehet állítani. Ezáltal a két létratag közötti átme-
netnél eltérő létrafok-távolságok keletkezhetnek. 
Biztonsági okokból a létrára azonban csak teljes 
hosszában azonos létrafok-távolság esetében 
szabad felmászni (létrafok egyenlőség). A létra-
fok egyenlőség automatikusan létrehozható. 
 
Forgatás 
 
A forgózsámolyt a létrával együtt - bolygóműn 
keresztü l- egy hidraulikus motor hajtja meg. A 
létrát minden terhelt helyzetben egy lamellás fék 
biztosítja. 
 
A létra végtelenül forgatható [78C]. 

 
 
 

[78] Létramozgások: emelés és billentés (A), hosz-
szabbítás vagy rövidítés (B), forgatás (C) 
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Létrakészlet 
 
A létrakészlet sokoldalú. Az egyes létrarészek 
nagy hajlító- és csavarodó szilárdságú, kis szél-
fogó felülettel rendelkező hegesztett és több ré-
tegben festett acélidomokból állnak. A feljutást a 
talajról egy külön mászó létra könnyíti meg. 
 
A létrapofák [79D] szabadalmazott, hengerelt 
speciális idomok.  
A létrafokok [79C] és oldalelemek felsőöv [79A] 
és átlós elemek [79C] üreges idomokból készül-
nek. Az egyes létraelemek –a könnyebb műkö-
dés érdekében- műanyagból készült csúszó ele-
mekkel és görgőkkel vannak egymásba vezetve. 
 
A 470 mm széles, végig szabadon járható mászó 
rész, a hőszigetelt és csúszás-biztos létrafokok 
és a 380 mm magas öv nagy biztonságot kínál-
nak. 
 
A legfelső létratag csúcsán rögzítő elemek talál-
hatók a mentőkosár, daruüzem, monitor, fényszó-
ró, tartókötelek stb. számára. 

 
 
 
 

79 Felsőöv (A), átlós elem (B), létrafokok (C), 
létrapofák (D) 
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A legfontosabb viselkedési szabályok 
 

 

FIGYELEM! 
A szakszerűtlen kezelés súlyos bal-
esetekhez vezethet!  
A veszélytelen használat előfeltétele 
az, hogy a magasból mentőt kizárólag 
speciálisan képzett személyzet kezelje. 

 
 A magasból mentőt csak intenzív oktatás és gyakor-
lás után kezeljék! Amennyiben ismerik a magasból 
mentő kezelését, tanulják meg az egyes elemek sze-
repét és működési módját és az első használás előtt 
kérjenek bevezetést. Intenzív gyakorlással sajátítsák 
el a magasból mentő biztonságos használatát. 

 A magasból mentőt mindig használják kellő óvatos-
sággal, különösen akadályok közelében és padló-
szint alatti tartományban. 

 Tartsanak az akadályoktól elegendő biztonsági tá-
volságot. 

 Sose hagyatkozzanak a biztonsági berendezésekre, 
azok csupán kiegészítő berendezések. 

 Figyeljék állandóan a magasból mentő mozgási tar-
tományát. A kezelő győződjön meg arról, hogy a 
kezdeményezett mozgások személyek vagy anyagi 
értékek károsítása nélkül zajlanak. 

 A létra mozgását mindig kezdjék és végezzék lassan. 
 Az átmenetet egy mozgásból az ellenkező mozgásba 
(mindenek előtt forgatásnál) ne végezzék se hirte-
len, se nagy sebességnél. 

 Tartsanak elegendő biztonsági távolságot az elekt-
romos berendezésektől és vezetékektől. 

 Ha megszólal a figyelmeztető harang és a képernyőn 
pirosan világít a  túlterhelés, létrát rövidíteni kontroll 
szimbólum, tehermentesítsék vagy rövidítsék a lét-
rát. 

 Létraüzem közben folyamatosan ügyeljenek a 
képernyön megjelelnő jelzésekre. 

 

 

FIGYELEM! 
A magasból mentő felborulhat! A fi-
gyelmetlenség veszélyezteti a magas-
ból mentő stabilitását! 

 
 A létrát csak akkor mozgassák, ha a jármű biztonsá-
gosan le van állítva, és le van talpalva. Lásd a letal-
palás fejezetet. 

 Bevetés közben figyeljék a talajt. 
 Bevetés közben figyeljék a szélsebességet. Figyelje-
nek a szél pont alatt leírt biztonsági intézkedésekre. 

 Ne rögzítsenek a létra csúcsára, vagy a kosárra ki-
egészítő létrákat, csörlőket, stb.  

 A létrát sose mozgassák lelógó kötelek, kábelek 
vagy tömlők segítségével! 

 
 
 

FIGYELEM! 
Amikor felmásznak a létrára, vagy a 
létrát célpontra közelítik fennáll a le-
esés veszélye! 

 
 Csak a létrafok kiegyenlítés után másszanak a létrá-
ra. 

 Legyenek rendkívül óvatosak, ha a létrakészlet ned-
ves, havas, vagy jeges. 

 Amikor személyek tartózkodnak a létrán, ne moz-
gassák a létrát és állítsák le a motort. 

 A létra minden mozgása előtt szálljanak le a létrán 
tartózkodó személyek! 

 A létra célra fektetésekor közelítsék meg az épületet, 
amennyire csak lehet, és a létracsúcsot csak na-
gyon könnyedén támasszák meg. 

 
ÓVATOSAN! 
Helyváltoztatáskor balesetveszély! 

 
 A jármű minden helyváltoztatása előtt a létrát rövi-
dítsék le és fektessék a tartóra. 

 A létra minden mozgása előtt szálljanak le a rajta 
tartózkodó személyek. 

 A létra létratartóra fektetése előtt mindenki szálljon 
ki a kosárból. 

 

 

ÓVATOSAN! 
Az ütközés elleni védelem ellenőrzésekor 
gépezetes tolólétra megsérülhet! 

- Az ütközésvédelem ellenőrzése közben a létramoz-
gásokat lassú üzemmódban végezzék. 

 
Folyamatosan ellenőrizzék az üzemanyag 
fogyasztást és a motor hőmérsékletét! Szük-
ség esetén időben töltsék fel az üzemanyag-
tartályt, elkerülve ezáltal a munka időigényes 
és szükségtelen megszakítását. 
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Vészleállítás 
 

 

FIGYELEM! 
Balesetveszély! A vészleállítás a men-
tőkosárban vagy a felvonón tartózodó 
szemlyeket veszélyezteti! A vészleállí-
tó kapcsolóra való hirtelen ráütéssel 
egyidejűleg a létrakészlet és a felvonó 
mozgása hirtelen megáll.  

 
Vészleállító ráütős kapcsoló 
 
Szükség esetén a létrakészlet minden mozgását 
azonnal meg lehet szakítani. 

 Nyomják meg a vészleállító gombot [80]. 
- Megszakad az áramellátás, 
- a talajtámaszok mozgásai leállnak.  
- Leáll a jármű motorja.  
- Hangjelzés figyelmeztet, hogy megnyomták a 

vészleállító gombot. 
- A képernyő szöveges kijelzője felhívja a fi-

gyelmet az aktív vészleállító gombra. 
 

 
Ha a vészleállító gombok valamelyikét 
működésbe hozzák, a támgerendák 
működése csak a vészleállító gomb 
kireteszelése után folytatható. 

 
 A vészleállító gombot forgassák jobbra a nyíl 
irányába [80A] és húzzák ki [80B]. 

 Indítsák be ismét a jármű motorját. 
 
Ha a kosárban lévő kezelőállásban nyomják meg a 
vészleállító kapcsolót, akkor a kosárban tartózkodó 
személyek a fő kezelőállásból mentéhetők: 

 Nyomják meg a Motor Start/Stop kapcsolót. 
- Elindul a gépjármű motorja, 
- A létrát a főkezelőállásból ismét mozgatni le-

het. 
 
 
A munkamüveletek megszakítása 

 Engedje el a vezérlőkart  
- A vezérlőkar magától az alaphelyzetbe áll visz-

sza, 
- A létrakészlet az aktuális pozícióban megáll.  
 
Vagy 
 

 Vegye le a lábát a Holtember kapcsoló-ról  
- Az olajnyomás lekapcsol, 
- A létrakészlet az aktuális pozícióban hirtelen 

megáll.  
 
Az elektromosság kimaradása esetén, opcionálisan 
egy elektromos meghajtású vészüzemi szivattyúval 
vagy egy kézi működtetésű szivattyúval a normály 
kezelhetőség biztosítható. 

 
 
 

[80] Vészleállító kapcsoló 
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Kosár-/létraütközés 
 

 
Amennyiben a létra mozgatásakor a kosár 
vagy a létra akadályba ütközik, kikapcsol 
minden létramozgás. A létra már csak a 
kijelzőben jelzett ütközési iránnyal ellentéte-
sen mozgatható. 
Határesetekben, pl. a felület kialakítása 
miatt vagy az ütköző él különleges helyzet-
étből adódóan, az ütközésvédelmi rendszer 
egy hamis ütközési irányt jelezhet. Ezért a 
létra kezelőjének minden esetben meg lekk 
győződni arról, hogy a létra sérülés nélkül 
mozogatható a szabad irányba. Ha az opti-
mális mozgási irány blokkolva van, akkor a 
Szabad-mozgás funkció segítségével lehet 
a blokkolást oldani. 
A képernyőn az ütközési jelek minden eset-
ben kosárral kerülnek megjelenítésre, akkor 
is ha a létra kosár nélkül szabadállás üzem-
ben működik. 
 

A képernyőn az ütközés kontrollszimbólumai min-
dig kosárral vannak megjelenítve, akkor is, ha a 
létrát szabadon állási üzemben kosár nélkül üze-
meltetik. 
 

 

FIGYELEM! 
Fennállhat a  létra és a mentőkosár 
sérülésének veszélye! A szabad-
mozgás funkció aktiválásával a létra 
valamennyi ütközésvédelmi funkciója 
üzemen kívül van! 

 A Szabad-mozgás funkciót csak akkor akti-
válják, ha egy ütközés után a lehető legjobb 
mentési irányba szabad elmozdulás nem le-
hetséges. 

 A Szabad-mozgás funkcióval ne végezzenek 
olyan mozgásokat, amelyek további ütközé-
seket eredményezhetnek, vagy más sérülést 
okozhatnak. 

 A Szabad-mozgás funkció használata közben 
a kezelőnek folyamatosan meg kell győződni 
arról, hogy a létra mozgása nem okozza sze-
mélyek vagy tárgyak sérülését. 

 Valamennyi mozgást különös figyelemmel 
kell végezni. 

 A Létra - Üzem fejezetben leírt további utasí-
tásokat is figyelembe kell venni. 



 Létra 
 

 
AZ ÖNÖK BIZTONSÁGA ÉRDEKÉBEN 

 

  88  IVECO MAGIRUS 
2009-05  

 

 
Védelem az elektromos áram ellen 
 

 

VESZÉLY! 
Magas feszültség! Életveszély! 
 

 
 Kerüljék a szabadon függő elektromos veze-
tékek vagy áramot vezető berendezési ré-
szek érintését! 

 A bevetés helyén áramtalanítsák az elektro-
mos berendezéseket.  

 Amennyiben ez nem lehetséges, tartsanak 
elegendő biztonsági távolságot az elektro-
mos berendezésektől és vezetékektől. 

 
Ne érintsék meg az áramvezető alkatrészeket 
 
Példák feszültség alatti alkatrészekre: 
- szabadon lévő elektromos vezetékek, 
- elektromosságot vezető berendezési részek, 
- elektromos berendezések olyan részeit, ame-

lyek sérülés hatására feszültség alá kerülhet-
nek (pl. fémházak, sérült szigetelés esetén ká-
belek) 

- épületrészeket, amelyek sérülés hatására to-
vábbítják az elektromos feszültséget, pl. eresz-
csatornák, fémkerítések. 

 
Amennyiben mégis hozzáérnek a feszültség alatt 
álló vezetékekhez: 

 Ne érintsék meg a kosár, létra vagy jármű elekt-
romosságot vezető (fém) részeit. Csak mű-
anyag részekhez érjenek! 

 
Az elektromos berendezés feszültségmentesí-
tése 
Az alábbi intézkedéseket csak villanyszerelő szak-
emberrel végeztessék el: 

 A bevetési helyen áramtalanítsák az elektromos 
berendezést. 

 Biztosítsák a berendezést a visszakapcsolás 
ellen. 

 Ellenőrizzék az árammentességet. 
 Földeljék le, és zárják rövidre a berendezést. 
 A feszültség alatt álló szomszédos alkatrészeket 
takarják le, vagy kerítsék körül. 

 

 
Az épületek elektromos berendezéseit 
elektromosságban képzett tűzoltók is 
áramtalaníthatják. 
 

 

 
Biztonsági távolságok: 
Amennyiben az elektromos berendezések és sza-
bad vezetékek feszültségmentességét a bevetés 
helyén nem lehet biztosítani: 

 A feszültség alatt álló berendezési részek meg-
közelítésekor tartsák be a minimális távolságot. 

 
Feszültség / bevetési helyzet Minimális 

távolság, 
m-ben 

1000 V-ig 1 
1000 V és 110 kV között 3 
110 kV és 220 kV között 4 
220 kV fölött, vagy ismeretlen fe-
szültség esetében 

5 

Talajon fekvő vezeték 10 
 

 A leeset vezetékek megközelítésekor figyeljék 
meg a talaj állapotát. Nedves talaj esetében nö-
veljék a minimális távolságot. 

 
Szabad vezetékek megközelítésekor ügyeljenek az 
alábbiakra: 
- A föld feletti vezetékek vezetéksodronyai szél-

ben kilenghetnek. 
- Terhelés esetén a létra áthajolhat. 
 
Tartsák be az elektromos vezetékek közelében 
végzett munkákkal kapcsolatos balesetvédelmi 
szabályokat! 
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Szél 
 
A gépezetes tolólétra szeles időben is használható 
[81], 12 m/s szélsebességig (6-os erősségű 
Beaufort-szélsebesség) minden korlátozás nélkül. 
 

 

FIGYELEM! 
A létrás gépjármű felborulhat! A fi-
gyelmetlenség veszélyeztetheti a ma-
gasból mentő stabilitását! 

 
 Szeles időben mindig figyeljék a szélsebessé-
get. Ehhez használják a Beauford-skálát, vagy a 
szélsebesség opciós kijelzését. 

 6 Beauford (12 m/s) szélerősség fölött használ-
janak tartóköteleket [81]. 

 14 m/s (7 Beauford szélsebesség) fölött a létrát 
ezen túlmenően részben rövidíteni is kell [81].  

 
 
 
Beaufort-szélsebesség: 
 

Erő Leírás Hatás m/s 

4 Közepes  
fuvallat 

Felkavarja a port 
és papírdarabká-
kat, gallyakat 
mozgat. 

5,5-7,9 

5 Élénk fuvallat Kisebb lombko 
ronás fák hajla- 
doznak. 

8-10,7 

6 Erős szél Mozognak a 
vastagabb ágak, 
a drótok sivíta-
nak. 

10,8-13,8 

7 Közepes  
vihar 

Egész fák haj 
ladoznak, nehéz 
széllel szembe 
menni. 

13,9-17,1 

8 Élénk vihar Ágak törnek le a 
fákról, nagyon 
nehéz széllel 
szembe menni. 

17,2-20,7 

 

[81] Létraüzem szélben 
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Szélsebesség figyelése 
 
Opcióként a gépezetes tolólétrát fel lehet szerelni 
egy a létracsúcson elhelyezett anemométerrel 
(szélsebességmérővel) és egy szélsebesség 
kijelzővel a képernyőnél. 

A bevetés során figyeljék s szélsebesség kijel-
zőt. 
- a kijelzőben a szélsebesség látható [82A]. 
- 9 m/s alatt a Szélsebesség kontroll szimbó-

lum zölden világít. A magasból mentő korlá-
tozás nélkül használható. 

- 9 m/s szélsebesség fölött a Szélsebesség 
kontroll szimbólum sárgán világít. 

- 14 m/s szélsebesség fölött pirosan világít a 
szélsebesség kijelző.  

 
Használjanak tartóköteleket 
 

 6 Beauford (12 m/s) szélerősség fölött 
használjanak tartóköteleket.  
 A létra hosszabbítása előtt a tartókötelek 
karabinereit akasszák a létracsúcson ta-
lálható szemekbe [83A]. 

 Figyelem! 

 

FIGYELEM! 
A tartóerők nagysága és iránya ne 
veszélyeztesse a gépezetes tolólétra 
stabilitását! 
 

 A tartó csapat tagjait állítsák egymáshoz ké-
pest 30 - 40o-ban, éspedig a létrakinyúlással 
ellentétes oldalon [69].  

 A tartócsapat kötelenként egy főből tevődik 
össze. 

 A létra manőverezése közben a tartó csapat 
tartsa a köteleket enyhén feszesen. 

 
Létra rövidítése 
 

14 m/s (7 Beauford szélsebesség) fölött a 
létrát, létratípustól és a hosszabbítás mér-
tékétől függően részben rövidebbre kell 
venni [81]. 

 
 

[82] Szélsebesség kontroll szimbólum, szélse-
besség kijelzővel (A) 

 
 
 

[83] Létracsúcson található szemek (A) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

[84] Tartó csapat pozíciója. 
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Kikapcsoló funkciók 
 
A túlterhelés, mechanikus sérülés vagy ellenőri-
zetlen létramanőverek elleni védelem céljából a 
magasból mentő fel van szerelve különböző ki-
kapcsoló funkciókkal. 
A kikapcsolási határok elérésekor minden létra-
mozgás automatikusan előbb lelassul, majd ki-
kapcsol.  
Röviddel a létra várható automatikus kikapcsolá-
sa előtt jelzés történik: 
- A kosárban a zümmögő folyamatosan szól. 
- A képernyőn megjelenik a VEZÉRLŐKART 

VISSZAVENNI és ÓVATOSAN, 
HATÁRTERÜLET szöveg. 

- A képernyőn villog a sárga Terhelés szaba-
don állásban tilos szimbólum. 

 
Vezetőfülke védelme 
 
A vezetőfülke jobb és baloldali területét kikapcso-
ló élek biztosítják. 
A vezetőfülke, létratartó és –ha van- nagy málha-
tér fölött elforgatni csak a létrakészlet kb. 3o-os 
megemelését követően lehetséges. 
- A képernyőn megjelenik az ÓVATOSAN, 

VEZETŐFÜLKE KÖRNYÉKE szöveg. 
 
75o-os emelési szög 
 
A vízszinteshez viszonyított 75o-os abszolút eme-
lési szög elérésekor a vezérlés kikapcsolja az 
emelési mozgást. Amennyiben a jármű dőlten áll, 
az abszolút szög az emelési szögből és a terep 
dőlésszögéből áll össze.  
- A képernyőn a DÖNTENI szöveg jelenik 

meg. 
 
1 fős szabadon állási határ 
 
Kosár nélküli létra üzemben a képernyőre bevetí-
tett határvonal elérésekor kikapcsol a hosszabbí-
tó vagy billentő mozgás (1 fős szabadon állási 
határ). A létrát már csak a létra célra közelítésére 
szabad használni. 
- A képernyőn megjelenik a sárga Szabadon 
állásban terhelni tilos szimbólum. 
 
Használati határ 
 
Az abszolút használati határ elérésekor a vezér-
lés kikapcsol minden létramozgást. A létrát már 
csak rövidíteni (és felegyenesíteni) lehet. 
- A képernyőn a piros Túlterhelés, létrát rövidí-

teni szimbólum jelenik meg. 

 
1-, 2-, és  3-személyes kosárhatár 
 
Amikor kosárüzemben elérik a képernyőre beve-
tített és szimbólumként megjelenített kosárhatárt, 
minden létramozgás kikapcsol. Megfelelően 
csökkentett terhelés mellett a létra korlátozott 
kosárüzemben tovább működtethető a legköze-
lebbi kosárhatárig, ahol a létramozgások ismét 
kikapcsolnak. 
Az előfigyelmeztetési tartományban már át lehet 
kapcsolni a legközelebbi kosárhatárra. 
 
Létrahídfunkció 
 
Ha a létrát, kosárral vagy kosár nélkül egy felfek-
vési pontra fektetik, minden létramozgás kikap-
csol. A létrát már csak emelni lehet. A képernyőn 
világít a Létrahíd-üzem szimbólum és az EMELNI 
szöveg olvasható. 
 
Kosár-/létraütközés 
 
Amennyiben a létra mozgatásakor a kosár vagy a 
létra akadályba ütközik, kikapcsol minden létra-
mozgás. A létra már csak a kijelzőben jelzett 
ütközési iránnyal ellentétesen mozgatható. 
Határesetekben, pl. a felület kialakítása miatt 
vagy az ütköző él különleges helyzetétből adódó-
an, az ütközésvédelmi rendszer egy hamis ütkö-
zési irányt jelezhet. Ezért a létra kezelőjének 
minden esetben meg lekk győződni arról, hogy a 
létra sérülés nélkül mozogatható a szabad irány-
ba. Ha az optimális mozgási irány blokkolva van, 
akkor a Szabad-mozgás funkció segítségével 
lehet a blokkolást oldani. 
A képernyőn az ütközési jelek minden esetben 
kosárral kerülnek megjelenítésre, akkor is ha a 
létra kosár nélkül szabadállás üzemben működik. 
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Túlterhelés 
 
A létra megengedett terhelésének átlépésekor 
kikapcsol minden létramozgás. A létrát csak rövi-
díteni lehet. Tovább mozgatni csak tehermentesí-
tés után lehet. 
 

- Megszólal a figyelmeztető harang, és a képer-
nyőn világít a piros Túlterhelés [85] kontroll 
szimbólum. 

 
Döntés a létratartó fölé 
 
Ha ki van kapcsolva a szintkiegyenlítés és a for-
gózsámoly és a forgókoszorú alsó része nem 
párhuzamos, a létra billentése kikapcsol a létra-
tartó fölött. Ha a rövidre húzott létrát le kell fek-
tetni, be kell kapcsolni a szintkiegyenlítést. A 
párhuzamosság beállítását követően újra lehet-
séges a billentés. 

 
 

 
[85] Túlterhelés kontroll szimbólum 
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Ütközésvédelmi figyelmeztető  
rendszer (Opció) 
 
Kérjük figyeljen! 
 
Az ütközésre figyelmeztető rendszer a létra keze-
lése közben a kosár mozgási környezetét fel-
ügyeli. A kosár környezetében lévő akadályokra a 
rendszer hang és fényjelzésekkel figyelmeztet. 
Az ütközésre figyelmeztető rendszer ultrahangos 
érzékelőket használ, melyek működését a levegő 
hőmérséklete, relatív páratartalma és az atmosz-
ferikus légnyomás befolyásolja. Alacsonyabb 
hőmérsékleten a szenzorok érzékelési távolsága 
jelentősen nagyobb mint magas hőmérsékleten. 
Az ultrahang terjedési irányában lévő, függőlege-
sen álló nagy felületű akadályokat a rendszer 
könyebben észlel mint a kisméretű, az ultrahang 
terjedésére ferdén álló ajadályokat. 
 

 
Az ütközésvédelmi figyelmeztető rend-
szer nem mentesíti a létrakezelőket a 
gondos kezelés kötelezettsége alól! 

 
Az ütközésvédelmi figyelmeztető rend-
szer aktiválása 
 

 Kapcsolják be a mellékhajtást, - Lásd a 
Letalpalás fejezet A munka megkezdése 
előtt, Melékhajtás részben 

-  Az ütközésre figyelmeztető rendszer automa-
tikusan aktiválódik. 
 Lépjen rá a Holtember kapcsolóra 

-  A szenzorok jeleit a figyelmeztető rendszer 
kiértékeli. 

 
A figyelmeztetés fokozatai 
I. Figyelmeztetési fokozat: 
- Egy akadálynak kb. 2 m-re való megközelíté-

sekor a rendszer figyelmeztet az ütközési ve-
szélyre, 

- Akusztikus jelzés: Szaggatott figyelmeztető 
hangjelzés a kosár- és a fő kezelőállásban, 

- Optikai figyelmeztetés: Megjelenik a Figyelem 
ütközés lehetséges szimbólum [86] a kosár- 
és a fő kezelőállásban, 

II. Figyelmeztetési fokozat: 
- Egy akadálynak további közelítésekor, 
- Akusztikus jelzés: Folyamatos figyelmeztető 

hangjelzés a kosár- és a fő kezelőállásban, 
- Optikai figyelmeztetés: Figyelem ütközés le-

hetséges szimbólum [86] a kosár- és a fő ke-
zelőállásban, 

 
 Az akadálytól való távolságot növelni kell 

- A figyelmeztetési fokozatok egymást követve 
kikapcsolnak, 

- A figyelmeztető hagjelzés és a Figyelem ütkö-
zés lehetséges szimbólum egy következő kö-
zelítésig kikapcsolva maradnak. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

[86] Figyelem ütközés lehetséges szimbólum 
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A figyelmeztető hangjelzés kikapcsolása 
 
A figyelmeztető hangjelzést ki lehet kapcsolni, 
akkor is ha a mentőkosár a figyelmeztető rend-
szer működési tartományában tartózkodik. 

 Nyomják meg a Figyelmeztető hangjelzés 
ki [87] gombot a kosár- vagy a fő kezelő-
állásban. 

-  A Figyelem ütközés lehetséges szimbólum 
[86] látható marad. 

 
Az ütközésvédelmi figyelmeztető  
rendszer kikapcsolása 
 

 Kapcsolják ki a mellékhajtást, - Lásd a 
Letalpalás fejezet A munka megkezdése 
előtt, Melékhajtás részben 

-  Az ütközésre figyelmeztető rendszer automa-
tikusan kikapcsol. 

 

 
Az ütközésvédelmi figyelmeztető  
rendszer hibás működés esetén automa-
tikusan kikapcsol. 

A képernyőn megjelenik az ELLENŐRIZZE AZ 
ÜTKÖZÉSVÉDELMI FIGYELMEZTETŐ 
RENDSZERT üzenet. Lásd még az Üzemza-
varok fejezet, Lehetséges okok és segítség, 
Zavarok a létraüzem közben részt. 

 

[87] Figyelmeztető hangjelzés kikapcsolva  
szimbólum 
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Megengedett terhelések 
 

 

VESZÉLY! 
A szakszerűtlen kezelés súlyos bal-
esetekhez vezethet. 
 

 
 Létraüzemben ellenőrizzék folyamatosan a 
képernyő összes kijelzését. 

 A terhelési határ túllépésekor csökkentsék 
a terhelést. 

 Amikor megszólal a figyelmeztető harang 
és a fő kezelőállás képernyőjén [88C] vilá-
gít a piros Túlterhelés, létra rövidítés kont-
rollszimbólum, vagy a kosár kezelőálláson 
világít a piros kontroll-LED [89C] tehermen-
tesítsék a létrát. 

 Hordágytartós üzem (lásd a Személyek 
mentése fejezetet), vagy tűzoltó-üzem (lásd 
az Oltóberendezés fejezetet) esetében fi-
gyeljenek a csökkentett megengedett ter-
helésekre. 

 
Szabadon állási határok 
 
Szabadon állásos üzemben a szabadon álló lét-
rát kosár nélkül üzemeltetik. 
- Az 1 személyes szabadon állási határ eléré-

séig a megengedett terhelés a szabadon ál-
lási határoknál fokozatosan csökken 2, majd 
1 személyre. 

- Az 1 személyes szabadon állási határ eléré-
sekor automatikusan kikapcsol a létramozgás 
(kikapcsolási határ). A fő kezelőállás képer-
nyőjén világít a sárga Szabadon állásban ter-
helni tilos szimbólum [88B]. 

 
 
 

[88] Túlterhelés, létra rövidítés (C), Szabadon 
állásban terhelni tilos (B) és Létraüzem (D) 
kontrollszimbólumok a fő kezelőállás képer-
nyőjén 

 
 
 
 
 
 

[89] Túlterhelés, létra rövidítés (C), Szabadon ál-
lásban terhelni tilos (B) és Létraüzem (D) kont-
roll LED-ek a kosár kezelőállásán 

 
 
 3-fős szabadon állás 2-fős szabadon állás 1-fős szabadon állás 
Max. terhelés a létracsúcsnál 3 fő (270 kg) 2 fő (180 kg) 1 fő (90 kg) 
Képernyő kijelzés 

   
Kijelzett kikapcsolási határ 3-fős szabadon állás 2-fős szabadon állás 1-fős szabadon állás 
 

 

VESZÉLY! 
A túlterhelés súlyos balesethez és a 
létra felborulásához vezethet! 
 

 Az 1-fős szabadon állási határ túllépése-
kor a gépezetes tolólétrát semmilyen kö-
rülmények között se terheljék szabadon 
állásban! 

 A gépezetes tolólétrát csak a létra célra 
közelítésére mozgassák. 
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Hídüzem 
 
Hídüzemben a létra csúcsa (kosárral, vagy kosár 
nélkül) enyhén felfekszik. 
- A fő kezelőállás képernyőjén világít a zöld 

Hídüzem [90D] szimbólum. 
- Létraüzem kosárral esetében a kosár kezelő-

állásán világít a zöld Hídüzem [91D] kontroll-
LED. 

 A létrát max.12 személlyel szabad terhelni, 
akiket a létrakészleten egyenletesen kell el-
osztani. 

 

 
Terhelés nélkül a létrát a hídüzemhez 
tovább lehet kihosszabbítani, mint az 
1-fős szabadon állási határ (lásd: Létra-
manőverezés – létra célra közelítése és 
felfektetése). 
 

 
Kosárhatárok 
 
Kosárüzemben a szabadon álló létrát kosárral 
használják. Az adott kosárhatár elérésekor auto-
matikusan kikapcsol a létramozgás (kikapcsolási 
határok). A képernyőn világít a sárga Szabadon 
állásban terhelni tilos kontroll szimbólum [90B]. 

 Csökkentsék a terhelést. 
 A fő kezelőállás két vezérlőkarja egyikénél 
[92A] nyomják meg a Korlátozott kosárüzem 
nyomógombot és haladjanak tovább, 

vagy 

 A kosár kezelőállás baloldali vezérlőkarjánál 
[93] nyomják meg a Korlátozott kosárüzem 
nyomógombot és haladjanak tovább. 

 

[90] Túlterhelés – létrát rövidíteni (C), Szabadon 
állásban terhelni tilos (B) és Hídüzem (D) kont-
roll szimbólumok a fő kezelőállás képernyőjén 

 

[91] Túlterhelés – létrát rövidíteni (C), Szabadon 
állásban terhelni tilos (B) és Hídüzem (D) kont-
roll LED-ek a kosár kezelőálláson 

 

[92] Korlátozott kosárüzem nyomógombok a fő ke-
zelőálláson 

 

[93] Korlátozott kosárüzem nyomógombok a kosár 
kezelőálláson 

 

 3-fős kosárüzem 2-fős kosárüzem 1-fős kosárüzem 
Maximális terhelés a kosárban 3 személy (270 kg) 2 személy (180 kg) 1 személy (90 kg) 
Képernyő-kijelzés  
(korlátozott kosárüzem)    
Kijelzett kikapcsolási határ 3-személyes kosárhatár 2-személyes kosárhatár 1-személyes kosárhatár
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A képernyőn a kinyúlási értékeket a talajtá-
masz külső szélétől a létracsúcs (D, E), ill. 
mentőkosár (A-C) mellső széléig mérik. Az 
értékek az alváz és málha függvényében kis-
mértékben eltérhetnek. 

A gépezetes tolólétra maximális kinyúlása a 
letalpalási szélességétől függően változik 
(standard vezetőfülkével). 
 
 Üzemmód  Max. terhe-

lés 
Max. ki-
nyúlás1) 

A 3-fős kosár-
üzem 

3 fő (270 kg) 15,20 m 

B 2-fős kosár-
üzem 

2 fő (180 kg) 16,90 m 

C 1-fős kosár-
üzem 

1 fő (90 kg) 19,30 m 

D Kosárüzem 
személyek 
nélkül 

- 19,80 m 

E 1-fős szabadon 
állásos üzem 

1 fő (90 kg) 19,80 m 

F Hídüzem 12 fő  
(1080 kg) 

19,80 m 

1)  Talpkorong külső élétől 
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Kinyúlás [m] 
[94] Függőleges használati mező,  

DLK 18-12 Vario CS 
 
 

Kinyúlási határ max. letalpalási szélesség 
elől és hátul 

Fokozatmentes kinyúlási tartomány 
(függ a letalpalási szélességtől, elől és 
hátul) 

Kinyúlási határ min. letalpalási szélesség 
elől és hátul 

Kinyúlási határ elől min. és hátul max. 
letalpalási szélességnél 

[95] Vízszintes használati mező: kinyúlási határok - példa 3-fős kosárüzemre letalpalási szélességtől 
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DLA (K) 23-12 Vario CS  
4 tagos létrakészlettel 
A képernyőn a kinyúlási értékeket a talajtámasz 
külső szélétől a létracsúcs (D - F), ill. mentőkosár 
(A-C) mellső széléig mérik. Az értékek az alváz 
és málha függvényében kismértékben eltérhet-
nek. 

A gépezetes tolólétra maximális kinyúlása a le-
talpalási szélességétől függően változik (standard 
vezetőfülkével). 
 
 Üzemmód  Max. terhelés Max. 

kinyúlás1) 
A 3-fős kosárüzem 3 fő (270 kg) 17,20 m 
B 2-fős kosárüzem 2 fő (180 kg) 19,00 m 
C 1-fős kosárüzem 1 fő (90 kg) 21,40 m 
D Kosárüzem sze-

mélyek nélkül 
- 23,60 m 

E 1-fős szabadon 
állásos üzem 

1 fő (90 kg) 25,30 m 

F Hídüzem 12fő 
(1080 kg) 

25,30 m 

1) Talpkorong külső élétől 
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Kinyúlás [m] 
[96] Függőleges használati mező,  

DLK 23-12 Vario CS 4 tagos létrakészlettel 
 

Kinyúlási határ max. letalpalási szélesség 
elől és hátul 

Fokozatmentes kinyúlási tartomány 
(függ a letalpalási szélességtől, elől és 
hátul) 

Kinyúlási határ min. letalpalási szélesség 
elől és hátul 

 

Kinyúlási határ elől min. és hátul max. 
letalpalási szélességnél 

 

[97] Vízszintes használati mező: kinyúlási határok - példa 3-fős kosárüzemre letalpalási szélességtől 



 Létra 
 

 
KINYÚLÁSI ÉRTÉKEK DLA (K) 23-12 VARIO CS 

 

  99  IVECO MAGIRUS 
2009-05  

 

DLA (K) 23-12 Vario CS  
5 tagos létrakészlettel 
A képernyőn a kinyúlási értékeket a talajtámasz 
külső szélétől a létracsúcs (D - F), ill. mentőkosár 
(A-C) mellső széléig mérik. Az értékek az alváz 
és málha függvényében kismértékben eltérhet-
nek. 

A gépezetes tolólétra maximális kinyúlása a le-
talpalási szélességétől függően változik (standard 
vezetőfülkével). 
 
 Üzemmód  Max. terhelés Max. 

kinyúlás1) 
A 3-fős kosárüzem 3 fő (270 kg) 16,70 m 
B 2-fős kosárüzem 2 fő (180 kg) 18,50 m 
C 1-fős kosárüzem 1 fő (90 kg) 20,60 m 
D Kosárüzem sze-

mélyek nélkül 
- 22,40 m 

E 1-fős szabadon 
állásos üzem 

1 fő (90 kg) 25,00 m 

F Hídüzem 12fő 
(1080 kg) 

25,60 m 

1) Talpkorong külső élétől 
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Kinyúlás [m] 
[98] Függőleges használati mező,  

DLK 23-12 Vario CS 5 tagos létrakészlettel 
 

Kinyúlási határ max. letalpalási szélesség 
elől és hátul 

Fokozatmentes kinyúlási tartomány 
(függ a letalpalási szélességtől, elől és 
hátul) 

Kinyúlási határ min. letalpalási szélesség 
elől és hátul 

 

Kinyúlási határ elől min. és hátul max. 
letalpalási szélességnél 

 

[99] Vízszintes használati mező: kinyúlási határok - példa 3-fős kosárüzemre letalpalási szélességtől 
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A képernyőn a kinyúlási értékeket a talajtá-
masz külső szélétől a létracsúcs (D - F), ill. 
mentőkosár (A-C) mellső széléig mérik. Az 
értékek az alváz és málha függvényében kis-
mértékben eltérhetnek. 

A gépezetes tolólétra maximális kinyúlása a 
letalpalási szélességétől függően változik 
(standard vezetőfülkével). 
 
 Üzemmód  Max. terhelés Max. 

kinyúlás1) 
A 3-fős kosárüzem 3 fő (270 kg) 17,20 m 
B 2-fős kosárüzem 2 fő (180 kg) 19,00 m 
C 1-fős kosárüzem 1 fő (90 kg) 21,40 m 
D Kosárüzem sze-

mélyek nélkül 
- 23,60 m 

E 1-fős szabadon 
állásos üzem 

1 fő (90 kg) 25,30 m 

F Hídüzem 12fő 
(1080 kg) 

25,30 m 

1) Talpkorong külső élétől 
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Kinyúlás [m] 
[100] Függőleges használati mező,  

DLK 18-12 n.B. Vario CS 
 
 

Kinyúlási határ max. letalpalási szélesség 
elől és hátul 

Fokozatmentes kinyúlási tartomány 
(függ a letalpalási szélességtől, elől és 
hátul) 

Kinyúlási határ min. letalpalási szélesség 
elől és hátul 

Kinyúlási határ elől min. és hátul max. 
letalpalási szélességnél 

[101] Vízszintes használati mező: kinyúlási határok - példa 3-fős kosárüzemre letalpalási szélességtől 
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A képernyőn a kinyúlási értékeket a talajtámasz 
külső szélétől a létracsúcs (D - F), ill. mentőkosár 
(A-C) mellső széléig mérik. Az értékek az alváz 
és málha függvényében kismértékben eltérhet-
nek. 

A gépezetes tolólétra maximális kinyúlása a le-
talpalási szélességétől függően változik (standard 
vezetőfülkével). 
 
 Üzemmód  Max. terhelés Max. 

kinyúlás1) 
A 3-fős kosárüzem 3 fő (270 kg) 14,60 m 
B 2-fős kosárüzem 2 fő (180 kg) 15,80 m 
C 1-fős kosárüzem 1 fő (90 kg) 17,20 m 
D Kosárüzem sze-

mélyek nélkül 
- 18,60 m 

E 1-fős szabadon 
állásos üzem 

1 fő (90 kg) 20,10 m 

F Hídüzem 12fő 
(1080 kg) 

21,50 m 

1) Talpkorong külső élétől 
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[102] Függőleges használati mező, DLK 37 Vario CS
 

 
Kinyúlási határ max. letalpalási szélesség 
elől és hátul 

Fokozatmentes kinyúlási tartomány 
(függ a letalpalási szélességtől, elől és 
hátul) 

Kinyúlási határ min. letalpalási szélesség 
elől és hátul 

Kinyúlási határ elől min. és hátul max. 
letalpalási szélességnél 

[103] Vízszintes használati mező: kinyúlási határok - példa 3-fős kosárüzemre letalpalási szélességtől 

A képernyőn a kinyúlási értékeket a talajtámasz 
külső szélétől a létracsúcs (D - F), ill. mentőkosár 

(A-C) mellső széléig mérik. Az értékek az alváz 
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és málha függvényében kismértékben eltérhet-
nek. 

A gépezetes tolólétra maximális kinyúlása a le-
talpalási szélességétől függően változik (standard 
vezetőfülkével). 
 
 Üzemmód  Max. terhelés Max. 

kinyúlás1) 
A 3-fős kosárüzem 3 fő (270 kg) 13,65 m 
B 2-fős kosárüzem 2 fő (180 kg) 14,85 m 
C 1-fős kosárüzem 1 fő (90 kg) 16,10 m 
D Kosárüzem sze-

mélyek nélkül 
- 17,35 m 

E 1-fős szabadon 
állásos üzem 

1 fő (90 kg) 19,15 m 

F Hídüzem 12fő 
(1080 kg) 

20,55 m 

1) Talpkorong külső élétől 

 

M
en

té
si

 m
ag

as
sá

g 
[m

] 

Kinyúlás [m] 
[104] Függőleges használati mező, DLK 42 Vario CS
 

Kinyúlási határ max. letalpalási szélesség 
elől és hátul 

Fokozatmentes kinyúlási tartomány 
(függ a letalpalási szélességtől, elől és 
hátul) 

Kinyúlási határ min. letalpalási szélesség 
elől és hátul 

Kinyúlási határ elől min. és hátul max. 
letalpalási szélességnél 

[105] Vízszintes használati mező: kinyúlási határok - példa 3-fős kosárüzemre letalpalási szélességtől 



 Létra 
 

 
FELJÁRÁS 

 

  103  IVECO MAGIRUS 
2009-05  

 

 

 

FIGYELEM! 
A létrára való feljáráskor fennáll a le-
esés veszélye! 

 Különösen vigyázni kell ha a létrakészlet vi-
zes, havas vagy jeges, 

 Csak kiegyenlített létrafokok esetében szabad 
a létréra felmenni, 

 Ha a létrakészleten személyek tartózkodnak, a 
létrát ne mozgassák, és állítsák le a motort, 

 A létrára ne menjenek fel ha a gépjárműmotor 
jár, vagy a létra mozgásban van [108], 

 Valamennyi létramozgás megkezdése előtt a 
létrán álló személyeknek a létráról le kell jön-
ni, 

 Különösen figyelni kell a létráról a kosárba 
történő átszálláskor, 

 A motor Start/Stopp [106A] kapcsolóját a mo-
tor leállásáig nyomva kell tartani. 
–  A képernyőn a Motor áll kontrolsimbólum 

világít [106B].  
 Meg kell győzödni arról, hogy a létra biztonsá-
gosan áll, és a létrafokok kiegyenlítése meg-
történt. 

 A feljáró létrát a létrakészlet végének kell tá-
masztani [107] és itt lehet felmenni, 

 A lengések elkerülése érdekében ne üteme-
sen, hanem egyenetlenül járjanak a létrán, 

 A létra megengedett terhelést be kell tartani, 
 Ha a figyelmeztető hangjelzés megszólal, és a 
Létrát rövidíteni figyelmeztető jelzés a képer-
nyőn világít, akkor a létra terhelését csökken-
teni kell.  

Átszállás a kosárba. 
 A kosáron lévő átjáró ajtókat [109A] a retesz 
megnyomásával [109B] és 180°-al való elfor-
dításával [109C] nyissa ki. 

 Száljon át a kosárba, 
 A kosár ajtajait csukja be és reteszelje, 
 Győződjön meg róla, hogy a fő kezelőállásban 
kezelő ül. 

Ha egy tárgyat át kell adni: 
 Mindig felülről kell lefelé menni, 
 Vegye át a tárgyat és ismét menjen felfelé. 

 

[106]  Motor Start/Stopp nyomógomb (A),  
Motor áll konttrolsimbólum (B) 

 

[107]  Felszálló létra 
 
 

[108]  Feljárni Tilos ha járműmotor jár, vagy a 
létra mozgásban van - figyelmeztető tábla 
az emelőkereten  

 
 

[109]  Átszálló ajtók (A), Reteszelés (B),  
Reteszelés (C) A B A B C 
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A létramozgások sebessége 
 
A létramozgások sebességét a vezérlőkarok 
elmozdulásának mértéke határozza meg. 
Mindhárom mozgási tengelyben egyidejűleg 
maximális sebességgel lehet dolgozni. 
 
A létra egy olyan vezérléssel van felszerelve, 
amelyik két fokozatban teszi lehetővé a létra-
mozgások maximális lehetséges sebességé-
nek kiválasztását. A lassúbb fokozatnál minden 
mozgás sebessége a maximális érték kb. 70%-
ra van korlátozva. 
 

 Nyomják meg a Gyors/lassú sebesség [110] 
funkciós nyomógombot. 

-  A teknősbéka-szimbólum [111B] a kis se-
bességet mutatja. 
 Nyomják meg ismét a Gyors/lassú sebes-
ség funkciós nyomógombot. A Nyúl-
szimbólum [111A] a nagy sebességet mu-
tatja. A gyors sebesség a standard beállítás. 

 
Visszahúzott állapotban a létrát a legnagyobb 
sebességgel lehet forgatni, emelni és billente-
ni. A létrakinyúlás növekedésével, a létracsúcs 
kerületi sebességének korlátozása érdekében, 
a mozgások automatikusan lelassulnak. 

 Bevetés-taktikai megfontolásból figyeljenek 
a lassításokra! 

 
A lágy kikapcsolás érdekében a kikapcsolási 
határ megközelítésekor minden létramozgás 
eleinte fokozatmentesen lelassul, majd leáll. 
Röviddel a létramozgás automatikus kikapcso-
lása előtt a kezelőt a lekapcsolásra előzetes 
jelzések figyelmeztetik. 
- A kosár zümmögője folyamatosan szól. 
- A képernyőn megjelenik a Vezérlőkart visz-

sza és Óvatosan, határterület felirat. 

 
 

[110] Gyors/lassú sebesség funkciós szimbó-
lum 

 
 

[111] Nyúl (A), teknősbéka (B) kontroll szim-
bólum 
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Üzemkész állapot 
 
Feltételek: 
- Villog a zöld Üzemkés és olajnyomás [112] 

kontroll szimbólum. 
 

 Győződjön meg róla, hogy a vezérlőkarok mind-
két vezérlőálláson semleges állásban vannak. 

 Lépjen a holtember-kapcsolóra [113].  
- A fő vezérlőállás átveszi a vezérlő funkciókat.  
- A motor felveszi az üzemi fordulatszámot 
- Felépül az olajnyomás.  
- Folyamatosan világít a zöld Készenlét és olaj-

nyomás kontroll szimbólum [112A]. 
- El lehet kezdeni a gémmozgásokat. 

 
 
 

[112] Készenlét és olajnyomás (A) kontroll szimbó-
lum a fő kezelőálláson 

 

[113] Holtember kapcsoló 
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A járműmotor leállítása és indítása 
 
A motor leállítása 
 

 Engedjék el a Holtember-kapcsolót [89]. A motor 
alapjáratra áll és kikapcsol az olajnyomás. A 
képernyőn villog a Készenlét és olajnyomás 
[90A] kontroll szimbólum. 

 Nyomják meg a Motor start/stop [91] nyomó-
gombot. Leáll a motor. A képernyőn világít a Mo-
tor áll [90C] kontroll szimbólum. Néhány másod-
perc elteltével megjelenik a NINCS 
HIDRAULIKUS NYOMÁS szöveges jelzés. Ha 
az akkumulátor feszültsége 22V alá süllyed, a  

Motor áll szimbólum helyett a sárga, vagy piros 
Tápfeszültség [90D] kontroll szimbólum világít. 
 
A motor beindítása 
 
Előfeltételek: 
- Gépezetes tolólétra letalpalva. 
- A rögzítő fék be van húzva.  
- Mellékhajtás bekapcsolva. 
- A vészleállító kapcsolók kireteszelve. 

 Nyomják meg a Motor start/stop [116] nyomó-
gombot, és beindul a motor.  

- A képernyőn világít a Motor működik [115B] 
kontroll szimbólum.  

- Felépül az olajnyomás, eltűnik a NINCS 
HIDRAULIKA OLAJNYOMÁS NYOMÁS szöve-
ges jelzés. 

- Néhány másodperc elteltével a Motor áll szim-
bólum helyén a zöld Tápfeszültség [115D] 
szimbólum látható. 

 
 

[114]  Holtember kapcsoló (pedál) 
 

[115] Készenlét és olajnyomás (A),  
Motor működik (B),  
Motor áll (C),  
Tápfeszültség (D) kontrollszimbólumok 

 

[116] Motor start/stop nyomógomb 
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Létra emelése és döntése 
Mozgások vezérlése 

 
Az első létramozgás mindig az emelés, a 
létra tartóból történő kiemelése érdekében. 

 

 
Kikapcsolási határok: emeléskor a 
maximális emelési szög 75o, döntéskor 
védelem a vezetőfülke körül, és pódium 
környékén. 

Emelés: 
 A baloldali vezérlőkart billentsék Emelés [117B] 
irányba.  

- A létratartóból történő kiemelést követően a szint-
kiegyenlítő automatikusan kompenzálja az esetle-
ges gépjárműdőlést. Egy további létramozgás ese-
tén a rendszer automatikus szintkiegyenlítést vé-
gez. 

 Az aktuális oldaldőlést a fő kezelőállásban a libellán 
[118] a forgatás alatt és utána is ellenőrizni kell. 

- A szintkiegyenlítés után a maximális oldaldőlés ±2° 
lehet. 

 

FIGYELEM! 
2°-nál nagyobb oldaldőlés esetén a 
létra biztonságos üzeme már nem biz-
tosított! 

Ha az oldaldőlés nagyobb mint 2° akkor: 
 Ellenőrizni kell, hogy az automatikus szintki-
egyenlítés aktiválva van-e, 

Ha az oldaldőlés aktivált szintkiegyenlítés ellenére 
is nagyobb mit 2 akkor: 

 A létraüzemet meg kell szakítani. 
 Éretsíteni kell a szakszervizt. 

Billentés: 
 A baloldali vezérlőkart tolják a Billentés [117A] 
irányba.  

 
Ha a létra emelése közben ütközés miatt 
túlterhelésre utaló jelzés érkezik, akkor a 
létrát csak vészüzemben, vagy Szabad-
mozgás üzemmódban lehet dönteni. 

 A szükséges mozgást vészüzemben kell elvé-
gezni (Lásd a Létra - Vészüzem fejezetben), 
mindaddig amíg a Túlterhelés piros kontrol-
szimbólum ki nem alszik, afiygelmeztető hang-
jelzés elhallgat. Ezután ismét lehetséges a 
normál üzemmód. 

 A Szabadmozgás funkció működését lásd a 
Létra - Szabadmozgás fejezetben. 

A pozíció jelzése 
A létra aktuális felemelési helyzete a fő kezelőálláson 
a képernyő függőleges nézetében látható [119A]. Ki-
egészítésként kijelzésre kerül az aktuális emelési szög 
[119B]. 
Szükség esetén váltsák a kijelzés módját: 

 Nyomják meg a Kijelzés váltása [120] funkció nyo-
mógombot.  

- A fő kezelő álláson a kijelző átvált a vízszintes 
használati mezőről a függőlegesre.  
A standard beállítás a vízszintes kijelzés. 

 
- A kosár kezelőálláson a kijelző szöveges kijelzés, 

vonalas kijelzés és kinyúlási értékek között váltako-
zik. A standard beállítás a vonalas kijelzés.  

 Ha ismét megnyomják a Kijelzés váltás funkció 
nyomógombot, s a kijelzés visszavált.  

 

[117]  Bal vezérlőkar Emelés (B) irányban és Billen-
tés (A) irányban  

 
 

[118] Libella (A) a fő kezelőállásban 
 
 

[119] Függőleges működési tartomány (A),  
és aktuális emelési szög (B) 

 
 

[120] Kijelzés váltása funkció szimbólum. 
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Forgatás 
 
Mozgások vezérlése 
 

 
Felemelés után a létrakészletet először el 
kell forgatni a kívánt irányba és csak azt 
követően szabad kitolni. 

 

 
Forgatáskor a kikapcsolási határt a veze-
tőfülke körüli és a pódium tartományá-
ban található védelem képezi. 

 
 A baloldali vezérlőkart a baloldali [121A] vagy 
jobboldali [121B] irányba kell billenteni.  

A pozíció jelzése 
A létra aktuális forgási pozícióját és a kikapcsolási 
határhoz viszonyított távolságot a fő kezelőállás 
kijelzője vízszintes nézetben mutatja [122].  

Szükség esetén a kijelzés módját váltani lehet: 
- A Kijelzés váltása [120] funkció nyomógombot 

annyiszor nyomják meg, míg a kijelzőn a kívánt 
jelzés meg nem jelenik. 

 
 
 

121] A fő kezelőálláson a bal vezérlőkar Forgatás 
balra (A) és Forgatás jobbra (B) irányban. 

 
 

[122] Vízszintes működési tartomány 
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Hosszabbítás / rövidítés 
 
Mozgások vezérlése 
 
Hosszabbítás: 

 A jobboldali vezérlőkart billentsék Hosszabbítás 
[123A] irányba.  

Rövidítés: 
 A jobboldali vezérlőkart billentsék Rövidítés 
[123B] irányba.  

A pozíció jelzése 
Az aktuális kinyúlási értékek számértékek formájá-
ban jelennek meg a képernyőn [124]. 

Szükség esetén a kijelzés módját váltani lehet: 
- A Kijelzés váltása [125] funkció nyomógombot 

annyiszor nyomják meg, míg a kijelzőn a kívánt 
jelzés meg nem jelenik. 

 
Kombinált mozgások 
 

 

FIGYELEM! 
A könnyelmű manőverek súlyos bal-
esetekhez vezethetnek! 

 
 Folyamatosan figyeljék a létra mozgási tar-
tományát. A kombinált mozgásokat rendkívül 
óvatosan végezzék. 

 Akadályok és talajszint alatti tartományban 
ne használjanak kombinált mozgásokat. 

 
Példák 
A létra kiemelése és egyidejű forgatás jobbra: 

 A baloldali vezérlőkart döntsék átlósan hátra 
jobbra. 

 
Egyidejű billentés és forgatás balra: 

 A baloldali vezérlőkart döntsék átlósan balra- 
előre, vagy átlósan jobbra- előre. 

 
Egyidejű létraemelés és hosszabbítás 

 Bal vezérlőkart hátra, egyidejűleg jobb kart előre 
billenteni. 

 
Egyidejű létrabillentés és rövidítés 

 Baloldali vezérlőkart előre, egyidejűleg jobboldali 
vezérlőkart hátra billenteni. 

 
Egyidejű létraforgatás balra és rövidítés 

 Baloldali vezérlőkart balra , egyidejűleg jobbolda-
li vezérlőkart hátra billenteni. 

 
 

[123] Jobboldali vezérlőkar Hosszabbítás (A) és 
Rövidítés (B) irányban 

 
 
 
 

[124] Az aktuális (A) és a lehetséges legnagyobb 
kinyúlási érték (B) kijelzése 

 
 

[125] Kijelzés váltás funkció szimbólum 
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Létrafok kiegyenlítés 
A létrafok kiegyenlítés azt jelenti, hogy a létratagok 
létrafokai átfedik egymást, vagyis hogy a létrafokok 
között a létra teljes hosszában egyforma távolság 
van. 

 

FIGYELEM! 
Ha egyenetlen létrafok távolsággal 
rendelkező létrára másznak fel, meg-
csúszhatnak, vagy leeshetnek! 
 

 Csak azonos létrafok távolságnál másszanak fel 
a létrára. 

 Nyomják meg a Létrafok kiegyenlítés [126A] 
nyomógombot. 

- A [126B] nyomógombnál villog a sárga kontroll-
LED. 

 A jobboldali vezérlőkart billentsék a Hosszabbí-
tás vagy Rövidítés irányba.  

- A létra csökkentett sebességgel elvégzi a létra-
fok kiegyenlítést.  

Ha létrafokok egyenlő távolságra vannak: 
- A [126B] nyomógombnál világít a sárga kontroll-

LED. 
- A mozgás automatikusan leáll. 

 
 

[126] Létrafok kiegyenlítés (A) és a sárga kontroll 
LED (B) 
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Létra célra közelítése és felfektetése  
(hídüzem) 

 

FIGYELEM! 
Megtámasztott, vagy felfektetett létrá-
nál a szintkiegyenlítő hirtelen korrigá-
lása veszélyezteti a létracsúcson tar-
tózkodó személyeket, és a létra sérü-
lését okozza! 
 

 A létra célra közelítése előtt vagy felfekte-
tésekor kapcsolják ki az automatikus szint-
kiegyenlítést. 

 
Közelítés 

 A közelítés során az épületet a szükséges 
óvatossággal közelítsék meg. 

 A létrát állítsák kissé meredekebbre és forgas-
sák a pozícióba. 

 Hosszabbítsák a létrát a szükséges hosszú-
ságra. 

 Hajtsák végre a létrafok kiegyenlítést. 
 Korrigálják a forgási irányt. 

 
A szintkiegyenlítés kikapcsolása 

 Nyomják meg a Szintkiegyenlítés [127A] nyo-
mógombot.  

- A [127B] nyomógombnál világít a piros kontroll-
LED 

 
Hídüzem kosár nélkül: 
Híd-üzemhez a létrát jobban ki lehet tolni, mint az 
1-fős szabadon állási határ:  
- Két másodperccel az egyszemélyes szabadon 

állási határnál bekövetkező automatikus leállás 
után az olajnyomás újra bekapcsol.  

- A képernyő ekkor az abszolút használati határt 
mutatja.  

- A képernyőn világít a sárga Szabadon állásban 
terhelni tilos  [128B] kontroll szimbólum. 

A létrát szabadon állásban csak a figyelmeztető 
hang megszólalásáig szabad terhelni. 

 
Hídüzem kosárral: 
- A lehető legnagyobb kinyúlás kosár üzemben 

csak akkor lehetséges, ha a kosárban nem tar-
tózkodik sem személy, sem teher. 

 Üres kosárral a fő kezelőállásról állítsák be a 
Kosárterhelés személyek nélkül helyzetet.  

- Világít a Kosárterhelés személyek nélkül [129] 
kontroll szimbólum. 

 

 
[127] Szintkiegyenlítés (A) és a piros kontroll LED 

(B) 
 

 
[128] Hídüzem kontroll szimbólum (A) és  

Szabadon állásban terhelni tilos kontroll 
szimbólum (B) 

 
 

 
[129] Kosárterhelés személyek nélkül kontroll 

szimbólum 
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Célra közelítés és felfektetés 

 A létra csúcsát, vagy a kosarat csak könnye-
dén támasszák oda ill. fektessék fel.  

- Erősebb felfektetés esetében a létramozgás 
automatikusan kikapcsol.  

Célra közelítéskor vagy a létra kosárral való fel-
fektetésekor: 

A kosarat mindig úgy támasszák oda, hogy 
lehetséges legyen a gyors visszavonulás. A 
kosarat ezért kívülről kell odatámasztani, és át 
kell mászni az ablakon vagy balkon korláton.  

 A létrát max. 12, a létrán egyenletesen elosz-
tott személlyel szabad terhelni. 

 

 
A létramozgások automatikus lekapcso-
lása hídüzemben nem okvetlen szüksé-
ges. Ha a létrát erősen felfektetik, akkor 
egy hajlító terhelés jön létre, amely a 12 
személynek megfeleő terhelésig terjed-
het. Ezért egy könyebb érintés ill. felfek-
tetés a létra kisebb mértékü előterhelése 
miatt minden esetben előnyös. 
 

 
Visszavétel 

 A létrát először kissé meg kell emelni, 
majd rövidíteni. 

 
Kapcsolják be a szintkiegyenlítőt: 

 Nyomják meg a Szintkiegyenlítés nyomó-
gombot.  

- A nyomógombnál kialszik a piros kontroll-
LED [131B]. 

 
 

[130] Hídüzem kontroll szimbólum (A) és  
Szabadon állásban terhelni tilos kontroll 
szimbólum (B) 

 
 

[131]  Szintkiegyenlítés (A) nyomógomb piros kont-
roll LED-del (B) 
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Kérjük figyeljen! 
 
A bevetés végén, vagy a felállítási hely változtatá-
sa esetén, a létrakészletet a létratámaszba vissza 
kell fektetni. Csak megfelelő visszafektetés után 
lehet a támlábakat visszahúzni. 
 

 

FIGYELEM! 
Lesés veszélye! 
 

 Valamennyi létramozgás előtt a létrán tar-
tózkodó személyeknek le kell jönni, 

 A támasztólábak visszahúzása előtt a kosa-
rat minden személynek el kell hagyni.  

Manuális visszafektetés 

 A létarkészletet teljesen vissza kell rövidíteni, 
- Ha a létrakészlet nincs teljesen behúzva, akkor 

a képernyőn a Létrakészletet behúzni üzenet 
jelenik meg, hacsak a jobb vezérlőkar nincs a 
Rövidítés irányba mozdítva. 

 Fordítsák a létrát a létratámasz fölé, 
 Döntsék a létrát kb 3º-os szögben a létratá-
masz fölé, 

 Szükség esetén a létra helyzetét fordítással 
korrigálják. Ehhez a létrán [132A] és a létratá-
maszon [132B] látható jelek afnak segítséget. 

 
Ha ebben a helyzetben a döntési mozgást a ve-
zérlés megállítja, akkor a szintkiegyenlítés még ki 
van kapcsolva. 

 Nyomják meg a Szintkiegyenlítés nyomógom-
bot [133A]  

- Az automatikus szintkiegyenlítés bekapcsol 
- A piros kontrol-LED a nyomógombon [133B] 

kialszik. 
- Ha a létramű és a pódium az előírt párhuza-

mos helyzetben áll, a képernyőn megjelenik a 
Döntés szöveg, hacsak a baloldali vezérlőkar 
nem a Döntés irányba van elmozdítva. 

 A létrát lassan dönteni kell. 

 
 

[132] Jelölések a létrán és a létratámaszon 
 
 
 
 
 
 
 
 

[133] Szintkiegyenlítés (A), nyomógomb  
piros kontroll-LED-del (B) 
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Automatikus visszafektetés (opció) 
 
Az automatikus létrafektetés vezérlés lehetővé 
teszi a létrakészlet automatikus rövidítését és 
lefektetését a létratámaszba. Ez bizonyos határ-
tartományokon belül úgy a kosárból, mint a fő 
kezelőállásból aktív. 
 

 
Memória üzemben (opció) az automati-
kus visszafektetés a létratámaszba nem 
lehetséges. 
 

 

 

FIGYELEM! 
A szakszerűtlen kezelés súlyos bal-
esethez vezethet.  
 

 Az automatikus folyamat során a kezelő 
győződjön meg folyamatosan arról, hogy a 
létramozgások nem okoznak személyi vagy 
anyagi kárt. 

 Szükség esetén az automatikus folyamatot 
állítsák le azonnal. 

 
Az automatikus folyamat aktiválása 

 Hozzák a létrát a funkció működési tartomá-
nyába [134] . 

 Tartsák lenyomva a holtember kapcsolót. 
 A vezérlőkarokat hagyják null állásban. 
 Nyomják meg a Létrát lefektetni [135] funkciós 
nyomógombot.  

- Amennyiben az emelési szög +10o alatt van, 
vagy hídüzem után a létra kissé megemelke-
dik.  

- A létra egyidejűleg rövidül, fordul és ráfekszik a 
tartóra.  

- A szintkiegyenlítés visszaáll. 
 
Az automatikus folyamat megszakítása 

 Nyomják meg ismét a Létra lefektetés nyomó-
gombot. 

További lehetőségek (csak kivételes esetben): 
 Mozdítsák ki valamelyik kezelőkart, 

vagy 
 Engedjék el a holtember kapcsolót 

 
Csak vészhelyzetben: 

 Nyomják meg a vészleállító gombot. 

 
 
A létra visszaafektetés-vezérlő működési  
tartománya 

Forgási tartomány 90o a vezetőfülkétől balra és 
jobbra 

Emelési szög 35o 

Létrahosszúság 15 m összesen 

[134]  Működési tartományok 
 
 

[135]  Létrafektetés funkció nyomógomb 
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Kérük figyeljen 
 
Technika: 
Memória üzemmódban tárolni lehet a létramozgá-
sokat, és azokat tetszőleges gyakorisággal auto-
matikusan le lehet hívni. 
A Pálya memorizálása funkcióval tizedmásod-
perces időközönként - vagyis szinte folyamatosan 
- tárolásra kerülnek a pályapontok. Egyidejűleg 
rögzítésre kerülnek a sebesség beállítás, szintki-
egyenlítés és kosárhatár paraméterei. A leghosz-
szabb rögzíthető időtartam 15 perc. 
A Visszahozó funkcióval a tárolt mozgási folya-
mat fordított sorrendben zajlik le. Ennek előfeltéte-
le, hogy a létra még a célpontnál, vagy annak 
közvetlen közelében található.  
Az Ismétlő funkcióval megismétlődik a tárolt funk-
ció a kiinduló ponttól a célpontig. A feltétel az, 
hogy a létra legyen a kiindulási ponton, vagy an-
nak közvetlen közelében. 
Az automatikus folyamat során a vezérlés optima-
lizálja a létramozgások sebességét. Ennek során 
figyelembe veszi a soron következő manővert, 
valamint a beállított sebesség átkapcsolását, vagy 
a szintkiegyenlítés aktiválását vagy kikapcsolását. 
A sebesség folyamatos igazítása a létra enyhe 
rázkódását okozhatja. Ez nem hiba, hanem annak 
a jele, hogy a vezérlés pontosan működik. 
Az ismétlő- és visszahozó funkció bármikor meg-
szakítható és szükség szerint előre vagy visszafe-
lé folytatható. 
Mindig csak azok a funkciók állnak rendelkezésre, 
amelyek aktiválhatóak. 
Példa: az Előre és Vissza funkció szimbólumok 
csak akkor jelennek meg a képernyőn, ha előző-
leg tároltak egy mozgásfolyamatot. 
A memória-üzem ideje alatt nem lehetséges az 
automatikus visszatérés a létratámaszba (opció) 
funkció működtetése. 

 
 
 
Az Önök biztonsága érdekében 
 

FIGYELEM! 
Ütközésveszély! 
 

Memória üzemben a tárolt mozgások végrehaj-
tásához a létrának szabad mozgási területre van 
szüksége. A létramanőverek megismétlésének 
pontossága függ a létramozgások sebességétől, 
valamint egyéb tényezőktől, mint pl. szélsebes-
ség, vagy szintkiegyenlítés aktiválása / kikap-
csolása. A várható ismétlési pontosságot a ke-
zelő nehezen becsülheti meg. 

 Akadály megkerülésekor legalább 1 m biz-
tonsági távolságot kell tartani. 

 A szintkiegyenlítést ne aktiválják vagy kap-
csolják ki akadály közelében. 

 A kezelő folyamatosan meg kell győződjön 
arról, hogy a mozgásterület szabad és hogy 
az automatikus létramozgás nem okoz sze-
mélyi vagy anyagi kárt. 

 Ütközésveszély esetén azonnal szakítsák 
meg az automata folyamatot. 
A hirtelen megállás okozta veszély miatt a 
vészleállítást csak vészhelyzetben szabad 
használni. 

 
FIGYELEM! 
A létra felborulhat! 
 

Az automatikus folyamat során a pályatárolás 
során beállított legkisebb kosárhatár aktív, 
amennyiben az automatikus folyamatot nagyobb 
terheléssel üzemeltetik, egy nem engedélyezett 
kosárhatár van beállítva.  

 Korlátozott kosárüzem esetében biztosítsa-
nak terhelési tartalékot. 

 A visszahozó, vagy ismétlő funkció aktiválá-
sa előtt vegyék figyelembe a kosárban tar-
tózkodó személyek tényleges számát. 
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Pálya memorizálása 
 
Előfeltételek: 
- A tároló üres.  

A létra aktiválása óta nem került tárolásra 
egyetlen létramanőver sem, vagy a memó-
ria tartalmát törölték a Vége/Stop/Törlés 
gomb segítségével. 
 Vegyék fel a kiindulási pontot és fejezze-
nek be minden létramozgást.  

- A fő- és kosár kezelőállás vezérlőkarjai 
középen állnak.  

- A holtember-kapcsoló le van nyomva.  
 A Gyors/lassú sebesség [136] funkció 
nyomógombbal állítsák be a kívánt sebes-
ségtartományt. 

 
Aktiválás 

 Nyomják meg a Pálya tárolása [137] funkciós 
nyomógombot.  

- Megjelenik a RÖGZÍTÉS MEMÓRIÁBA szöve-
ges üzenet.  

- A létra aktuális helyzete kiindulási pontként 
kerül tárolásra. 

 Hajtsák végre a létramozgást.  
- A létra minden mozgása rögzítésre kerül.  
- Rögzítésre kerül a mozgások sebessége és a 

kiválasztott sebesség.  
- A szintkiegyenlítés beállításai tárolásra kerül-

nek.  
- A kosárhatár beállítása tárolásra kerül.  
- A beállított sebesség bármikor cserélhető, és a 

váltás tárolásra kerül. 
- A szintkiegyenlítés aktiválása és kikapcsolása 

bármikor lehetséges és tárolásra kerül. 
- A kosárhatár csökkentése bármikor lehetsé-

ges. Csak a legkisebb tárolt kosárhatár marad 
meg a memóriában. 

- A mozgási folyamatok megszakításait a memó-
ria nem rögzíti. 

 
A célpontnál 
- A fő- vagy kosár kezelőálláson a vezérlőkar 

középső állásban található, a holtember kap-
csoló le van nyomva. 

 Nyomják meg egyszer a Vége/Stop/Törlés 
[138] gombot.  

- Véget ér az adatrögzítés.  
- Megjelenik a MEMÓRIA KÉSZ szöveges kijel-

zés.  
- Aktiválni lehet a visszahozó funkciót. 

 
 

[136] Gyors/lassú sebesség funkció szimbólum 
 

[137] Pálya tárolása funkció szimbólum 
 

[138] Vége/Stop/Törlés funkció szimbólum 
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Visszahozó funkció 
 
Előfeltételek 

- A létra a kiindulási ponton, vagy annak közvet-
len közelében található. 

- A MEMÓRIA KÉSZ kijelzés olvasható. 
- A fő- vagy kosár kezelőálláson a vezérlőkar 

középső állásban található, a holtember kap-
csoló le van nyomva. 

 
 
Aktiválás 

 Nyomják meg a Visszafelé [139] funkció nyo-
mógombot.  

- Megjelenik a MEMÓRIA MŰKÖDIK szöveges 
üzenet.  

- Lezajlanak a tárolt mozgások, fordított sor-
rendben.  

- A teljes mozgássor alatt aktív a legkisebb tárolt 
kosárhatár. 

- Automatikusan aktiválódik vagy kikapcsol a 
szintkiegyenlítés, a tárolt adatoknak megfele-
lően.  

- A sebesség automatikusan gyorsra vagy lassú-
ra kapcsol, a tárolt adatoknak megfelelően.  

- A létra az adott sebességtartományon belül 
mindig a legnagyobb sebességgel mozog. 

 
 
 
 

[139] Visszafelé funkció szimbólum 
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Megszakítás / visszafordulás 
 
A kezelő a visszahozó funkciót bármely tetszőle-
ges ponton megállíthatja. Ezt követően az auto-
matikus folyamatot folytatni lehet akár előre, akár 
visszafelé. 
 

 Nyomják meg a Vége/Stop/Törlés [141] gom-
bot.  

- Leáll a mozgás.  
- Megjelenik a MEMÓRIA KÉSZ szöveges kijel-

zés.  
- A Vége/Stop/Törlés gomb ismételt lenyomásá-

val törölni lehet a memória tartalmát.  
 A visszahozás folytatásához nyomják meg a 
Visszafelé [140] funkció nyomógombot, 

vagy 
 A célpontra téréshez nyomják meg az Előre 
[142] funkció nyomógombot. 

 
 

 
Ha a létrát a vezérlőkar segítségével 
mozgatják, nem lehet folytatni a tárolt 
mozgások automatikus végrehajtását. 

 Kézi vezérléssel vegyék fel a kiindulási- vagy 
célpontot.  

- Megjelenik a MEMÓRIA KÉSZ szöveges üze-
net.  

- A kiindulási pontnál az ismétlő, a célpontnál a 
visszahozó funkció áll rendelkezésre. 

 
A kiindulási pontnál 

- Leáll a létramozgás.  
- Megjelenik a MEMÓRIA KÉSZ szöveges üze-

net.  
- Aktiválni lehet az ismétlő funkciót.  
- A memória tartalmát a Vége/Stop/Törlés gomb 

segítségével ki lehet törölni. 

 
 
 

[140] Visszafelé funkció szimbólum 
 
 

[141] Vége/Stop/Törlés funkció szimbólum 
 
 

[142] Előre funkció szimbólum 
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Ismétlő funkció 
 
Előfeltételek 
- A létra a tárolt pálya kiindulási pontjában, vagy 

annak közvetlen közelében található. 
- A MEMÓRIA KÉSZ üzenet olvasható. 
- A fő- vagy kosár kezelőálláson a vezérlőkar 

középső állásban található, a holtember kap-
csoló le van nyomva. 

 
Aktiválás 

 Nyomják meg az Előre [143] funkció nyomó-
gombot.  

- Megjelenik a MEMÓRIA MŰKÖDIK szöveges 
jelentés.  

- Lefolynak a tárolt mozgások, a létra a célpont 
felé mozog.  

- A visszahozó funkcióhoz hasonló paraméterek.  
- A megszakítás/megfordítás akárcsak a vissza-

hozó funkciónál. 
 
A célpontnál 
- Leáll a létramozgás. 
- Megjelenik a MEMÓRIA KÉSZ szöveges jelen-

tés. 
- Aktiválni lehet a visszahozó funkciót. 
- A memória tartalmát a Vége/Stop/Törlés [144] 

funkciókapcsolóval törölni lehet. 
 
A memória törlése 
 

 
A memória tartalmát a Pálya rögzítése 
funkció ismételt aktiválásával nem lehet 
törölni, vagy felülírni. 

 
Az automatikus folyamat során: 
- Nyomják meg kétszer a Vége/Stop/Törlés [144] 

funkció nyomógombot. 
 
Bármely pozícióban álló létránál, és az automati-
kus folyamat egy megszakítása közben: 
- Megjelenik a MEMÓRIA KÉSZ szöveges jelen-

tés. 
- Nyomják meg a Vége/Stop/Törlés [144] funkció 

nyomógombot. 

 
 
 
 

[143] Előre funkció szimbólum 
 
 

[144] Vége/Stop/Törlés funkció szimbólum 
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Kérjük figyeljen! 
 
Határesetekben, pl. a felület különleges kialakítá-
sa miatt vagy az ütköző él különleges helyzetétből 
adódóan, az ütközésvédelmi rendszer egy hamis 
ütközési irányt jelezhet. 
Ezért a létra kezelőjének minden esetben meg 
lekk győződni arról, hogy a létra sérülés nélkül 
mozogatható a szabad irányba. Ha az optimális 
mozgási irány blokkolva van, akkor a Szabad-
mozgás funkció segítségével lehet a blokkolást 
oldani. 
 

 

FIGYELEM! 
Fennállhat a létra és a mentőkosár 
sérülésének veszélye! A szabad-
mozgás funkció aktiválásával a létra 
valamennyi ütközésvédelmi funkciója 
üzemen kívül van! 

 A Szabad-mozgás funkciót csak akkor akti-
válják, ha egy ütközés után a lehető legjobb 
mentési irányba szabad elmozdulás nem 
lehetséges. 

 A Szabad-mozgás funkcióval ne végezze-
nek olyan mozgásokat, amelyek további üt-
közéseket eredményezhetnek, vagy más sé-
rülést okozhatnak. 

 A Szabad-mozgás funkció használata köz-
ben a kezelőnek folyamatosan meg kell 
győződni arról, hogy a létra mozgása nem 
okozza személyek vagy tárgyak sérülését. 

 Valamennyi mozgást különös figyelemmel 
kell végezni. 

 A Létra  - Az Ön biztonsága érdekében és a  
Létra - Üzem fejezetekben leírt további uta-
sításokat is figyelembe kell venni. 

- Mindaddig amig a Szabad-mozgás funkció 
aktiválva van, folyamatosan egy elektromos 
figyelmeztető hangjelzés hallható. 

 
Aktiválás és kikapcsolás 
 
A Szabad-mozgás funkció aktiválása 
 

 Lépjen rá a Holt ember kapcsoló pedálra 
 Nyomja meg az adott kezelőállásban a Sza-
bad-mozgás funkció nyomógombot [145] és 
tartsa lenyomva azt, 

- Megszólal az elektromos figyelmeztető 
hanglejzés. 

 Vagy a baloldali Emelés/Döntés, vagy pedig a 
jobboldali Hosszabbítás/Rövidítés vezérlőkar-
ral figyelmesen vezérelje a szükséges moz-
gást. 

 
A Szabad-mozgás funkció kikaocsolása 
 

 A Holt ember kapcsoló pedál felengedése után 
a Szabad-mozgás funkció kikapcsol (Holt em-
ber funkció) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

[145] Szabad mozgás funkció szimbólum 
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Kérjük figyeljen! 
 
A vészüzemi berendezés lehetővé teszi a kitámasz-
tók behúzását, ha meghibásodott az elektronika 
vagy a fő hidraulikus táplálás (pl. motorhiba esetén).  
A hidraulikus táplálás kézi szivattyúval, vagy opció-
ként elektromos vészüzemi szivattyúval történhet. 
 

 

FIGYELEM! 
Ütközés és billenésveszély!  
A felügyelő funkciók és a biztonsági 
berendezések nem működnek! 

 A vészüzemet csak a szabályos funkciók 
meghibásodásakor szabad használni. 

 A vészüzemet kizárólag visszaállító mozgá-
sokhoz használják. 

 Vészüzemben ne végezzenek olyan mozgáso-
kat, amelyek növelik a kinyúlást vagy a létra 
terhelését. 

 A létrát ne hosszabbítsák, vagy forgassák el a 
jármű hosszanti tengelyétől.  

 Billenteni csak teljesen lerövidített létrakész-
lettel szabad! 

 Minden vészüzemben végrehajtott létramoz-
gásnál folyamatosan figyeljék a szögíven lát-
ható információt! 

 Vészüzem közben a kezelő folyamatosan győ-
ződjön meg arról, hogy a létramozgások sze-
mélyi sérülés és anyagi kár okozása nélkül 
történnek. 

 Minden mozgást maximális óvatossággal vé-
gezzenek. 

 A Létra – az Ön biztonsága érdekében és a 
Létra – Üzem fejezetekben leírt további utasí-
tásokat is be kell tartani. 

 

 
Mindaddig,amíg a vészüzemi kart működ-
tetik egy elektromos figyelmeztető hang 
hallható (csak ha az elektromosság mű-
ködőképes). 

A vészüzemi működtetéshez az alábbi lehetősé-
gek állank rendelkezésre: 
- Vészüzem a gépjármű motorjáról meghajtva, 
- A gépjármű 24 V-os hálózatáról üzemelő vész-

üzemi szivatty (opció), 
- Külső betáplálálásról működő 230/400 V-os 

vészüzemi szivattyú (opció) 
- Egy csúszógyűrűs áramfejlesztőről üzemelő 

230/400 V-os vészüzemi szivattyú (opció) 
- Kézi működtetésű szivattyú (opció). 
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A vészüzem aktiválása 
 
Valamennyi vészüzemi működtetés  
esetében: 

 Billentsék ki a vészüzemi kart [146A] 
 A vészüzemi kart lábbal nyomják lefelé, és 
tartsák meg lent. 

- Megszólal az elektromos figyelmeztető hang-
jelzés. 

- Olajnyomás jut a kitámasztó rendszerbe. 

A gépjárműmotor és a mellékhajtómű 
 Vezéreljék a létra mozgásait úgy ahogyan az a 
Létramozgások vezérlése fejezetben le van ír-
va. 

 
Ha nem működik a motor, ill. nem áll rendelkezés-
re motor teljesítmény, a jármű felszereltségétől 
függően, 

 Pumpáljanak a kézi pumpa segítségével, vagy, 
 Aktiválják a vészüzemi szivattyút (opció). 

 
24 V-os vészüzemi szivattyú (opció) 

 Járassák a gépjárműmotort amennyiben ez 
lehetséges, azért, hogy a motor generátorja 
áramot termeljen. 

 Vezéreljék a létra mozgásait úgy ahogyan az a 
Létramozgások vezérlése fejezetben le van ír-
va. 

 Nyomják meg a Vészüzemi szivattyú nyomó-
gombot [147] és a vészüzemi működtetés tel-
jes időtartama alatt tartsák benyomva. 

- A vészüzemi szivattyú mindaddig aktiválva 
van, amíg a nyomógombot nyomva tartják. 

 

ÓVATOSAN! 
Szakszerűtlen kezelés túlmelegedést és a 
vészüzemi szivattyú leállását okozhatja! 
Ha a vészüzemi szivattyú leáll, a vészüze-
mi működtetés már nem lehetséges. 

 A Hidraulikus Vészüzemi szivattyú nyomó-
gombot, csak addig szabad lenyomva tar-
tani, amíg a letalpaló támgerendák mozgá-
sát vezérlik. 

 A Hidraulikus Vészüzemi szivattyú nyomó-
gombot, minden esetben a vészüzemi ve-
zérlőkarokkal együtt kel elengedni. 

 

 
 

[146] Vészüzem kapcsoló (A). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

[147] A Vészüzemi szivattyú nyomógomb a jármű 
végén lévő lenyíló ajtó mögött. 
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Külső betáplálálásról működő 230/400 V-
os vészüzemi szivattyú (opció) 

 

FIGYELEM! 
Szakszerűtlen csatlakozás vagy nem 
megfelelő csatlakozókábel életveszé-
lyes lehet! 

 Csak az érintésvédelmi előírásoknak megfe-
lelő csatlakozókábelt alkalmazzanak, (Né-
metországban VDE 0100, 410 rész) 

- 230 V esetében H07 RN-F 3G 2,5 vagy 
jobb, 

- 400 V esetében H07 RN-F 5G 2,5 vagy jobb 
- A betáplálást a pódium feljárólécsőjére 

[43A] szerelt csatlakozón keresztül végez-
zék. 

 A külső betáplálásra vonatkozóan további 
útmutatások az Elektromos rendszer - Fe-
délzeti hálózat felyezetben találhatók. 

 Vezéreljék a létra mozgásait úgy ahogyan az a 
Létramozgások vezérlése fejezetben le van ír-
va. 

 Fordítsák el a Vészüzemi hidraulikus szivattyú 
kapcsolóját [148B] és a létra mozgatása köz-
ben folyamatosan tartsák elfordítva. 

- A vészüzemi szivattyú mindaddig aktiválva 
van, amíg a nyomógombot nyomva tartják. 

 

ÓVATOSAN! 
Szakszerűtlen kezelés túlmelegedést és a 
vészüzemi szivattyú leállását okozhatja! 
Ha a vészüzemi szivattyú leáll, a vészüze-
mi működtetés már nem lehetséges. 

 A Hidraulikus Vészüzemi szivattyú nyomó-
gombot, csak addig szabad lenyomva tar-
tani, amíg a letalpaló támgerendák mozgá-
sát vezérlik. 

 A Hidraulikus Vészüzemi szivattyú nyomó-
gombot, minden esetben a vészüzemi ve-
zérlőkarokkal együtt kel elengedni. 

 
Szimbólumok a Hidraulikus vészüzemi szivattyú 
nyomógombon [149] 
A Vészüzem elektromos üzemzavar estén, 
B Hidraulikus vészüzemi szivattyú, 
C Létrakészletet manuálisan szállítási  

helyzetbe állítani. 
 

 
 

[148] Betápcsatlakozó [A] és Kapcsoló ˙(B) a külső 
betálálású vészüzemi szivattyúhoz a pódium 
feljáróján. Más beépítés is lehetséges. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
[149] Tábla a Hidraulikus vészüzemi szivattyú 

nyomógombon. 
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Egy csúszógyűrűs áramfejlesztőről  
üzemelő vészüzemi szivattyú (opció) 

 A 230-V/400-V-os áramellátást a forgótoronyra 
helyezett áramfejlesztővek kell biztosítani. 

- A vészüzemi szivattyú külső áramellátása 
nem szükséges, és nem is lehetséges, 

- A pódium feljárójához szerelt csatlakozó 
[151A] nem a megtáplálásra, hanem áramfor-
rásként szolgál, 

 A létra mozgásait úgy kell vezérelni ahogyan 
az a Létramozgások vezérlése fejezetben le 
van írva. 

 Fordítsák el Hidraulikus Vészüzemi szivattyú 
kapcsolót [151B] és a vészüzemi működtetés 
teljes időtartama alatt tartsák így. 

- A vészüzemi szivattyú mindaddig aktiválva 
van, amíg a kapcsolót tartják. 

 

ÓVATOSAN! 
Szakszerűtlen kezelés túlmelegedést és a 
vészüzemi szivattyú leállását okozhatja! 
Ha a vészüzemi szivattyú leáll, a vészüze-
mi működtetés már nem lehetséges. 

 A Hidraulikus Vészüzemi szivattyú kapcso-
lóját, csak addig szabad megynyomva tar-
tani, amíg a létra mozgását vezérlik. 

 A Hidraulikus Vészüzemi szivattyú nyomó-
gombot, minden esetben a vészüzemi ve-
zérlőkarokkal együtt kel elengedni. 

 
Kézi működtetésű szivattyú (opció) 

 Nyissák ki a felső lenyíló ajtót [52A]. 
 Oldják a 2 recézett csavart [152B]. 
 Vegyék le az alsó csapóajtót. 
 A pumpa hajtókarját vegyék ki a málhatérben 
található tartójából, és tolják a kézi szivattyú 
felfogójára [152C]. 

 A létra mozgásait úgy kell vezérelni ahogyan 
az a Létramozgások vezérlése fejezetben le 
van írva. 

 Folyamatosan pumpáljanak manuálisan a 
vészüzemi szivattyúval, hogy a létrát fordítani 
rövidíteni és szintezni leheseen. 

 
 

[151] Csatlakozó aljzat [A] és a Vészüzemi szivaty-
tyú kapcsolója ˙(B), a létrára telepített, csú-
szógyűrűs áramfejlesztőről működteteve. 
Más beépítés is lehetséges. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

[152] Felső lenyíló ajtó (A), recézett csavarok (az 
ábrán nem láthatóak) az alsó lenyíló ajtó (B) 
rögzítésérhez. A kéziszivattyú hajtókarjának 
csatlakoztaqtási helye (C). 
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Létramozgások vezérlése 
 
Az elektromos vezérlés meghibásodása esetén 
 
Kezelőelemek 
 

[153]  Létramozgató vészüzemi karok és tábla a karok állásával.  
A fő kezelőállásról nézve. 
ziehen/pull = húzni 
push/drücken = nyomni 

 
 A fő kezelőállás bal oladalán nyissák ki 
a burkolaton található ajtót. 

- A kezelőülésből bal kézzel, kezelni le-
het a vészüzemi karokat [153]. 

 
A vészüzemi kezelőkarok kiosztása [153] 
A Szintkiegyenlítés 
B Alétrakészlet Forgatása 
C A létra Emelése/Döntése 
A  létrakészlet Hosszadítása/Rövidítése 



 Létra 
 

 
VÉSZÜZEM 

 

  126  IVECO MAGIRUS 
2009-05  

 

 
Létramozgások 
 

[154]  Létramozgató vészüzemi karok és tábla a karok állásával.  
A fő kezelőállásról nézve. 
ziehen/pull = húzni 
push/drücken = nyomni 

 
 
Szintkiegyenlítés jobbra: 

 Húzza fölfelé a Szintkiegyenlítés [154A] kart. 
Szintkiegyenlítés balra: 

 Tolja lefelé a Szintkiegyenlítés [154A] kart. 

Létrakészlet jobbra forgatása: 
 Húzza fölfelé a Forgatás [154B] kart. 

Létrakészlet balra forgatása: 
 Tolja lefelé a Forgatás [154B] kart. 

Létra emelése: 
 Húzza fölfelé az Emelés/billentés [154C] kart. 

Létra billentése: 
 Tolja lefelé az Emelés/billentés [154C] kart. 

Létrahosszabbítás: 
 Húzzák fölfelé a Hosszabbítás / rövidítés 
[154D] kart. 

Létrarövidítés: 
 Tolja lefelé a Hosszabbítás / rövidítés [154D] 
kart. 

 Valamennyi létramozgásnál folyamatosan 
figyelje a szögívet [155]. 

 

[155]  Szögív 
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A létra visszafektetése 
 

 

ÓVATOSAN! 
Ha a létrát figyelmetlenül a vezetőfülkéhez 
közelítik, akkor a gépezetes tolólétra jelen-
tős sérülést szenvedhet! 

 A vészüzemben végzett fordatási, emelési 
vagy döntési mozgásokat folyamatos fi-
gyelés mellet kell végezni. 

 A létrakészlet visszafektetésének feltételei-
re ügyelni kell: 

- Teljesen visszahúzott létrakészlet, 
- Központosan a vezetőfülke fölé forgatott 

létra. 

 Teljesen húzza vissza és fordítsa központosan 
a vezetőfülke fölé a létrakészletet vészüzem-
ben. 

 Vezesse vissza a szintkiegyenlítést:  
- A szintkiegyenlítés akkor van visszavezetve, 

amikor a létra hajtómű és a pódium egymás-
sal párhozamosan áll [156B]. 

 Fektesse a létrát lassan a létratámaszra. 

 
 
 

[156] Létrakészlet aktív szintkiegyenlítéssel (A): 
enyhén dőlt pódium, miközben a létra hajtó-
mű vízszintesen áll. 
Létrakészlet visszavezetett szintkiegyenlítés-
sel (B):  
a létrahajtómű a pódiummal párhuzamosan 
áll. 
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Vészüzem után 
 
A 24V-os szivattyú:  

 Engedej el a Vészüzemi szivattyú nyomógom-
bot [158] 

 
Külső betáplású vészüzemi szivattyú  
(opció):  

 Engedej el a Vészüzemi szivattyú nyomógom-
bot [159B] 

 Zárja le a betápcsatlakozót [159A] 
 
Egy csúszógyűrűs áramfejlesztőről  
üzemelő vészüzemi szivattyú (opció) 

 Engedej el a Vészüzemi szivattyú nyomógom-
bot [159B] 

 Zárja le a betápcsatlakozót [159A] 
 
Kézi működtetésű szivattyú (opció) 

 Távolítsák el és helyezzék a tartóba a kéziszi-
vattyú [157A] karját.  

 
Valamennyi vészüzemi működtetés esetén: 

 Zárják be ismét a kezelőülés oldalsó ajtaját. 
 Javíttassáki a lehető legrövidebb időn belül a 
hibát 

 
 

[157] A kéziszivattyú hajtókarjának csatlakozási 
helye 

 
 

[158] A Vészüzemi szivattyú nyomógomb a jármű 
végén lévő lenyíló ajtó mögött. 

 
 

[159] Opció Külső betáplálású Vészüzemi szivaty-
tyú: Betápcsatlakozó [A] és Kapcsoló ˙(B) 
Opció egy csúszógyűrűs áramfejlesztőről  
üzemelő Vészüzemi szivattyú: Dugalj [A] és 
Kapcsoló ˙(B) 

Beépítés helye: A pódium lépcsőjénél.  
Más beépítés is lehetséges. 
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Mentőkosár 
A mentőkosár bővíti a gépezetes tolólétra használa-
ti lehetőségeit a mentési munkák során. A kosár 
290 kg-ig, vagy 3 főig terhelhető. 
 
Felépítés 
A kosár egy csúszásbiztos alumínium padlózattal 
ellátott csőváz. A bejutást a kosárba belépők, korlá-
tok és két szabad belépőtérrel rendelkező ajtó teszi 
biztonságossá.  
Az átjutást a létrából a kosárba és vissza a korláton 
található billenthető ajtók könnyítik meg. 
A mentőkosár egy függesztő eszköz segítségével a 
létra csúcsára van akasztva, és szükség esetén le 
lehet akasztani 
 
Kosárbillentés 
A letalpalási folyamat során a mentőkosár a szállí-
tási helyzetből automatikusan a munkahelyzetbe 
billen. A támasztólábak szállítási helyzetbe húzása-
kor a kosár szintén automatikusan a létracsúcsra 
billentett szállítási helyzetbe fordul. 
 
Kosárszintezés 
Automatikus szabályozó rendszer: 
Egy automatikus szabályozó rendszer a kosarat a 
létra emelésekor és billentésekor mindig vízszinte-
sen tartja. Az ehhez szükséges hajtóenergiát egy 
elektrohidraulikus aggregát szolgáltatja a kosárban. 
Egy útszelep a hidraulikus folyadékot a billentőkhöz 
juttatja. A létra billenő mozgásai során a kosár 
számítógépe az útszelepet úgy kapcsolja, hogy az 
a billentőműhöz mindig a szükséges mennyiségű 
hidraulikaolajat vezesse. A billentőművekre épített 
kettősműködésű zárószelepek segítségével a men-
tőkosár minden helyzetben reteszelve van. 
 
Vészüzemi berendezés: 
Az elektrohidraulikus energia kiesésekor a létra 
emelő- és billentő mozgása legkésőbb 12º kosárdő-
lésnél leáll. A vezérlés teljes meghibásodásakor 
egy vészüzemi berendezés segítségével a kosarat 
manuálisan vízszintesre lehet állítani. Lásd még a 
Mentőkosár - Vészüzem résznél. 
 
A létra blokkolása: 
Ha a mentőkosarat manuálisan a Vészüzemi 
berendezéssel 10º-nál nagyobb dőlésre állították 
(pl. egy javítás elvégzése érdekében): 
-  A létra emelését vagy döntését (az emelési 

szögtől függően) a vezérlés blokkolja. 
 A mentőkosarat a vészüzemi rendszerrel egy 
10º-nál kisebb dőlési helyzetbe kell állítani. 

 

[160] RK 270 CS mentőkosár 
 
 
 
 
 
 
 
Kezelés 

A létrát a kosár vezérlő állásáról ugyanúgy lehet 
kezelni, mint a fő kezelőállásról. Valamennyi bizton-
sági berendezés teljes mértékben működik. A fő 
kezelőállás mindig előnyt élvez. 
A kosáron el lehet helyezni különböző speciális 
felszereléseket, mint pl. fényszórók, hordágytartó, 
vagy forgatható vízágyú. 
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A legfontosabb viselkedési szabályok 
 

 

VESZÉLY! 
Magas feszültség! Életveszély! 
 

Tartsanak az elektromos berendezésektől és 
vezetékektől elegendő biztonsági távolságot. 

Amennyiben mégis megérintenek feszültség 
alatt álló vezetékeket: 

 Ne érintsék meg a kosár, létra vagy jármű 
elektromosan vezető (fém) részeit. Csak mű-
anyag elemekhez érjenek. 

 A létrát szabadítsák ki lehetőleg a kosárból 
történő irányítással. 

 

 

FIGYELEM! 
Leesés veszélye! 

 Kosárüzem előtt zárjanak be minden ajtót és 
gondoskodjanak arról, hogy azok legyenek 
biztonságosan reteszelve. 

 Csak akkor lépjenek a kosárba, vagy hagyják 
el a kosarat, ha a létra már nem mozog, és a 
motort áll. 

A létra minden egyes mozgása előtt szálljon 
le mindenki a létráról. 

 

 

FIGYELEM! 
A szakszerűtlen kezelés súlyos baleset
hez vezethet! 

 Vegyék figyelembe a Létra - az Önök bizton-
sága érdekében fejezetet. 

 Tratsanak elegendő távolságot az akadályok-
tól. 

 Fák közelében végrehajtott mentési munkák 
során gondoskodjanak arról, hogy a kosár és 
létra mozgási tartományában ne legyenek 
ágak. 

 Annak érdekében, hogy szükség esetén át 
lehessen venni a vezérlést, a fő kezelőállás-
ban lenni kell valakinek, ha a kosárban sze-
mélyek tartózkodnak! 

 A kosárra ne rögzítsenek kiegészítő létrákat, 
csörlőket, stb. a létrát ne mozgassák lelógó 
kötelekkel, kábelekkel vagy tömlőkkel! 

 

 

ÓVATOSAN! 
A szakszerűtlen kezelés a kosár és létra sé
rüléséhez vezethet! 
 

 Alapvetően kerülni kell a kemény ütközést 
(pl. épülethez). Ezért az épületek vagy akadá-
lyok közelében csökkentsék a létramozgások 
sebességét és haladjanak óvatosan.  
Kosárütközéskor a kiegészítő ütközésvédel-
mek minden létramozgást megszakítanak. 

 A létra célra közelítését végezzék rendkívüli 
óvatossággal. 

 
Megengedett terhelések 
 

FIGYELEM! 
Ha a megengedett terhelési határokat 
túllépik, a gépezetes tolólétra feldől-
het! A vezérlések felügyelő funciói 
nem adnak teljes biztonságot. A létra 
biztonságos és hatékony üzeme csak 
szakszerű kezeléssel biztosított. 

 Kosárüzemben folyamatosan ellenőrizzék a 
képernyő kijelzéseit. 

 Ne lépjék túl a kosár legnagyobb megenge-
dett terhelését, lásd még a Kérjük figyeljen - 
Műszaki leírás fejezetet. 

 Figyeljenek a kosár engedélyezett határaira, 
lásd Létra – Kinyúlási értékek 

 Korlátozott kosárüzemnél ne lépjék túl az 
aktuálisan megengedett terhelést, lásd Létra 
– az Önök biztonsága érdekében. 

 A terhelési határ elérésekor csökkentsék a 
terhelést. 

 Amikor megszólal a figyelmeztető hangjelzés 
és a kosár kezelőállásán kigyullad a piros 
Túlterhelés, létrát rövidíteni kontroll-LED 
csökkentsék a kosár terhelését. 

 Ha a kosarat hordágytaróval, köteles 
emelőberendezés tartójával, egy mentőrend-
szerrel (Személyek mentése - fejezet) vagy ol-
tási üzem közben (Oltóberendezés - fejezet) 
használják, akkor ügyeljenek a redukált en-
gedélyezett terhelésre 

- A kosáron és a kosárban lévő terhelések 
összege nem lehet nagyobb mint az engedé-
lyezett terhelés. Eközben a választott üzem-
módhoz tartozó maximális terhelést és a ma-
ximális kinyúlást is okvetlenül figyelembe 
kell venni (pl. 2 szemlyes kosárüzem). Lásd 
még Létra - Kinyúlási értékek. 

 Ne lépjék túl a 200 N maximálisan megenge-
dett oldalirányú húzóerőt. 
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Figyelmezteő táblák a kosárban 
 
Multifunkcionális tartó [160] 
 
Hordágytartóval felszelt üzemmódban (Szemé-
lyek mentése fejezet) terhelve, a kötélcsigás 
emelőberendezés tartójának használatakor 
(Személyek mentése fejezet) vagy oltási üzem-
módban (Oltóberendezés fejezet) a terhelést egy 
személlyel csökkenteni kell és a korlátokat zárve 
kell tartani. 
 
Kosárüzem [161] 
 
A kosarat max. 3 személlyel vagy 290 kg-al sza-
bad terhelni, és a kosár ajtajait mindig becsukva 
kell tartani. 
 
Bejárás a kosárba [162] 
 
A kosárba csak akkor szabad beszálni, és a ko-
sarat csak akkor szabad elhagyni ha a létra nem 
mozog és a motor áll. 
 
Szélsebesség [163] 
 
Szélkötelek nélkül üzemelve a max. megengedett 
szélsebesség 12 m/s. 

 

[160] Figyelmezteő tábla a kosárban:  
Kosárterhelés a multifunkcionális tartó hasz-
nálatakor a terhelést egy személlyel csökken-
teni és a korlátokat zárva tartani. 

 

[161] Figyelmezteő tábla a kosárban:  
Kosarat csak zárt ajtókkal, és max. 290 kg 
terheléssel használni. 

 

[162] Figyelmezteő tábla a kosárban:  
Kosárat létraüzem közben elhagyni tilos. 

 

[163] Figyelmezteő tábla a kosárban:  
Maximáls szélsebesség 12 m/s. 
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[121]  Kezelőelemek a kosárban 

 
A Kezelőállás a kosárban 

Lásd Kezelőállások Felépítmény - Keze-
lőállás a kosárban 

B 400 V dugaszoló aljazat (piros) 
C Függesztési lehetőség a leesés ellen 

védő eszközök számra 
- Max. egy személy függesztési ponton-

ként. 
D Billenthető korlát:  
- A külső ajtók közelében a korlát kinyitha-

tó. Ezáltal biztosított a szabad bejárás a 
kosárhoz. 

E Átszálló ajtó, retesszel 
F 230 V-os dugaszoló aljazat (kék) 
G A 400 V-os áramellátás csatlakozó du-

gaszoló aljazata a létra csúcsán 
H A kommunikációs berendezés hangszó-

rója 

 
I Billenthető feltűző tüske: 
- Fényszóró és más tartozék felhelyezé-

sére.  
- A második tüske a mentőkosár ellenke-

ző oldalán található. 
J Áramellátás csatlakozó dugaszoló 

aljazata a létra csúcsán 
K Többcélú tartó retesszel 
- A hordágytartó, a kötélcsigás emelő, a 

vízágyú és egyéb tartozék fogadására. 
L Külső ajtó, retesszel 
M Holtember kapcsolópedál 
N Melső fényszóró 
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Bejárás 
 

 

FIGYELEM! 
Leesés veszélye! 

 Felmászáskor gondoskodjanak a biztonsá-
gos kapaszkodási lehetőségről és a biz-
tonságos álló pozícióról. 

 Kosárüzem előtt zárjanak be minden ajtót 
és győződjenek meg, hogy azok biztosan 
be vannak zárva. 

 
A létratámaszba fektetett létránál 
A támasztólábak kitolásakor a kosár automatiku-
san munkahelyzetbe billen. 

 Az oldalsó lépcsőn [165A] keresztül lépjenek 
fel a pódiumra. 

 A létra [165B] segítségével másszanak a lét-
rakészlethez.  

 Másszanak át a létrakészlet övén. 
 A retesz [123B] megnyomásával reteszeljék ki 
a kosár [123A] átmászó ajtóit, nyissák ki és re-
teszeljék. 

 Másszanak a kosárba. 
 
Kiemelt létránál 

 Másszanak a létrára. 
 A retesz [166B] kioldásával és 180º-al történő 
elfordításával [166C] nyissák ki az átjáró ajtót 
[166A] a kosár felé. 

 Szállanak be a kosárba. 
 
Bemászás a talajról 

 A létrát eresszék le oldalt a jármű mellé, kb. 
0,1 m-re a talaj fölé. 

 Reteszeljék ki és nyissák ki a kosár külső ajta-
ját, [167B]. 

 Reteszeljék ki a korlátokat és billentsék hátra 
[167AB]. 

 Szállanak be a kosárba. 

 
 
 

[165]  Oldalsó lépcsők (A) és létra (B) 
 

[166]  Átjáró ajtók (A), retesz (B), retesz (C) 
 

[167]  Korlát (A) és külső ajtó (B) reteszee 
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Létraüzem a kosárból vezérelve 
 
Létramozgások 

 

VESZÉLY! 
Ha a kezelő nem tudja kontrolálni a 
kosár mozgását, és a fő kezelőállás-
ban nem tartózkidik másik kezelő, ak-
kor a kosárben tartózkodó személyek 
életveszélyes helyzetbe kerülhetnek! 

 Amikor a kosárban személyek tartózkod-
nak a fő kezelőálláson okvetlenül legyen 
kezelő annak érdekében, hogy vészhely-
zetben átvehesse a vezérlést! 

 
Előfeltétel: 
- A Készenlét és olajnyomás [168A] kontroll 

LED zölden villog. 
 Győződjenek meg arról, hogy a vezérlőkarok 
mindkét kezelőálláson közép állásban vannak. 

 Lépjenek rá a holtember-kapcsolóra [169].  
- Ha a fő vezérlőállás holtember-kapcsolója 

nincs lenyomva, a vezérlési funkciót a kosár 
veszi át.  

- A motor felveszi az üzemi fordulatszámot,  
- Bekapcsol az olajnyomás.  
- A zöld Készenlét és olajnyomás [168A] kont-

roll LED folyamatosan világít.  
- El lehet kezdeni a létramozgásokat. 

 A kosárban lévő vezérlőállásról a létramozgá-
sokat úgy kell vezérelni a vezérlőkarokkal 
[170], ahogyan az a Létra-üzem pontnál le 
van írva. 

 

 
Az a kezelőállás aktív, amelyiknél le van 
nyomva a holtember-kapcsoló. Az inaktív 
kezelőálláson kialszik a Készenlét és 
olajnyomás szimbólum. 
A fő kezelőállás holtember-kapcsolója 
elsőbbséget élvez. Csak annak elenge-
désekor lehet a kosárból vezérelni. 

 
Ütközésvédelmi rendszer 
A kosár akadályhoz ütközésekor az ütközésvé-
delmi rendszer megszakít minden létramozgást. 

 Hozza vissza a vezérlőkart az alapállásba. 
 Győződjön meg róla, hogy a még lehetséges 
mozgások veszély nélkül történhetnek, 

 Ha az optimális mozgási irány zárva van, ak-
kor a Szabadmozgás fukciót kell alkalmazni 
(Lásd Létra - Szabadmozgás-funkció). 

 A létrát a képernyőn jelzett irányba kell visz-
szahozni. 

 
 
 
 

[168]  Készenlét és olajnyomás LED a kosár vezér-
lőállásán (A) 

 

[169]  Holtember-kapcsoló a kosár kezelőállásban 
 

[170]  Vezérlőkarok a kosár kezelőálláson 
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Korlátozott kosárüzem 
Kosárüzemben a szabadon álló létrát felszerelt 
kosárral mozgatják. 
- Az adott kosárhatárok elérésekor a létramoz-

gás automatikusan kikapcsol (kikapcsolási ha-
tárok). 

- A kosár kezelőállásán világít a sárga Szaba-
don állásban terhelni tilos [171B] LED, a fő 
kezelőállás képernyőjén a sárga Szabadon ál-
lásban terhelni tilos kontroll szimbólum. 

 Csökkentsék megfelelően a terhelést (lásd: 
Létra – az Önök biztonsága érdekében). 

vagy 
 Nyomják meg a kosár vezérlőállás bal vezér-
lőkarjánál [172] a Korlátozott kosárüzem 
gombot és haladjanak tovább, 

 A használati mező megnövekszik, a kikapcso-
lási határ meghosszabbodik a következő ko-
sárhatárig. 

 

 
A létramozgás automatikus kikapcsolá-
sát a kosárhatárnál korlátozott létra-
üzemben el lehet kerülni:  

 az előzetes figyelmeztés tartományában 
meg kell nyomni a Korlátozott létraüzem 
gombot. 

 
 
 

[171]  Készenlét és olajnyomás LED a kosár vezér-
lőállásán (B) 

 
 

[172]  Korlátozott Kosárüzem szimbólum a kosár- 
vagy a fő kezelőállásban. 
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Kosár le- és felakasztása  
 

 A létrát engedjék le oldalt a jármű mellé, amíg 
a kosár a talajra fel nem fekszik. 

 
Leakasztás 

 A létra csúcsán kapcsolják szét a dugaszoló 
aljazatró az összekötő kábeleket:  
vezérlés, 230 V és 400 V áramellátás [173C]. 

 Oldják ki a kosárfelfüggesztés reteszeit [173A] 
és tartsák oldott állapotban. 

 Döntssék óvatosan a létrát, amíg a létracsúcs 
tartói [131B, D] szabadon nem engedik a ko-
sárfelfüggesztés [131A, B] csapjait. 

 Rövidítsék a létrát néhány cm-el. 
 Engedjék el a kosárfelfüggesztés [173A] rete-
szeit. 

 
Visszaakasztás 
 

 

FIGYELEM! 
Nem telejesen beakasztott kosár ese-
tében, fennáll a lezuhanás veszélye. 

 A kosarat akasszák be biztonságosan a 
négy ponton, és engedjék beakadni a rete-
szeket. 

 Igazítsák a kosarat a létra csúcsával párhu-
zamosra. Ha szükséges akkor a felfüggesztő-
ket a lábpumpával (vészüzem) állítsák a meg-
felelő pozícióba. 

 Lentről akasszák be a létrát. 
-  Az alsó tartókn [173D] a kosárfelfüggesztés 

[173B] alsó csapjaira fogjanak rá. Egyidejűleg 
a felső tartóknak [173B] a felső csapokra 
[132A] kell ráfogni. 

 Kissé emeljék fel a létrát, amíg a reteszek be 
nem akadnak [173A]. 

 
Mindaddig amíg a kosárrögzítés nincs 
megfelelően reteszelve, a létraüzem tiltva 
van, és a képernyőn a 
„KOSÁRSZENZORT ELLENŐRIZNI” fel-
irat olvasható. 

 Ha szükséges, a kosarat kissé rázzák meg 
kézzel, hogy a reteszek akadjanak be bizton-
ságosan. 

 A létra csúcsán kapcsolják össze a dugaszoló 
aljazattal összekötő kábeleket. 

 
 
 

[173] Kosárfelfüggesztés a létra csúcsán:  
Reteszek (A), felső tartók (B), alsó tartók (D),
400V-os betáplálás dugaszoló aljazata (C) 

 

[174]  Függeszték a kosáron:  
felső csap (A), alsó csap (B) 
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Kosár le- és felakasztása tolórudakkal 
(Opció) 
 

 A létrát engedjék le oldalt a jármű mellé, amíg 
a kosár a talajra fel nem fekszik. 

 
Leakasztás 

 A létra csúcsán kapcsolják szét a dugaszoló 
aljazatró az összekötő kábeleket:  
vezérlés, 230 V és 400 V áramellátás [176E]. 

 Oldják ki a kosárfelfüggesztés reteszeit a 
gömbformájú foggantyúval [175C]. 

 Billentsék hátra a tolórudakat és reteszeljék az 
erre szolgáló csaphoz [175B] 

 Nyissák ki a kosárfüggesztés reteszeit [176A] 
és tartsák nyitva azokat. 

 Döntssék óvatosan a létrát, amíg a létracsúcs 
tartói [176B, F] szabadon nem engedik a ko-
sárfelfüggesztés [177A, B] csapjait. 

 Rövidítsék a létrát néhány cm-el. 
 Engedjék el a kosárfelfüggesztés [176A] rete-
szeit. 

 
Visszaakasztás 

 

FIGYELEM! 
Nem telejesen beakasztott kosár ese-
tében, fennáll a lezuhanás veszélye. 

 A kosarat akasszák be biztonságosan a 
négy ponton, és engedjék beakadni a rete-
szeket. 

 Igazítsák a kosarat a létra csúcsával párhu-
zamosra. Ha szükséges akkor a felfüggesztő-
ket a lábpumpával (vészüzem) állítsák a meg-
felelő pozícióba. 

 Lentről akasszák be a létrát. 
-  Az alsó tartókn [176F] a kosárfelfüggesztés 

[177B] alsó csapjaira fogjanak rá. Egyidejűleg 
a felső tartóknak [176B] a felső csapokra 
[177A] kell ráfogni. 

 Kissé emeljék fel a létrát, amíg a reteszek be 
nem akadnak [176A]. 

 
Mindaddig amíg a kosárrögzítés nincs 
megfelelően reteszelve, a létraüzem tiltva 
van, és a képernyőn a 
„KOSÁRSZENZORT ELLENŐRIZNI” fel-
irat olvasható. 

 Ha szükséges, a kosarat kissé rázzák meg 
kézzel, hogy a reteszek akadjanak be bizton-
ságosan. 

 Reteszeljék ki a tolórudakat a gömbformájú 
gomb [176D] és nyugalmi állapotukból billent-
sék a kosár felé. 

 A tolórudakat tolják a kosáron lévő felvevő 
csapokra addig amig a retesz zárása nem 
hallható. 

 A létra csúcsán kapcsolják össze a dugaszoló 
aljazattal összekötő kábeleket. 

 
 

[175] A tolórudak ki és beakasztása 
 

[176]  A kosár felfüggesztés a létracsúcson:  
Reteszek (A), felső tartófészkek (B), 
áramellátás dugalja (C aképen nem látható) 
golyó formájú gomb (D),  
vezérlőkábel dugalja (E), alsó tartók (F) 

 
 

[177]  Függeszték a kosáron:  
felső csap (A), alsó csap (B) 
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A kosár kezelőállása alatt található elektrohidrauli-
kus aggreglát a kosarat a létra felemelése és billen-
tése közben automatikusan vízszintesen tartja. 
A vezérlés meghibásodásakor legkésőbb a kosár 
±12o-os dőlésénél - emelési szögtől függően - le-
blokkol a létra emelése vagy billentése. Ekkor a 
kosarat vészüzemmel lehet vízszintesre állítani. 
 

 

FIGYELEM! 
Leesés veszélye!  
Vészüzemben a kosár dőlése különös-
képpen a hordágytartón elhelyezett 
hordágyban lévő személyeket veszé-
lyezteti. 

 A vészüzemet csak a szabályos funkciók 
meghibásodásakor használják! 

 A vészüzemet kizárólag visszahozó mozgá-
sokra használják! 

 Csak lassan billentsék a létrát, és közben 
folyamatosan egyenlítsék ki a kosár vízszin-
tes helyzetét. 

 Vészüzem közben a kezelő személy győződ-
jön meg folyamatosan arról, hogy a létra-
mozgások személyi sérülés és anyagi kár 
okozása nélkül zajlanak. 

 Minden mozgást rendkívül óvatosan hajtsa-
nak végre. 

 
Kosárszintezés 

 A létrát lehetőleg rövidítsék vissza teljesen. 
 Hajtsák ki a vészüzemi szivattyú pedálját [178A]. 
 A kosár billentéseit vezéreljék az útszelep [178B] 
kezelő elemével: 

- 1. állás: billentés 
- 2. állás: emelés 
- 0. állás: nincs mozgás. 

 A vészüzemi szivattyú pedálját addig kell működ-
tetni, míg elérik a kívánt pozíciót. 

 A létrát csak lassan emeljék vagy billentsék, és 
közben figyeljék folyamatosan a vízszintes ál-
lást. 

Szükség esetén a vészüzemi szivattyú kívülről is 
működtethető: 

 A hosszabbítócsővet [179A] a kosár borításán 
található nyíláson keresztül helyezzék a szivaty-
tyútengely [179B] nyakrészére. 

 Működtessék az útszelep [178B] karját. 
 Addíig működtessék a szivattyút, amíg a kosár 
munkapozícióba nem billen. 

 
Vészüzem után 

 Az útszelep [178B] kézi karját állítsák ismét 0 
állásba. 

 Hajtsák vissza a vészüzemi szivattyú [178A] 
pedálját  

 

[178]  Vészüzemi szivattyú  pedálja (A),  
útszelep  kézi karja (B) 

 
 

[179]  Hosszabbítócső (A),  
szivattyútengely nyakrésze (B) 
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A mentőkosárnál a hordágytartó (speciális felszere-
lés) lehetővé teszi a sérültek nagyobb magasságból 
történő mentését. Ez a tartó DIN szabványnak meg-
felelő hordágyakkal, 200 kg maximális terhelésig 
használható. 
Más hordágyaknál kérjük a gyártó adattábláját fi-
gyelembe venni. 
 
Az Önök biztonsága érdekében 

 

VESZÉLY! 
Magasfeszültségű hálózatok közelé-
ben életveszély! 

Elektromos áram által okozott balesetek eseté-
ben: 

 A sérült elsősegélyben nyújtása vagy menté-
se előtt áramtalanítsák a vezetékeket és 
elektromos berendezéseket. 

 Ne felejtsék, hogy a sérültek feszültség alatt 
állhatnak. 

 

FIGYELEM! 
A szakszerűtlen kezelés súlyos bal-
esetekhez vezethet! 

 Csak akkor lehet veszély nélkül dolgozni, ha 
figyelembe vesznek minden a biztonságos 
üzemeléshez szükséges információt. 

 Figyeljenek a hordágytartó adattábláján kö-
zölt adatokra. 

 

FIGYELEM! 
Leesés veszélye! A mentőkosárban és 
a hordágyon tartózkodó személyek 
veszélyeztetettek! 

 A hordágytartó használatával történő mentés 
során a kosár megengedett maximális terhe-
lését nem szabad túllépni. 

- Az összes teher súlya a kosárban és a kosá-
ron, nem haladhatja meg a kosárra engedé-
lyezett értéket. 
Ebben az esetben a maximális terhelést és a 
választott üzemmódnak (pl. 2 személy a ko-
sárban) megfelelő értékeket okvetlenül figye-
lembe kell venni. Lásd Létra - Kinyúlási érté-
kek. 

 Győződjenek meg arról, hogy a hordágytartó 
reteszei mind reteszelve vannak. 

 A sérültet a hordágyon a hordágy hevederei-
vel [181A] és a hordágytartó biztonsági he-
vedereivel [181B] biztosítsák. 

 A hordágytartóval felszerelt létrát lehetőleg a 
kosár kezelőállásából irányítsák. Csak vész-
helyzetben irányítsák a visszavonuló moz-
gást a fő kezelőállásról! 

 A létramozgásokat mindig lassan indítsák és 
zárják. A mozgásokat rendkívül óvatosan 
hajtsák végre. Okvetlenül kerüljék a hirtelen 
mozgásokat és ferdén húzást. 

 A mentőkosár ferde állása esetében csök-
kentsék tovább a döntési sebességet. 

 
 

[180]  Hordágytartó a tartójában (A), a málhatér-
ben (a málhatéren kívüli elhelyezés is le-
hetséges) 

 
 

 

[181]  A sérült biztosítása a hordágy (A) 
és a hordágytartó (B) hevedereivel. 
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A hordágytartó felhelyezése 

 Engedjék le a létrát oldalt a jármű mellett kb. 
0,1 m-re a felszín fölé. 

 A hordágytartót emeljék ki a málhatérben lévő 
tartójából [180A].  

 A hordágytartót csúsztassák a kosáron lévő 
többcélú tartócsapágyba [182A] és reteszeljék 
(kettős reteszelés). 

 Oldják ki a forgatás reteszelését [183A]. Állít-
sák a hordágytartót a kívánt szállítási helyzet-
be és rögzítsék [183B]. 

 
 

 

[182]  Hordágytartó felhelyezése, a többcéló tartó-
csapágy reteszelése (A) 

 
 

 

[183]  A forgatás reteszelése kioldva (A), zárva (B). 
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A sérült mentése 
 
Közelítés 

 A mentőkosarat a kosár kezelőállásból irányít-
va közelítsék az objektumhoz. 

 Az ablak (vagy erkély) előtt oldják a reteszt 
[184A], és a hordágytartót forgassák a létra 
hossztengelyének irányába. 

 A mentőkosarat úgy közelítsék, hogy csak a 
hordágytartó érjen az ablakba vagy az erkély 
korlátja fölé. Azáltal a fogadó sínek bentről 
biztonságosan hozzáférhetőek és biztosítva 
vannak az ellenőrizetlen elfordítás ellen. 

 
Hordágy biztosítása 

A hordágyat a sérült személlyel együtt (fejjel 
előre) tolják a fogadó sínekre. 

A hordágyat tolják a kétoldalt lévő kampókba 
és egészen beakadásig a hátsó reteszbe 
[185A]. 

 A mellső reteszt [185B] akasszák be a hord-
ágy haránttartójába. 

A hordágy kialakítása szerint: 
 Akasszák ki, és hajtsák fel az oldalsó 
beakasztószemeket [185D]. 

 A biztosító hevedereket akasszák be a sze-
mekbe. 

vagy, 
 Akasszák be a biztosító hevedereket a hord-
ágytartó alsó oldalán [186A]. 

 
 Rögzítsék a sérültet a biztosító hevederekkel 
[187]. 

 Húzzák szorosra a biztosító hevedereket. 

 

[184]  A forgatás reteszelése kioldva (A), zárva (B). 
 

[185]  Hátsó reteszelés (A), melső reteszelés (B), 
csúszópálya a heveder részére (C),  
oldalsó beakasztószemek (D). 

 

[186]  Beakasztott biztosítóheveder (A)l. 
 

[187]  A sérült biztosítása a hordágy (A) 
és a hordágytartó (B) hevedereivel. 
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Mentés 

 A létrát húzzák vissza kissé, míg a hordágytar-
tó ki nem szabadul az ablakból, vagy az er-
kélytől. 

 Fordítsák a hordágytartót szállítási helyzetbe, 
és reteszeljék [189B]. 

 A létrát döntsék a jármű mellé kb. 0,1 m-re a 
talaj felszíne fölé. 

 Állítsák le a járműmotort. 

 Oldják ki a hevedert, és helyezzék a tárolójá-
ba. 

 Nyissák ki a reteszt [189A], és a hordágytartót 
forgassák el a szállítási helyzetből. 

 Nyissák a mellső reteszt [188B]. 
 Nyissák a hátsó reteszt [188A]. 
 Húzzák előre a hordágyat, és emeljék le. 

 
Bevetés után 

 Oldják ki a többcélú tartót [190A] és húzzák ki 
a hordágytartót a többcélú tartóból. 

 Ellenőrizzék a hordágytartó állapotát, és szük-
ség esetén tisztítsák meg. 

 A hordágytartót helyezzék a málhatérben ta-
lálható helyére és rögzítsék. 

 
 

[188]  Hátsó reteszelés (A), melső reteszelés (B), 
csúszópálya a heveder részére (C), 

 

[189]  A forgatás reteszelése kioldva (A), zárva (B). 
 

[190]  Hordágytartó felhelyezése, a többcéló tartó-
csapágy reteszelése (A) 
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Opcionális felszerelésként rendelkezésre áll egy 
tartókonzol a Rollgliss rendszerű csigás ereszkedő 
készülék beakasztására. 
 
Az Önök biztonsága érdekében 
 

 

VESZÉLY! 
Életveszély! Magas feszültség! 
Elektromos áram által okozott balese-
tek esetében: 

 A sérült elsősegélyben nyújtása vagy menté-
se előtt áramtalanítsák a vezetékeket és 
elektromos berendezéseket. 

 

 

FIGYELEM! 
A szakszerűtlen kezelés súlyos bal-
esetekhez vezethet! 
Csak akkor lehet veszély nélkül dol-
gozni, ha a biztonságos üzemeléshez 
szükséges valamennyi információt 
figyelembe vesznek. 

 Használat előtt olvassák el a kötélcsigás 
ereszkedő készülék kezelési utasítását, és 
okvetlenül tartsák szem előtt annak előírása-
it! 

 Vegyék figyelembe a kötélcsigás ereszkedő 
készülék gyártója által a kezelési utasításban 
adott eljárásokat és biztosítékokat. 

 

 

FIGYELEM! 
Lezuhanás veszélye! 
A kötélcsigás ereszkedő készüléken 
tartózkodó személyre a létramozgások 
veszélyt jelenthetnek. 

 A létramozgásokat mindig lassan indítsák és 
zárják. A mozgásokat rendkívül óvatosan 
hajtsák végre. Okvetlenül kerüljék a hirtelen 
mozgásokat és ferdén húzást. 

 A mentőkosár ferde állása esetében csök-
kentsék tovább a döntési sebességet. 

 

 

FIGYELEM! 
Lezuhanás veszélye! 
A kötélcsigás ereszkedő készüléken 
tartózkodó személyre a létra túl nagy 
terhelés nyomatéka, a túl nagy tartó-
erők vagy a köteles rendszer túlterhe-
lése veszélyt jelenthetnek. 

 A köteles ereszkedő készülék használatával 
történő mentés során a kosár megengedett 
maximális terhelését nem szabad túllépni. 

- Az összes teher súlya a kosárban és a kosá-
ron, nem haladhatja meg a kosárra engedé-
lyezett értéket. 
Ebben az esetben a maximális terhelést és a 
választott üzemmódnak (pl. 2 személy a ko-
sárban) megfelelő értékeket okvetlenül figye-
lembe kell venni. Lásd Létra - Kinyúlási érté-
kek. 

 Ügyeljenek a köteles ereszkedő készülék 
maximálisan megengedett tehelésre, és a 
maximálisan megengedett kosárterhelésre. 
(Kosárterhelés + ereszkedő teher) 

 75 kg-ot meghaladó terhek esetében a le-
eresztést vagy felhúzást egy mozgó csigával 
[191]-[193] kell végrehajtani. 

 A 150 kg-ot meghaladó terhek esetében a 
daruüzemre szogáló függesztőket kell alkal-
mazni, lásd Daru üzem. 

 

[191]  Egy másik személy leeresztése egy mozgó 
csigával a kosárból. 

 

[192]  Ereszkedés (önmentés) egy mozgó csiga 
segítségével. 
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Leereszthető terhelés és összes terhelés a négy 
lehetséges terhelési módnál 
 
Összes teher = Kosárterhelés + Leeresztett teher 
 
Egy személyt egy másik, a kosárban álló személy, 
egy mozgó csigával leereszt, vagy felhúz [191]: 

Max. megengedett függő teher:  100 kg 
Max. megengedett összes teher:  270 kg1)   

 
Egy személy önmagát leereszti vagy felhúzza egy 
mozgó csigával [192]: 

Max. megengedett függő teher:  150 kg 
Max. megengedett összes teher:  270 kg1)   

 
Egy személyt egy másik, a tajajon álló személy, egy 
mozgó csigával leereszt, vagy felhúz [193]: 

Max. megengedett függő teher:  100 kg 
Max. megengedett összes teher:  200 kg1)   

 
Egy függesztett személynek a létramozgások segít-
ségével történő leeresztése, vagy felhúzása [194]: 

Max. megengedett függő teher:  150 kg 
Max. megengedett összes teher:  270 kg1)   

 
1) Az érték a 3 személy a kosárban üzemmódnak megfelleő 

kinyúlásoknál érvényes.  
A 2- vagy 1 személy a kosárban üzemmód esetében meg-
felelően csökkenteni kell a terhelést. 
Lásd Létra - Kinyúlási értékek. 

 
 

[193]  Egy személyt egy másik, a tajajon álló sze-
mély, egy mozgó csigával leereszt,  
vagy felhúz. 

 

[194]  Egy függesztett személynek a létramozgások 
segítségével történő leeresztése,  
vagy felhúzása. 
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Használat előtt 

 Vegyék ki a tartókonzolt a tárolóhelyéről. 
 Tegyék a tartókonzolt a jobb, vagy a bal oldali 
töbccélú tartócsapágyba [195] és reteszeljék 
[195A]. 

 Akasszák a köteles ereszkedő készülék karabi-
nerét a tartókonzol függesztő szemébe. 

 Tartsák be a kötélcsigás ereszkedő készülék 
kezelési utasításában a gyártó által az ereszke-
désre és a felhúzásra vonatkozó utasításokat. 

 
 
Használat után 

 Reteszeljék ki a többcélú tartót [195A] és húzzák 
ki a tartókonzolt. 

 Ellenőrizzék a tartókonzol állapotát és szükség 
esetén tisztítsák meg. 

 Helyezzék a tartókonzolt a tartójába. 

 
 

[195]  A tartokonzol felhelyezése, a többcéló tartó-
csapágy (A),  
függesztőszem a tartókonzolon (B). 
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Opcionális tartozékként rendelkezésre állnak 
mentési rendszerek, mint pl. mentőtömlő vagy 
mntőcsúszda is. 
 
AZ ÖNÖK BIZTONSÁGA ÉRDEKÉBEN 
 

 

VESZÉLY! 
Magasfeszültség veszélye! 
Áramütés okozta balesetek esetén: 

 Az elsősegélynyújtás vagy a sérültek menté-
sének megkezdése előtt a helyszínen lévő 
elektromos vezetékeket és berendezéseket 
áramtalanítani kell. 

 

 

VESZÉLY! 
A létra billenésének veszélye! 
A létra felbillenhet, ha a mentési műve-
let közben túl sok személy tartózkodik 
a kosárban! A felföggesztett mentő-
rendszer, és a kosárban tartózkodó 
személyek súlyához hozzáadoik még a 
mentőrendszerre függesztett szemé-
lyek súlya, mint kiegészítő kosárterhe-
lés. 

 A kosárterhelés határainak beállításánál ele-
gendő tartalékot kell hagyni. 

 Ügyelni kell arra is, hogy az utólagosan érke-
ző személyek súlyával se terheljük túl a ko-
sarat. 

 

 

FIGYELEM! 
A mentőrendszer szakszerűtlen hasz-
nálata sérüléseket okozhat, vagy jelen-
tősen akadályozhatja a mentési műve-
let végrehajtását. 

 A következőkben csak a mentőrendszernek a 
mentőksárhoz történő rögzítésére vonatkozó 
iránymutatásokat adunk. A technikával és a 
kezeléssel kapcsoltban további útmutatást a 
gyártó által adott használati útmutatók ad-
nak. 

 A használat ill. bevetés előtt olvassák el a 
mentőrendszer használati útmutatóját, és 
gondosan tartsák be az utasításokat. 

 A mentési magasságra, és a max. mentési 
magasságra vonatkozóan a gyártó által 
adott használati útmutató előírásait kell be-
tartani. 

 A szállításra, tárolásra, ápolásra és karban-
tartásra vonatkozó gyártói utasításokat ok-
vetlenül be kell tartani. 

 
FIGYELEM! 
Lezuhanás veszélye! 
A mentendő személyre a szakszerűt-
len munka és a létramozgások ve-
szélyt jelenthetnek. 

 A mentőkosár ferde állása esetében csök-
kentsék tovább a döntési sebességet. 

 Ne mozgassák a létrát nyitott padlólemezzel. 
 Amentőrendszerrel együtt a létrát csak annak 
érdekében mozgassák, hogy a létrát és a 
mentőrendszert a megfelelő helyzetbe hoz-
zák. A mozgásokat kiemelt figyelemmel kell 
végezni. 

 A létramozgásokat mindig lassan indítsák és 
zárják. A mozgásokat rendkívül óvatosan 
hajtsák végre. Okvetlenül kerüljék a hirtelen 
mozgásokat és ferdén húzást. 

 
FIGYELEM! 
Lezuhanás veszélye! 
A kötélcsigás ereszkedő készüléken 
tartózkodó személyre a létra túl nagy 
terhelés nyomatéka, és a mentőrend-
szer túlterhelése veszélyt jelenthetnek. 

 A mentés során az összes teher súlya a ko-
sárban és a kosáron, nem haladhatja meg a 
kosárra engedélyezett értéket. 
Ebben az esetben a maximális terhelést és a 
választott üzemmódnak (pl. 2 személy a ko-
sárban) megfelelő értékeket okvetlenül figye-
lembe kell venni. Lásd Létra - Kinyúlási érté-
kek. 

 

 

ÓVATOSAN! 
A mentőrendszer beakadása veszélyt 
okozhat.  

 
Csak olyan mentőrendszerek alkalmazá-
sa engedélyezett, amelyek a mentőko-
sárhoz illeszkedően négy karabiner-
horoggal rögzíthetőek a kosár alsó olda-
lán található négy rögzítő szemhez. 
 

 
 
Az IVECO Magirus Brandschutztechnik GmbH. a 
kezelési hibák vagy az anyaghibák miatt keletke-
ző károkért nem vállal felelősséget. 
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Mentőrendszer rögzítése a mentőko-
sáron 
 

 A mentőkosarat a jármű oldalán a pódium 
mellett állítsák megfelelő helyzetbe. 

 Akasszák rá mentőrendszert a négy karabi-
ner-horoggal a négy rögzítőszemre [196A] a 
kosár oldalán, és a zárják le a karabiner-
horgokat a csavaros biztosítókkal. 

- Karabiner-horgok: legalább 30 kN húzóerőre 
méretezett csavaros biztosítással. 

 Vigyék a mentőkosarat a mentési helynek 
megfelelő pozícióba. 

 További útmutatásokat a mentőrendszer keze-
lési útmutatója ad. 

 
Bevetés után 
 

 Zárják vissza a padlólemezt. 
- A létravezérlés megakadályozza a mentőko-

sár szállítási helyzetbe billentését, ha a 
padlőlemez nyitva van. A kívül a kosáron rög-
zített tárgyakat nem felügyeli. 

 A mentőkosarat a jármű oldalán a pódium 
mellett állítsák megfelelő helyzetbe. 
Ne billentsék a kosarat szállítási helyzetbe, ha 
azon mentőrendszer van szerelve. 

 Vegyék le a mentőrendszert a kosárról. 
- A mentőkosárra szerelt mentőrendszerrel, 

vagy annak részeivel a közúti közlekedés nem 
engedélyezett. 

 További útmutatásokat a mentőrendszer keze-
lési útmutatója ad. 

 
 

[196]  A mentőkosár alsó oldala a rözítő-szemekkel.
 



 Oltóberendezés 
 

 
AZ ÖN BIZTONSÁGA ÉRDEKÉBEN 

 

  148  IVECO MAGIRUS 
2009-05  

 

 
Legfontosabb viselkedési szabályok előzete-
sen 
 

 

FIGYELEM! 
A veszélytelen munka előfeltétele, 
hogy tartsák figyelemben a biztonsá-
gos üzemeléshez szükséges informá-
ciókat. 

 Használat előtt olvassák el a monitor kezelési 
útmutatóját, és okvetlenül kövessék az abban 
fogalt előírásokat és megjegyzéseket! 

 Használat előtt olvassák el a szivattyú, vagy 
gépjárműfecskendő kezelési útmutatóját, és 
okvetlenül kövessék az abban fogalt előírá-
sokat és megjegyzéseket! 

 

 

FIGYELEM! 
A nagynyomású vízsugár súlyos sérü-
lést okozhat és veszélyezteti a sugár-
kezelő stabil állását! 

 Sose irányítsák a vízsugarat közvetlenül 
személyekre! 

 A sugárcsövet vagy monitort ne használják, 
ha a munkaterületen személyek, vagy akadá-
lyon vannak! 

 Kerüljék a nyomáslökéseket és nyomásinga-
dozásokat, ne adjanak a szivattyúra ellenőri-
zetlen gázt, a kiválasztott nyomókimenet 
vagy sugárcső elzáróját nyissák/zárják las-
san! 

 A szivattyú maximális nyomását igazítsák a 
használt tömlőhöz. 

 A zárósapkákat csak nyomásmentes állapot-
ban vegyék le a nyomócsonkokról. 

 Elzárószerelvényeket csak akkor nyissanak 
meg, ha az áramló víz elvezetése biztosított. 

 Ha a szivattyú üzemel, akkor győződjenek 
meg róla, hogy veszély esetén a nyomás re-
dukálható, vagy a szivattyú leállítható legyen. 
A kezelőnek mindig a szivattyú kezelőállása 
közelében kell tartózkodni! 

 Ha létráról történik az oltás, akkor okvetlenül 
figyeljenek az engedélyezett terhelésre. 

 A tömlőket mindig a létrakészletben kell ve-
zetni. A tömlővezeték nem lóghat le a létráról. 

 Minden használat után gondosan víztelenít-
sék az oltóberendezést, hogy ne veszélyez-
tessék a forgalmat a kifolyó oltóanyaggal. 
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Elektromos áram elleni védelem 
 

 

VESZÉLY! 
Szakszerűtlen oltóanyag használat 
áramütés veszélyével jár. 

 A víz- vagy habképző anyag sugarat ne irá-
nyítsák elektromos berendezések, vagy veze-
tékek közelébe. 

 Áramtalanítsák az elektromos berendezése-
ket a bevetési helyen. 

Amennyiben ez nem lehetséges: 
 Tartsanak elegendő távolságot az elektromos 
berendezéstől és vezetékektől (lásd a táblá-
zatot). 

 Egyáltalán ne használjanak oltóhabot. 
 Elektromos berendezések közelében történő 
bevetések esetében válasszák ki és használják 
a követelménynek megfelelő oltóanyagot.  

 Vegyék tekintetbe az elektromos berendezések 
közelében végzett tűzoltásra vonatkozó előírá-
sokat. Németországban pl. DIN VDE 0132. 

 Az elektromos berendezések megközelítéskor 
tartsák meg az előírt minimális távolságokat. 

 
Elektromos berendezések áramtalanítása 
 
Az alábbi intézkedéseket csak villamos szakkép-
zettséggel rendelkező szakemberrel végeztessék: 

 A bevetési az elektromos berendezés áramtala-
nítása. 

 A berendezést a visszakapcsolás elleni biztosí-
tása. 

 A feszültségmentes állapot ellenőrzése. 
 A berendezés földelése, és rövidre zárása. 
 A feszültség alatt álló szomszédos alkatrészeket 
takarása, vagy körülkerítése. 

 

 
A háztartási elektromos berendezést 
elektromosságban képzett tűzoltók is 
áramtalaníthatják. 

 

 
Biztonsági távolságok: 
Amennyiben az elektromos berendezések és sza-
bad vezetékek feszültségmentességét a bevetés 
helyén nem lehet biztosítani: 

 A feszültség alatt álló berendezési részek meg-
közelítésekor tartsák be a minimális távolságot. 

 A minimális távolságot a névleges feszültség és 
a bevetési körülmények, a vonatkozó előírások, 
szabványok figyelembevételével vegyék fel. Pl. 
Németországban DIN VDE 0132. 

 
Feszültség Sugárkép Min. távolság 

1000 V-ig Szórt sugár 1 m 
1000 V-ig Kötött sugár 5 m 
1000 V fölött Szórt sugár 5 m 
1000 V fölött Kötött sugár 10 m 
 

 Vízzel történő oltáskor a hab-vízágyút lehetőleg 
szórt sugárral üzemeltessék. Kerüljék a kötött 
sugár használatát. 
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Megengedett terhelések 
 

 

FIGYELEM! 
Kosárból történő oltásnál a létrára a 
tömlő súlya, a vízoszlop és a monitor 
visszahatása plusz terhelést ad. 

 Létráról történő oltáskor a megengedett 
terhelés értékénél okvetlenül vegyék figye-
lembe a plusz terheléseket! 

 A terhelés csökkentése érdekében a létrát 
csak annyira tolják ki, amennyire az oltási 
intézkedések ezt igénylik. 

 A tömlőket mindig fektessék a létrakész-
letbe. A tömlővezeték nem lóghat le! 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
 Legnagyobb megengedett terhelések az alábbi oltási helyzetekben: 
 Kézzel irányított sugárcső-

vel, kosárra szerelt moni-
torhoz csatlakoztatva 

Kosárba rögzített monitor-
ral (max. 2000 l/min) 

Létracsúcsra rögzített mo-
nitorral  
(max. 2000 l/min) 

Maximális  
emelési szög 

70o 70o 70o 

Kinyúlás  2-emberes kosárhatár:  
1 személy 

3-emberes kosárhatár:  
2 személy 

2-emberes kosárhatár:  
1 személy 

3-emberes kosárhatár:  
2 személy 

2-emberes kosárhatár:  
1 személy 

(kosár nélkül) 

Maximális fúvóka 
átmérő 

12 mm ("C" sugárcső) 36 mm 36 mm 

Maximális  
sugárcső nyomás 

5 bar 10 bar 10 bar 

Maximális  
fordítási szög 

tetszőleges Kézi vezetésű monitor: ±70° 
Elektronikus vezérlésű  
monitor: +60°, -55° 

Kézi vezetésű monitor: ±70° 
Elektronikus vezérlésű  
monitor: +60°, -55° 

Oldalirányú  
elfordulások 

tetszőleges Max. ±30° Létra forgatás 
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Oltóvíz-vezeték 
 
1. Opció: Fixen ráépített oltóvíz vezeték a fel-
ső létratagban 
 

 Vegyék ki az alaktartó nyomótömlőt [197C] a 
létrakészleten található tároló helyről. 

 Csatlakoztassák az alaktartó nyomótömlőt az 
ívelt végével a fixen ráépített nyomóvezeték 
[197A] „B” kapcsához [197B] a létrakészlet-
ben. 

➔  A táptömlőt csatlakoztassák a fixen ráépített 
nyomóvezeték másik végén található „B” ka-
pocshoz [198A]. 

➔  Vezessék a táptömlőt a létrakészletben lefelé, 
és csatlakoztassák a tűzoltó szivattyú nyomó-
csonkjához. 

 
2. Opció: Feltűzhető tömlőtartó 

➔  Vegyék ki a létrakészleten elhelyezett tartó-
jukból a tömlőtartót [199A] és az alaktartó 
nyomótömlőt [199D]. 

➔  A tömlőtartó beakasztóit akasszák a felső 
létratag második és harmadik létrafokába. 

➔  Fordítsák el a reteszkart [199B]. 

–  A ráakasztott tömlőtartó a létrafokokhoz rögzí-
tődik.. 

➔  Az alaktartó nyomótömlőt az ívelt végével 
csatlakoztassák a tömlőtartó „B” kapcsához 
[199C]. 

➔  A táptömlőt csatlakoztassák a tömlőtartó má-
sik végén lévő „B” kapocshoz. 

➔  A táptömlőt vezessék a létrakészletben lefelé 
és csatlakoztassák a tűzoltó szivattyú nyomó-
csonkjához. 

 

 
 

[197]  Fixen ráépített oltóvíz vezeték (A),  
B kapocs a fixen ráépített vezetéken (B),  
alaktartó nyomótömlő (C) 

 
 

[198]  B kapocs a fixen ráépített vezetéken (A) 
 

 

[199]  Tömlőtartó (A), Reteszkar (B), „B” kapocs a töm-
lőtartón (C), alaktartó nyomótömlő (D), 
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3. Opció: Fixen ráépített teleszkópos oltóvíz-
vezeték a létrakészletben 
A létrakészletben elhelyezett fixen ráépített telesz-
kópos oltóvíz-vezetéken [200A] és a forgótoronyban 
lévő forgócsatlakozáson keresztül, az oltóvíz egy a 
gépjárműre épített betáp-csatlakozásról [201A] 
(külső betáplálás), vagy egy az alvázba épített 
Midshi szivattyúról egy megtáplálva juthat a létra-
készletbe. Ez a megoldás biztosítja bevetéskor a 
leggyorsabban az oltásra kész állapotot, anélkül, 
hogy a létrakészletbe tömlőt kelljen szerelni. 
➔  Vegyék ki az alaktartó nyomótömlőt [200C] a 

létrakészleten kialakított tároló helyéről. 

➔  Csatlakoztassák az alaktartó nyomótömlőt az 
ívelt végével a fixen ráépített nyomóvezeték „B” 
kapcsához [200B] a létrakészletben. 

 
Külső betáplálás esetén: 
➔  Nyissák fel az alsó ajtót. 

➔  Csatlakoztassák a tűzoltó szivattyút egy nyomó-
tömlővel a betáp-csatlakozáshoz [201A].  

 
A külső betáplálás további lehetőségei a megrende-
lő igényei szerint: 
–  Oldalt a jármű végén 
–  A létra lábánál. Ebben az esetben nincs átveze-

tés a forgótoronyban.  
 
Távműködtetésű elzáró szerelvény (Opció): 
Igény esetén lehetőség van arra, hogy fixen ráépí-
tett teleszkópos oltóvíz-vezeték betáp-csatlakozását 
egy elektropneumatikus működtetésű elzáró-
szerelvénnyel felszelve szállítsuk. 
 
A fő kezelőállásban: 
➔  Kapcsolják be a Betáp-csatlakozás elzáró kap-

csolót [202]. 
–  Ha az elzáró nyitva van, akkor a forgókapcsoló-

ban világít a kontrollámpa. 
 

 

FIGYELEM! 
A csapódó tömlők, vagy a tömlők repe-
dése balesetveszélyt okozhat! 
Ha létrát zárt szelepekkel rövidítik, vagy 
hosszabbítják, akkor a vezetékekben 
vákuum vagy túlnyomás keletkezhet. Ha 
ezután a szelepeket kinyitják, akkor a 
csatlakoztatott tömlők váratlan mozgása 
vagy repedése állhat elő. 
A nyomás csökkenése vagy emelkedése 
következtében a teleszkópos vízvezeték 
és a létramű sérülhetnek. 

➔  A létrát csak nyitott elzáró-szerelvényekkel szabd 
rövidíteni, vagy hosszabbítani. 

➔  Az elzárókat ne zárják, amikor a létra hosszabbí-
tását, vagy rövidítését végzik. 

 
 

[200]  Fixen ráépített teleszkópos oltóvíz-vezeték (A), 
„B” kapocs a fixen szerelt vízvezetéken(B),  
alaktartó nyomótömlő (C)  

 

[201]  Betáp-csatlakozás (A) 
 

[202]  Betáp-csatlakozás elzáró - szimbólum a forgó-
kapcsolón a fő kezelőállásban 
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4. Opció: Vízvezeték a mentőkosárban 

A létrakészletben elhelyezett oltóvíz-vezetéket 
(1.-3. opciók) a mentőkosárhoz a kosár jobb olda-
lán egy alaktartó nyomótömlő [203A] „B” kapcsán 
203B] keresztül csatlakoznak. 
 
Az 1. opció esetén: 

➔  Vezessék a táptömlőt a létrakészletben lefelé, 
és csatlakoztassák a tűzoltó szivattyú nyomó-
csonkjához. 

 
Oltószerelvény csatlakoztatása 
 
Kézi irányítású monitor (hab-vízágyú) - Opció 

 Vegyék ki a monitort a forgatóműnél a 
tartóból. 
 Helyezzék a monitort a kosárnál a jobbol-
dali többcélú tartóba,  
 Zárják a reteszt [204A]. 
 Biztosításul a monitor kötelét vezessék 
körbe a felső kosármellvéd körül és 
akasszák be a karabinert. 
 A nyomóvezetéket csatlakoztassák a mo-
nitorhoz [205A]. 

 
A monitor csatlakoztatását a kosárban elhe-
lyezett vezetékhez (4. opció) a 207. ábra 
mutatja. 

 
 

[203]  Alaktartó csatlakozás (A) a létrakészlet vezetéke 
és a kosár vezetéke között 

 
 

[204]  Monitor felhelyezése, reteszelése a többcélú 
tartóban (A), tartókötél (B) 

 
 

[205]  Kapocs az alaktartó nyomótömlőn 
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Elektromos működtetésű monitor - Opció 

 Vegyék ki a monitort a forgatóműnél a 
tartóból. 
 Helyezzék a monitort a kosárnál a jobbol-
dali többcélú tartóba,  
 Zárják a reteszt [206A]. 
 Biztosításul a monitor kötelét [206B] ve-
zessék körbe a felső kosármellvéd körül 
és akasszák be a karabinert. 
A vezérlés csatlakozó kábelét a kosárban 
csatlakoztassák a speciális dugaszoló alj-
zathoz [206C]. 
 A nyomóvezetéket csatlakoztassák a mo-
nitor kapcsához. 

 
A monitor csatlakoztatását a kosárban elhe-
lyezett vezetékhez (4. opció) a 207. ábra 
mutatja. 
 
Fixen ráépített, elektromos működtetésű 
monitor - Opció 
 
A fent leírt variációkon felül lehetőség van 
egy fixen ráépített, alaktartó tömlővel az ol-
tóvíz-vezetékhez csatlakoztatott monitor vá-
lasztására is. 
Ha a kosarat a létracsúcsról le kell venni, 
akkor a tömlőcsatlakozást bontani kell. 
 
Monitor csatlakoztatva a mentőkosárban elhe-
lyezett oltóvíz-vezetékkel (Opció) 
➔  Vegyék ki az összekötő tömlőt [207B] a mál-

hatérből. 

➔  Helyezzék a monitort a kosárnál a jobbol-
dali többcélú tartóba, rögzítsék a kötéllel, 
a fent leírtak szerint. 

➔  Csatlakoztassák az összekötő tömlőt a betáp-
csatlakozás kapcsához [207A] és a monitor 
kapcsához [207C]. 

 

[206]  Monitor felhelyezése, reteszelése a többcélú 
tartóban (A), tartókötél (B), speciális dugaszoló 
aljzat 

 

[207]  Csatlakozás a monitor és a fix vezeték között a 
kosárban 
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Kézi vezetésű sugárcső 
 
–  A monitor a kosár jobboldali többcélú csatla-

kozójában van elhelyezve, és biztosítva van. 

➔  győződjenek meg róla, hogy az elzáró szerel-
vények a monitoron [208A] és a sugárcsövön 
[208B] zárva vannak. 

➔  Csatlakoztassák a sugárcsövet a monitor „C” 
kimenetéhez [208C]. 

–  Most ki lehet nyitni a sugárcső csatlakozás 
szelepét [208B]. 

 
A sugárcső csatlakoztatását egy a kosárba sze-
relt vízvezetékhez (4. opció) lásd lentebb. 
 
Sugárcső a kosárba szerelt oltóvíz-vezetékhez 
csatlakoztatva - opció 
➔  A sugárcsövet agy közbetét tömlőn 209B] 

keresztül csatlakoztassák a vízvezeték „B” 
kapcsához 209A]. 

 
Saját védelemre szolgáló oltórendszer - opció 
–  A monitor a kosár jobboldali többcélú csatla-

kozójában van elhelyezve, és biztosítva van. 

➔  Csatlakoztassák a védelmi rendszer vezetékét 
a monitor „D” kimenetéhez [210B]. 

➔  A védelmi rendszert az elzárószelep [210A] 
nyitásával és zárásával lehet üzemeltetni. 

 
 

[208]  Monitor „C” kimenete 
 

[209]  Alaktartó összeköttetés a létra és a kosár oltó-
víz-vezetékei között „B” kapoccsal (A) és közbe-
tét tömlővel (B) 

 

[210]  A saját védelmi rendszer csatlakoztatása a  
monitor „D” kimenetéhez 
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Saját védelemre szolgáló oltórendszer a ko-
sárba szerelt oltóvíz-vezetékhez csatlakoztat-
va - opció 

–  Nem szükségesek további csatlakozások és 
összekötések, 

➔  A védelmi rendszert az elzárószelep [211A] 
nyitásával és zárásával lehet üzemeltetni. 

 
 
Az oltórendszer indítása 
 

➔  Emeljék fel a létrát. 

➔  A létrát csak annyira hosszabbítsák ki, ameny-
nyire a tűzoltás igényli. 

➔  A hosszabbítás folyamata közben figyeljék 
folyamatosan a nyomótömlőt a létrakészlet-
ben. (A beépített, teleszkópos oltóvíz-vezeték 
esetében nem szükséges) 

➔  A létrától történő tűzoltás közben ügyeljenek a 
megengedett terhelés betartására. 

 
 

[211]  A saját védelmi rendszer elzáró szerelvénye 
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Kézi irányítású monitor - opció 

 Csak akkor vegyék használatba a monitort, ha 
az biztonságosan reteszelve van, és a biztosító 
kötél be van akasztva. 

 A monitort a fogantyúnál [212B] fogva forgassák 
vízszintesen, szükség esetén rögzítsék a helyze-
tet a rögzítő segítségével [212C]. 

 A maximális elforgatási tartományra ügyeljenek. 
 A monitort billentsék függőlegesen a kézikerék 
[212A] segítségével. 

 Lassan nyissák ki az elzáró szelepet [212D]. 
 

 
Amennyiben a monitor forgatási és bil-
lentési tartománya nem elegendő, a létrát 
kell mozgatni. 

 
Elektromosan működtetett monitor - 
opció 

 Csak akkor vegyék használatba a monitort, ha 
az biztonságosan reteszelve van, és a biztosító 
kötél be van akasztva. 

Ha a monitor a kosár speciális dugaszoló aljzatára 
van csatlakoztatva, a vezérlés automatikusan akti-
válja a monitor működését.  
A képernyőn megjelenik a MONITOR ÜZEM AKTÍV 
felirat.  
A monitort a fő- vagy kosár kezelőállás vezérlőkarja 
[213] illetve [214] segítségével lehet mozgatni. 
 
Mozgatás a vezérlőkar segítségével 
 

 
A monitor vezérlőkar segítségével törté-
nő irányításához NE nyomják le a holt-
ember-kapcsolót! Ha lenyomják a holt-
ember-kapcsolót, a vezérlőkarok a létrát 
működtetik! 

 A bal vezérlőkar előre billentése.  
- a monitor fölfelé billen. 

 A bal vezérlőkar hátra billentése  
- a monitor lefelé billen. 

 A bal vezérlőkar jobbra vagy balra billentése  
- a monitor jobbra vagy balra forog. 

 A jobb vezérlőkar előre billentése  
- kötött sugárkép. 

 A jobb vezérlőkar hátra billentése  
- szórt sugárképe. 
 
Az automatikus monitor mozgatás befejezéséhez: 

 Húzzák ki a dugaszt a speciális aljzatból.  
- Eltűnik a MONITORÜZEM AKTÍV szöveges 

jelentés.  
- A monitort már nem lehet a vezérlőkarral moz-

gatni. 

 

[212]  Kézi irányítású monitor: 
Kézikerék (A) 
Markolat (B) 
Retesz (C) 
Elzáró (D) 
Opciós D-nyomókimenet (F) kosár-önmentéshe
elzáróval (E) 

Opcionális „C” nyomókimenet belső beavatko-
záshoz (G) elzáróval (az ábrán takarásban) 

 

[213]  Vezérlőkar a fő kezelőállásban 
 

[214]  Vezérlőkar a kosár kezelőállásában 
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Minden esetben habbal történt üzeme-
lés után 
 
Érvényes szennyezett, vagy sós vízzel 
történt használat után is 
➔  A monitort és valamennyi oltóvíz-vezetéket 

tiszta vízzel alaposan át kell öblíteni. 
 
Minden esetben nedves üzemelés 
után 
 
A monitort és az alaktartó tömlőt: 
➔  vizet leereszteni, leszerelni és tisztítani. 

➔  ellenőrizni, nincs-e sérülés. 

➔  a tároló helyére tenni, és biztonságosan rögzí-
teni. 

 
A kosárba fixen szerelt oltóvezeték 
esetén kiegészítőleg 
➔  A vízvezetéket vízteleníteni [215A]. 
 
A létrakészletbe szerelt teleszkópos 
vezeték esetén kiegészítőleg 
A járművel történő elindulás előtt: 

➔  A monitornál is ki kell nyitni az összes nyomó 
és szívó csatlakozást. 

➔  A teleszkópos vezetéket vízteleníteni. 
–  A víztelenítő helyek a jármű végén [216] és a 

forgatóművön találhatók. 
 
A bevetés után minden esetben: 
➔  A teleszkópos vezetéket teljes hosszban meg 

kell tisztítani.  
Eközben a tömítések körül semmi esetben 
sem használjanak nagynyomású tisztítót. 

➔  A teleszkópos vezetéket száradás után kenjék 
be zsírral. 

–  A teleszkópos vezetékekhez ajánlott zsír: 
HLT2 szintetikus nagyteljesítményű zsír, 
Gyártó: Fuchs, Mannheim 

➔  Ellenőrizzék szemrevételezéssel nincsenek-e 
sérülések a teleszkópos vezetékeken. 

 
 

[215]  Víztelenítő csap (A) a kosárba szerelt  
vízvezetéken 

 

[216]  Leeresztő-csap (A) a létrakészletre szerelt  
teleszkópos oltóvíz-vezetékhez 



 Daru 
 

 
AZ ÖNÖK BIZTONSÁGA ÉRDEKÉBEN 

 

  159  IVECO MAGIRUS 
2009-05  

 

 
Mire figyeljenek 
 
Különleges bevetésen a gépezetes tolólétrát eme-
lőeszközként is lehet használni. Erre acélra áll ren-
delkezésre a Daruüzem üzemmód. A normál 
üzemmóddal szemben a daruüzem néhány sajá-
tossággal bír: 
- Daruüzemben felemeléskor és billentéskor az 

ütközésvédelem ki van kapcsolva. Terhelésvál-
tozáskor az ütközésvédelem reagálna, és meg-
akadályozná a bevetést. 

-  Kikapcsol a számítógép által vezérelt lengéscsil-
lapító (CS). A lengéscsillapító nem olyan lengé-
sekre készült, amelyeket az ingó teher okoz. 

-  A létramanőverek sebességei Lassú-ra állítód-
nak. A nagy sebességű létramanőverek könnyen 
a függő teher veszélyes lengőmozgását idézhe-
tik elő. 

 A gépezetes tolólétrát csak Daru üzemmód-ban 
használják emelőeszközként, normál üzemben 
soha! 

 
A legfontosabb viselkedési szabályok 
 

 

FIGYELEM! 
A terhelés megnövekedése miatt fenn-
áll a felbillenés veszélye! Tárgyak víz-
ből való kiemelésekor a terhelés ug-
rásszerűen megemelkedik amint a víz 
felhajtó ereje megszűnik. 

➔  Csak akkor mentsenek tárgyakat vízből ki-
emelve, ha azok tömege biztosan ismert. 

 

 

FIGYELEM! 
Lezuhanó terhek halálos balesetet 
okozhatnak! 

➔  A teher megemelése, leengedése és minden 
felakasztott teherrel végzett létramozgáskor a 
lengő teher alatt személyek nem tartózkod-
hatnak. [217]. 

 

 

FIGYELEM! 
Balesetveszély a felakasztott teher és 
a létra mozgási tartományában lévő 
akadályok miatt. 

Daruüzemben a létra emelésekor és döntésekor 
az ütközésvédelem ki van kapcsolva. 
➔  Daruüzem közben a létra és a felakasztott 

teher mozgási tartományát fokozottan figyelni 
kell. 

➔  Ha mégis ütközik a létra vagy a teher, akkor 
azonnal engedjék el a vezérlőkart. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

[217]  Figyelmeztető szimbólum: A teher megemelése, 
leengedése és minden felakasztott teherrel vég-
zett létramozgáskor a lengő teher alatt szemé-
lyeknek tartózkodni tilos. 
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Megengedett terhelések 
 

 

FIGYELEM! 
A szakszerűtlen kezelés veszélyezteti 
a létra biztos állását, és feldőlést okoz-
hat. 

 Ügyeljenek a maximális megengedett kinyú-
lásra daruüzem közben. 

 Nehéz teherrel csak teljesen visszahúzott 
létratagokkal végezzenek daruüzemet. 

 Daruüzemet csak teljes szélességben kitalpalt 
létrával végezzenek. 

 Ismeretlen teherrel ne döntsék a létrát [218]. 
 Csak szabadon mozgó terheket emeljenek. 
Soha ne kíséreljék meg terhek húzását a tala-
jon. 

Daruüzemben is folyamatosan működnek a létra 
túlterhelés-védelmi berendezései. A biztonsági 
berendezések szakszerű kezelés esetén biztosít-
ják: 
–  A jármű biztos állását 
–  A létra károsodás elleni védelmét 
 
Terhelés jelzése a képernyőn 
–  A képernyőn látható vízszintesen mozgó sáv 

az aktuális terhelést és a lekapcsolási terhelé-
si határhoz való távolságot mutatja [219A]. 

Túlterhelés esetén: 
–  A Túlterhelés, Létrát visszahúzni figyelmezte-

tő jel pirosan világít [219B]. 
–  A vezérlés minden létramozgást megállít. 

➔   A létra terhelését csökkenteni, pl. a 
felfüggesztett terhet csökkenteni. 

 
Üzemmódok 
 
Daruüzem könnyű nehéz teherrel 
–  A terhet az alsó létratagon lévő teherakasztó 

szemhez kell függeszteni 
–  Szállítási helyzetbe állított kosárral lehetséges 

üzem. 
Maximálisa megengedett függő teher: 
–  DL 18 CS: 3000 kg 
–  DL 23 CS, DL 23 n.B. CS, DL 37 CS,  

DL 42 CS: 4000 kg 
A terhelés nagyságától függően megengedett 
kinyúlási értékek és emelési szögek: 
–  DL 18 CS: Lásd az ábrán [220] 
–  DL 23 CS, DL 23 n.B. CS, DL 37 CS:  

Lásd [221] 
–  DL 42 CS: Lásd [222] 

 
Daruüzem könnyű könnyű teherrel 
–  A terhet a felső létratagon lévő teherakasztó 

szemhez kell függeszteni 
–  Ez az üzemmód egy személlyel a kosárban is 

lehetséges 
- Maximálisa megengedett függő teher: 

400 kg (mentőkosár nélkül), 200 kg (mentőko-
sárral) 

–  A megengedett kinyúlás a 3 személyes kosár-
terhelésnek megfellelő érték 

 
 
 

[218]  Figyelmeztető szimbólum: A létrát ismeretlen 
teherrel ne döntsék. 

 
 

[219]  A terhelés sávjelzése (A)  
Figyelmeztető szimbólum: Túlterhelés, Létrát 
visszahúzni (B)  
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Daruüzem nehéz teherrel 
Legnagyobb megengedett függő teher 
 
DLA (K) 18-12 Vario CS 
 
Emelési szög,  
[o] 

Maximális 
teher  
[kg] 

„A” kinyúlás  
 
[m] 

-17 2000 3,1 
0 2000 3,4 
10 2000 3,3 
20 2000 3,0 
30 2000 2,5 
40 2500 1,8 
50 3000 1,0 
60 3000 0,1 
70 4000 -0,9 
 

 
A [220] ábra a forgótornyon is látható. 
 

 
 
 
 
DLA (K) 23-12 Vario CS,  
DLA (K) 23-12 n.B. Vario CS, DLA (K) 37 Vario CS 
 
Emelési szög,  
[o] 

Maximális 
teher  
[kg] 

„A” kinyúlás  
 
[m] 

-17 2000 4,5 
0 2000 4,8 
10 2000 4,7 
20 2000 4,3 
30 2000 3,7 
40 2500 2,9 
50 3000 2,0 
60 3000 0,8 
70 4000 -0,4 
 

 
A [221] ábra a forgótornyon is látható. 
 

 

 
 
 

[220]  DLA (K) 18-12 Vario CS: Maximális terhelés az 
emelési szögtől függően 

 
 

[221]  DLA (K) 23-12 Vario CS, DLA (K) 23-12 n.B. Vario CS, 
DLA (K) 37 Vario CS:  
Maximális terhelés az emelési szögtől függően 
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DLA (K) 43 Vario CS 
 
Emelési szög,  
[o] 

Maximális 
teher  
[kg] 

„A” kinyúlás  
 
[m] 

-17 2000 5,7 
0 2000 6,1 
10 2000 5,9 
20 2000 5,5 
30 2000 4,8 
40 2500 3,8 
50 3000 2,7 
60 3000 1,4 
70 4000 0,3 
 

 
A [222] ábra a forgótornyon is látható. 
 

 
 
 
 
Aktiválás 
 
- A jármű szélesen van kitalpalva. 
- A létra teljesen rövidre van véve, és a tartón 

fekszik. 
 Az alsó létratag [224] daruszemébe akasszák 
be szabályosan és biztonságosan a csigasort 
vagy terhet. Ügyeljenek a maximális teherre, 
az emelési szög függvényében. 

 Nyomják meg a Daruüzem nehéz teherrel 
[223] funkciós kapcsolót.  

- Aktiválódik a Daruüzem nehéz teherrel. 
- Megjelenik a Daruüzem nehéz teherrel kont-

rollszimbólum.  
- A vezérlés megakadályozza a létra hosszab-

bítását. 
 
Különleges eset: Kosár utazó állásban 
A bevetési hely jobb áttekinthetősége érdekében 
előfordulhat, hogy daruüzem közben célszerűbb 
a kosarat utazóállásban hagyni. A Daruüzem 
nehéz teherrel üzem lehetővé teszi a létramanő-
verezést szállítási helyzetben lévő mentőkosárral. 
 
 
Létra mozgatása függő teherrel 
 

 A létrát forgassák, vagy emeljék kis sebes-
séggel. 

 Billenteni csak ismert teherrel, az emelési 
szög hozzárendelt tartományaiban, kis sebes-
séggel szabad. 

 
 

[222]  DLA (K) 42 Vario CS: Maximális terhelés az  
emelési szögtől függően 

 
 
 

[223]  Daruüzem nehéz teher számára funkciós  
szimbólum 

 
 

[224]  Az alsó létratag daruszeme (nyíl) 
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Létraüzem könnyű teherrel 
 
Maximálisan függeszthető teher 
 
Leakasztott mentőkosárral:  
- Maximális ráakasztható teher 400 kg 

Felakasztott mentőkosárral: 
 A kosárban a terhelést max. egy főre csök-
kenteni.  

- A maximálisan ráakasztható teher: 200 kg 
 
 
Aktiválás 
- Előfeltétel: A létra a 3-fős kosárüzem ha-

tárán belül található. 
 A felső létratag [225] daruszemébe 
akasszák be szabályosan és biztonságo-
san a csigasort vagy terhet.  
Ügyeljenek a maximálisan megengedett 
teher nagyságára. 
 Nyomják meg a Daruüzem könnyű teher-
rel [226] funkciós kapcsolót.  

- Aktiválódik a Daruüzem könnyű teherrel 
üzem.  

- Megjelenik a Daruüzem könnyű teherrel 
kontrollszimbólum.  

- A vezérlés a létra hosszabbítását 3-fős-
kosárüzemre korlátozza.  

- A vezérlés megakadályozza a létra teljes 
rövidítését (az akasztógyűrű és az emelő-
nyüst védelme érdekében). 

 
 
A létra mozgatása ráakasztott teherrel 

 A létrát forgassák, vagy emeljék lassan. 
 Billenteni csak ismert teherrel, az emelési 
szög hozzárendelt tartományaiban, kis sebes-
séggel szabad. 

 
 
Akasztószem retesszel (opció) 

 Oldozzák a reteszt és hozzák az akasztósze-
met munkaállásba [227].  

- Automatikusan aktiválódik a Daruüzem köny-
nyű teherrel (úgy ahogyan fent leírtuk). 

 
 

[225]  Daruszem a felső létratagon 
 
 
 

[226]  Daruüzem könnyű teherrel funkciós szimbólum 
 
 
 
 

[227]  Reteszelhető daruszem érzékelővel 
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Mentés aknából funkció (opcionális) 
 
Ez a funkció, egy automatikus szabályozás, ame-
lyik a létra kinyúlását és az emelési sebességet a 
létra emelése vagy döntése közben állandó érté-
ken tartja. 
A Mentés aknából funkció a leggyakoribb beveté-
si esetre mutat rá, ahol a sérült személyt lehető-
leg függőlegesen emelnek ki. A létra kihosszabbí-
tása és rövidítése automatikusan vezérelve úgy 
történik, hogy a létra emelése vagy döntése köz-
ben a kinyúlás közel változatlan marad [228]. A 
közel állandó kötélsebesség elérése érdekében 
az emelési szög növelése közben a létra emelési 
mozgása lassítva lesz. 
 

 

FIGYELEM! 
A függesztett személy baleseti ve-
szélynek van kitéve, a mozgási körzet 
akadályai miatt, valamint azért mert a 
fő kezelő állásból a mentési terület 
nem jól látható! 

 
 A függesztett személy vagy teher mozgási 
tartományát körültekintően figyelni kell. Ha 
szükséges, akkor egy felügyelő személyt kell 
beállítani. 

 
Aktiválás 
➔  Nyomják meg a Daruüzem könnyű teherrel 

funkciógombot [229]. 
–  A Mentés aknából funkció a Daruüzem köny-

nyű teherrel, funkcióval együtt aktiválódik 
–  Megjelenik a Daruüzem könnyű teherrel kont-

rolszimbólum. 
–  A vezérlés a létra hosszabbítását 3-fős-

kosárüzemre korlátozza. 
➔  Vigyék a létrát a mentési pozícióba. 

➔  Akasszák fel a terhet. 

➔  Mozdítsák el a bal vezérlőkart az Emelés 
irányba. 

–  A létra felemelkedik. Eközben a kihosszabbí-
tási távolság automatikusan növekszik, az 
emelés sebessége a növekvő emelési szög-
gel lassul. A maximális sebesség korlátozva 
van. 

 
Szükség esetén változtassák a mentési pozíciót: 

➔  Hosszabbítsák, rövidítsék a létrakészletet, 
vagy fordítsák a létrát. 

Szükség esetén változtassák az emelés sebes-
ségét: 
➔  A bal vezérlőkart tolják kijjebb vagy húzzák 

vissza. 
 
 

Kikapcsolás 
➔  Ismételten nyomják meg a Daruüzem könnyű 

teherrel funkciógombot. 
–  A Mentés aknából funkció a Daruüzem köny-

nyű teherrel funkcióval együtt kikapcsol. 
 

A Daruüzem könnyű teherrel üzemmód-
hoz további útmutatásokat az előző olda-
lon találhatnak. 

 
 
 

[228]  Az Aknából mentés funkció elve: Emelés állandó 
kinyúlási értékkel „A”. 

 
 
 
 

[229]  Daruüzem könnyű teherrel funkciós szimbólum 
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Áramellátás 
 
24 V-os hálózat 
 
A fedélzeti hálózat 24 V-os feszültséggel műkö-
dik. A táplálás a jármű akkumulátoráról történik. 
➔  Kapcsolják be a gyújtást.  
- Aktiválódik az opcionális elektromos akkumu-

látor leválasztó kapcsoló.  
 
230 V / 400 V hálózat 
 
További fogyasztók üzemeltetése céljából a  ko-
sáron 230 V-os védőérintkezős és CEE-400 V-os 
háromfázisú dugaszoló aljazatok találhatók. A 
dugaszoló aljazatok táplálása az áramfejlesztőről, 
vagy egy külső forrásról történik. 
 
 
Elektromos fogyasztók  
üzemeltetése 
 
Elektromos fogyasztók állóhelyi üzemben 
 
Amennyiben állóhelyi üzem közben sok elektro-
mos fogyasztót táplálnak a jármű fedélzeti háló-
zatáról, az akkumulátorok hamar lemerülnek. 
 

 

ÓVATOSAN! 
Nagy áramfelvételű fogyasztók üzemelte-
tése veszélyezteti a fedélzeti hálózat hasz-
nálhatóságát, különösen, ha a járműmotor 
nem működik. 

 
 Indítsák el a gépjármű motorját, adott esetben 
emeljék a fordulatszámot 

 Kapcsolják ki a fölösleges fogyasztókat, mint 
pl. rádió, ablaktörlők, ventilátorok, stb. 

 A 24 V-os vészüzemi szivattyút csak a szabá-
lyos hidraulikus rendszer meghibásodásakor 
használják, lehetőleg működő járműmotor 
mellett. 

 
Kiegészítő berendezések folyamatos 
üzemeltetése 
 
A leállított járműmotor mellett is folyamatosan 
üzemelő kárelyrádió, a megkülönböztető és 
tesztkészülékek terhelik a jármű akkumulátorait. 

 Leállított járműnél biztosítsák a járműakkumu-
látorok teljes kapacitását megfelelő külső be-
táplálásról, ill. akkutöltőről. 

 
 
 
Akkumulátorok 
 

FIGYELEM! 
A szakszerűtlen kezelés súlyos bal-
esethez vezethet! 

 
A munka előtt olvassák el az alvázgyártó keze-
lési és karbantartási útmutatóját, és okvetlenül 
kövessék az abban foglaltakat!  

- Az Iveco alvázra szerelt gépezetes tolólétrák 
2 darab, egyenként 170 Ah-s akkumulátorral 
vannak felszerelve. Más gyártók alvázainál az 
akkumulátor kapacitás legalább 140 Ah.  

 
 
 
 
 
 
 
 

[230]  Tápfeszültség kontrolszimbólum 
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Töltő- és indítássegítő rendszerek 
 
24 V-os töltő dugaszoló aljazat (Opció) 
 
Az akkumulátorokat egy 24V-os külső betáplálá-
son keresztül közvetlenül tölteni lehet. A gyenge, 
vagy üres akkumulátort ilyen módon olyan töltési 
állapotba lehet helyezni, ami lehetővé teszi az 
indítást. 
- A töltőcsatlakozó [231] vezetőfülke lépcsőjé-

nél található, a vezető oldalon. 
- Bekapcsolt gyújtásnál világít a Külső betáplá-

lás kontrollégő a vezetőfülkében [232], ami-
kor be van dugva egy csatlakozó a töltő 
aljazatba (opció, csak kapcsoló érintkezős 
24V-os aljazatnál). 

 
Akkumulátortöltő (Opció) 
 
A jármű opciósan fel van szerelve egy a jármű 
akkumulátorát kiszolgáló töltőkészülékkel. Az 
akkumulátortöltő egy 230V-os betápláláson ke-
resztül folyamatosan fenntartja az akkumulátor 
kapacitását. Egyidejűleg lehetővé teszi az akku-
mulátorról táplált beépített kézi fényszóró töltők, 
kézi rádió adó-vevőkészülékek stb. üzemelését. 
 

 

FIGYELEM! 
A szakszerűtlen kezelés súlyos bal-
esetekhez vezethet! 

 Használat előtt olvassák el a gyártó kezelési 
és karbantartási útmutatóját, és okvetlenül 
tartsák be annak előírásait és biztonsági uta-
sításait! 

- A Külső betáplálás piros kontrollégője világít a 
vezetőfülkében [233], amikor be van kapcsol-
va a gyújtás, ha a jármű a külső betápláláson 
keresztül 230V-os feszültséget kap, és fel van 
szerelve egy opciós indításgátolóval.  

- A külső betáplálásra vonatkozóan további 
útmutatásokat az AC-Külső betáplálás egy 
ismert nyitott hálózatból. (Opció) 

 
 
Indítás rásegítő csatlakozó (opció) 
 
Ha az akkumulátor lemerült, a motort el lehet 
indítani közvetlenül, az akkumulátorok mellett 
elhelyezett indítást elősegítő aljazaton keresztül. 

 Az indítás folyamatát lásd az Üzemzavar – 
indítás elősegítése c. részben. 

 
 

 
 

[231]  Tápfeszültség kontrolszimbólum 
 
 
 
 

[232]  Szimbólum a 24 V-os külső betáplálás  
kontrollámpán 

 
 
 
 

[233]  Szimbólum a 230 V-os külső betáplálás  
kontrollámpán 
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Külső váltóáramú betáplálás betáplá-
lás egy ismert nílvános hálózatról  
(opció) 
 
Technika 
 
Opcionálisan a járművet kintről el lehet látni 
árammal a nyilvános hálózatról, egy beépített 
230 V-os tápegységen keresztül. Ezzel a beépí-
tett, 230 V-os váltóáramú készülékeket, pl. 
- akkumulátortöltőt 
- féknyomás szinten tartó kompresszort 
lehet üzemeltetni. 
 
A betáplálásra szolgáló csatlakozó a járműre 
gyárilag van felszerelve. A betápcsatlakozóhoz 
illeszkedő, pólusváltós csatlakozóaljzat igény 
esetén az Iveco Magirus cégnél beszerezhető. 
 
Ha a betápcsatlakozóhoz egy betápvezeték csat-
lakozik, és azon áram folyik, akkor a járműmotor 
nem indítható, mivel az indítást indítását egy 
indítási zár meggátolja. A vezetőfülkében egy 
kontorll-lámpa jelzi a külső betáplálás állapotát. A 
betápcsatlakozón található egy másik LED kont-
roll-lámpa.  
Lehetőség van egy automatikus leválasztó egy-
ség (Schottleitner) beépítésére is, amely a 
csatlapkozást a motor indításakor automatikosan 
bontja. 
 
A járműbe való betáplálás csak egy áramvédő 
berendezésen kersztül lehetséges, ahol az áram 
nagysága az MSZ EN 61008-1 szabványnak 
megfelelően 30 mA-nál nem lehet nagyobb. A 
betápcsatlakozón egy erreutaló felirat olvasható 
[234].  
 
Azon fogyasztók részére, amelyek nem felelnek 
meg a 11-es védelmi osztálynak, egy áramvédő 
berendezés van a járműbe szerelve. A 
betápcsatlakozó közvetlenül egy átmenő veze-
tékkel csatlakozik a fogyasztókhoz. 
 
A betápcsatlakozóhoz az áramot csak egy meg-
felelő kábellel engedélyezett, lásd mág az Áram-
ellátás szerelése részben (következő oldalon). A 
betápcsatlakozót egy pólosváltós csatlakozóalj-
zattal kell ellátni. Az áram vezetéket a jármű al-
vázában csak villamos szakember szerelheti. A 
gyári szerelés megfelel az érintésvédelmi előírá-
soknak. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 

 
50026 7856 

FIGYELEM 
Betáplálás csak < 30 mA áram-
védő kapcsolón keresztül. MSZ 
EN 61008-1 

EZ MAGIRUS 

 

    

  [234]  Útmutató tábla a külső betáplásálásra szolgáló 
betápcsatlakozón. 
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Áramellátás szerelése 
 

 

VESZÉLY! 
A szakszerűtlenül elvégzett szerelés 
életveszélyt okozhat! 

➔  A szerlést csak villamos szakember végezheti. 

➔  Be kell tartani valamennyi vonatkozó előírás, 
szabvány és utasítás aktuálisan érvényes vál-
tozatát. Tájékozódni kell arról, hogy az adott 
munkahelyre milyen szabályozás vonatkozik. 
A [235] táblázat a Németországban érvényes 
szabályozást tartalmazza. 

 
Külső hálózat: 
–  Csak ismert 230 V-os és 400 V-os külső háló-

zatról szabad a járműbe áramot vezetni. Nor-
mál esetben csak a jármű alvázába szerelt 
hálózat ismert.. 

–  Védővezető szükséges: 
230VAC 50 Hz L-N-PE 
400VAC 50 Hz L1/L2/L3-N-PE 

➔  < 30 mA áramvédő kapcsolót kell a tápháló-
zatba szerelni a [235C] szrint.  

➔  Az áramvédó berendezés biztonságos műkö-
dését legalább havonta egyszer egy villamos 
szakemberrel ellenőriztetni kell. 

 
Betápkábel: 

➔  Csak az alábbi követelményeknek megfelelő 
betápkábelt szabad alkalmazni: 

–  Kábel védővezetővel 
230 V: L-N-PE 
400 V: L1/L2/L3-N-PE 

–  A jármű alvázában elhelyezett alacsonyfe-
szültségű berendezések védőszigetelése a 
[235B] szerint. 

–  Mechanikus igénybevétellel, és időjárással 
szemben is megfelelően védett. [235D]. 

230 V: H07 RN-F 3G 1,5 mm2 réz, vagy, 
H07 BQ-F 1,5 mm2 vagy legalább azzal 
egyenértékű 

400 V: H07 RN-F 5G 1,5 mm2 réz vagy, 
H07 BQ-F 1,5 mm2 vagy legalább azzal 
egyenértékű 

➔  A csatlakozó kábel lehetőleg rövid legyen. 
–  10 m-nél hoszabb kábel esetében a lekapcso-

lás feltételei a hálozatban megváltozhatnak. 

➔  A betápkábelt úgy kell vezetni, hogy a szigete-
lés sérülésének, vagy a meghibásodásának 
veszélye, amelynek következményeként a 
jármű alvázára feszültség adódhat át, minimá-
lis legyen. 

 
Csatlakozó aljzat a betápkábelen: 
➔  Csak 16 A - 230 V bzw. 16 A - 400 V pólusvál-

tós csatlakozó aljzatot alkalmazzanak. 
–  Az ennek megfelelő csatlakozó aljzat nem 

tartozik a jármű szállítási terjedelemébe, de 
igény esetén az Iveco Magirus cégtől meg-
rendelhető. 

 
 
Szabályzat Tartalma / Címe 
A DIN VDE 0100 Kisfeszültségű berendezések létesítése 
B IEC  
 60364-7–717 

Kisfeszültségű berendezések létesítése
- Üzemekkel szemben támasztott köve-
telmények, 
Különleges terek és berendezések  
elektromos berendezések gépjárműve-
ken, vagy szállítható egységeken 

C VDE 0664/DIN
 EN 61008–1 

Zárlati áram-/ Védőkapcsoló beépített 
túláramvédelem nélkül,  
házi installációkhoz, és hasonló alkal-
mazásokhoz 

D DIN VDE  
 0282–4 

Erősáramú vezetékek 450/750 V-ig 
összakapcsolt szigetelő burkolattal  
- flexibilis vezetékek 

E BGV A3, 
 GUV-V A3, 
 GUV-I 8590 
 

Villamos készülékekre, berendezésekre, 
vonatkozó balesetelhárítási előírások 
valamint vonatkozó magyarázatok és 
kivitelezési utasítások 

[235]  Szabályzatok a váltóáramú külső betáplálással 
kapcsolatban 
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Csatlakoztatás 
 

 A betáplálás a járműnél csak az alábbi jelölés-
sel rendelkező dugaszoló aljazaton keresztül 
történjen: betáplálás kizárólag egy max. 30 
mA hibaáramú (VDE 0664 / DIN EN 61008-I 
szerinti), működőképes hibaáram ellen védő 
biztosítékon keresztül. 

 Ügyeljenek a biztos kapcsolatra 
–  A vezetőfülkében a 230 V-os Külső betáplálás 

kontrollámpa világít ha a betápvezeték csatla-
koztatva van. Lásd az Üzem fejezetben. 

 
Üzem 
 

 

ÓVATOSAN! 
A jármű elektromos berendezései sérül-
hetnek! 

 Semmilyen esetben sem csatlakoztassanak 
külső készülékeket vagy továbbcsatakozó 
elosztókat a jármben. 

 
Ha külső váltóáramú betplálás csatlakozik a 
járműhöz:: 
–  A motor indítása nem lehetséges 

(Indításgátló). 
–  A vezetőfülkében a 230 V-os Külső betáplálás 

kontrollámpa pirosan világít [237]. 
–  A betápcsatlakozón egy kontrollámpa (kétszí-

nű LED) visszajelzést ad a külső betáplálás 
állapotáról: 
–  Ha az LED zöld: 

A váltóáramú külső betáplálás csatlakoz-
tatva van. 
Az áramvédőkapcsoló nem oldott ki. 
A betápláláson áram folyik. 

– Ha az LED piros: 
A váltóáramú külső betáplálás csatlakoz-
tatva van. 
Az áramvédőkapcsoló kioldott. 
A betápláláson nem folyik áram. 

➔  A csatlakozó vezeték leválasztása után a jár-
művön zárják le szakszerűen a 230 V-os kül-
ső betáplálás dugaszát. 

 
Indításgátló 
A jármű fel van szerelve egy indítás gátlóval. Az 
indítás gátló megakadályozza a motor beindítá-
sát, amikor a 230 V-os külső táplálás csatlakoz-
tatva van. 
 
Ha az indításgátló aktív: 
–  A vezetőfülkében a 230 V-os Külső betáplálás 

kontrollámpa pirosan világít [237]. 
–  Opcionálisan megszólal egy figyelmezteő 

hangjelzés, ha indítást kísérelnek meg. 

 
Automatikusan leoldó egyesített csatla-
kozó 
A jármű egy automatikusa leváló csatlakozóval 
(Schottleitner) van felszerelve amelyen keresztül 
a jármű fékredszerének nyomását az üzemi 
nyomáson lehet tartani, akkumulátorát pedig 
folyamatosan indításra kész töltöttségű szinten 
lehet tartani . A jármű gyújtásának bekapcsolása-
kor a csatlakozó automatikusan leválik. 
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  [236]  Útmutató tábla a külső betáplásálásra szolgáló 
betápcsatlakozón. 

 
 
 
 
 

[237]  Szimbólum a 230 V-os külső betáplálás  
kontrollámpán 
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Külön igény esetén a gépjárművet –kivitel függvé-
nyében- felszerelik egy DIN 14685 szerinti hordoz-
ható generátorral [238] és [239]. A hordozható 
áramfejlesztő a forgózsámolyon, egy tartóba van 
rögzítve. 
 

 

FIGYELEM! 
A szakszerűtlen szerelés, vagy az 
áramfejlesztők szakszerűtlen kezelé-
se halálos balesetet okozhat! Az 
áramfejlesztő életveszélyes feszült-
séget állít elő. 

 
 Használat előtt olvassák el a gyártó kezelési 
és karbantartási útmutatóját, és okvetlenül 
tartsák be annak előírásait! 

 A betáplálás csak az alábbi jelöléssel rendel-
kező vezetéken keresztül történhet: árambe-
táplálás csak DIN 14685 szerinti generátoron 
keresztül. 

 Létraüzem közben a generátort kizárólag a 
talajról kezeljék! 

 
Csatlakoztatás 

 A kosárban található fogyasztók áramellátásá-
hoz a CEE csatlakozót [239A] be kell csatlakoz-
tatni a generátor CEE dugaszoló aljazatához.  

- Amikor az áramfejlesztő működik, áram jut a 
létra csúcsán (vagy a kosárban) található duga-
szoló aljazatokba. 

 
Bekapcsolás és kikapcsolás 

 Az áramfejlesztőt kapcsolják be és állítsák le a 
gyártó utasításai szerint. 

Külön megrendelésre (opció) az áramfejlesztő indí-
tása úgy van kialakítva, hogy az létra kezelőállásai-
ról is indítható ill. leállítható. 

 Az áramfejlesztő gyújtáskapcsolóját forgassák 0 
állásba.  

 Nyomják meg az Áramfejlesztő [240A] funkciós 
kapcsolót.  

- Megjelenik az Áramfejlesztő almenü. 
 Nyomják meg az Áramfejlesztő bekapcsolása 
[240B] funkciós kapcsolót.  

- Beindul az áramfejlesztő. 
 Leállításhoz nyomják meg az Áramfejlesztő ki-
kapcsolása [240C] funkciós kapcsolót. 

 
Minden használat ill bevetés után: 

 Tisztítsanak meg minden használt fogyasztót és 
vezetéket és szemrevételezzék azok állapotát. 

 A sérült vezetékeket cseréltessék ki szakember-
rel. 

 Töltsék fel az üzemanyagtartályt. Gondoskodja-
nak a stabil állásról és arról, hogy jól hozzáfér-
hessenek a pódiumhoz. 

 
 Rendszeresen ellenőrizzék az elektromos be-
rendezést és az eszközöket a Karbantartás – 
Elektromos berendezés fejezet szerint. 

 

[238]  Szabványos áramfejlesztő 
 

[239]  Példa a felszerelésre: Super Silent áramfejlesztő 
(opció) CEE-csatlakozóval (A) a teljesítmény  
(B) számára, vezérlés csatlakozó (C). 

 

[238]  Áramfejlesztő (A), Áramfejlesztő bekapcsolása 
(B), Áramfejlesztő kikapcsolása (C) funkció 
szimbólumok 
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Mire figyeljenek 
 

 

ÓVATOSAN! 
A túl erős biztosíték az elektromos beren-
dezés megrongálódásához vezethet! 

 Csak eredeti, a gyárival azonos értékű, bizto-
sítékot használjanak. 

 
Gyári kialakításban a létra olvadó biztosítékok-
kal van ellátva. Valamennyi áramerősség ér-
tékhez egy tartalék biztosíték található a bizto-
síték paneleken. 

Opcionélisan néhány biztosíték kapcsoló biz-
tosító is lehet. 
 
Vezérlés 
 
Az alépítményi funkciók 
 
Az alépítményi funkciók biztosítékjai egy panelre 
összefoglalva, a jármű végén, a hátsó billenő ajtó 
mögött található kapcsolószekrényekben helyez-
kednek el [241A]. 
 

 Nyissák ki a hátsó billenő ajtót. 
 Jobboldalt fent nyissák ki a kapcsolódobozt,  

 
Biztosítéktábla: 
A Az alépítmény funkcióit vezérlő-számítógépek 

biztosítékjai; az elhelyezkedésüket az alábbi 
táblázat mutatja. 

B Tartalék biztosítékok 

 
Szám  Áram Funkció  

1  1,25 A  Modem  
2  7,5 A1)  24 V-os dugalj 

3  7,5 A1)  (nincs)  

4  7,5 A1)  (nincs) 

5  7,5 A1)  (nincs) 

6  10 A  Szenzorok  
7 30 A A B számitógépegység  

24 V-os kapcsoló kimenetei 
8 30 A Az A számitógépegység  

24 V-os kapcsoló kimenetei 
9  2 A  B - számitógépegység 
10  2 A  A - számitógépegység  
11  2 A  Az A számítógép analóg 

kimeneteinek testelése 
12 2 A  A B számítógép analóg ki-

meneteinek testelése 
1) 8A ha kapcsoló biztosító kivitelben szerelve 
 

 
 
 

[241]  Az alépítmény funkciók biztosítéktáblájának beépí-
tési helye. 

 
 
 

[242]  Az alépítmény funkciók biztosítéktáblája 
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Felépítményfunkciók biztosítékai 
 
Az felépítményi funkciók biztosítékjai egy panelre 
összefoglalva, a fő kezelő üllés hátfalában talál-
ható kapcsolószekrényekben helyezkednek el 
[243A]. 
 

 Nyissák ki a kezelőüllés mögötti ajtót. 
 Nyissák ki a kapcsolódobozt,  

 
Biztosítéktábla: 
A A felépítmény funkcióit vezérlő-számítógépek 

biztosítékjai; az elhelyezkedésüket az alábbi 
táblázat mutatja. 

B Tartalék biztosítékok 

Szám  Áram Funkció  
1  2 A  Létra: C - Számítógép  
2  2 A  Létra: D - Számítógép  
3  30 A  Létra: C Számítógép 24 V-os 

kapcsoló kimenetei 
4 30 A Létra: C Számítógép 24 V-os 

kapcsoló kimenetei stabilizá-
toron keresztül 

5  7,5 A1)  Létra: Szenzorok  

6  7,5 A1) (nincs)  

7  7,5 A1) Fő kezelőállás: Képernyő és 
rádiós hangosító egység 

8 bis 11 20 A Mentőkosár: Kosárszintezés, 
fényszórók és dugaljak 

12 20 A Mentőkosár: az E számítógép 
24 V-os kapcsoló kimenetei, 
feszültségátalakító, szenzo-
rok 

13  10 A  Mentőkosár: E számítógép, 
képernyő, szenzorok 

14  7,5 A1)  (nincs) 
15  7,5 A1)  (nincs)  
16  7,5 A1)  2. Rádiós beszélőhely (opció) 
17  5 A2)  Létra: Hidraulika vezérlőblokk 
18  7,5 A1)  24 V-os dugalj 
19  10 A  Fényszórók a létraművön és 

az emelési szögjelző megvi-
lágítása 

20  10 A  Fényszórók a létrakészleten 
21  2 A  Létra: A D számítógép analóg 

kimeneteinek testelése  
22  2 A  Létra: A C számítógép analóg 

kimeneteinek testelése 
1) 8A ha kapcsoló biztosító kivitelben szerelve 
1) 6A ha kapcsoló biztosító kivitelben szerelve 
 

 
 
 
 

[243]  A felépítmény funkciók biztosítéktáblájának beépí-
tési helye. 

 
 
 

[244]  A felépítmény funkciók biztosítéktáblája 
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Mentőkosár 
 
A mentőkosár kiegészítő biztosítékai egy a 
kosár kezelőállás alatti elosztódobozban elhe-
lyezett lapon találhatók. 
 

 Nyissák ki a kosár-kezelőállás alatti fedelet.  
 
Biztosítéktábla [245]: 
A A mentőkosárban található fogyasztók 

biztosítéktáblája. Bekötés: lásd a tábláza-
tot. 

B Kosárszintezés hidraulikus aggregátjának 
a biztosítéka. Midival típusú, 40A. 

 
Szám  Áram Funkció  
1 7,5 A1) Kosár mellső fényszórója és 

kosárpadló világítás 
2 7,5 A1) Kosárpadló dugaszoló aljaza-

tok (opció) 
3 7,5 A1) (nincs) 
4 7,5 A1) (nincs) 
5 7,5 A1) 12 V trafó (opció) 
6 7,5 A1) Mentőkosár: érzékelők 
1) 8A ha kapcsoló biztosító kivitelben szerelve 
 

 
 
 

[245]  Biztosítéktábla a mentőkosárban 
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Egyéb tűzoltó-technikai felszerelés 
 
A tűzoltó-technikai felszerelés biztosítékai a 
vezetőkísérő ülése mögött a kabin hátfalán, és 
a műszerfalban [246] találhatók. A biztosítékok 
kiosztása megtalálható a takaróelemeken, 
valamint a kezelési utasítás mellékletében. 
 
Az alváz tűzoltó-technikai felszereléseinek 
biztosítékai a vezetőkísérő ülése mögött a 
kabin hátfalán, és a műszerfalban találhatók. 

[246]  Biztosítékok a vezetőkísérő ülése mögött a ka-
bin hátfalán 

 
Biztosítékok elhelyezése 
 
Biztosítékok a piros blokkban [246A]: 

Szám  Áram  Szimbólumok Funkciók  
1  10 A  

 
Káhelyrádió 

2  10 A  

  
Töltöcsatlakozó  
kiegészítő töltőberendezésekhez 

3  20 A  
 

Töltőkonverter 

4  20 A  
 

Figyelmeztető hangjelzés – Préslevegő 

5  15 A  

  

Forgó figyelmeztető lámpa,  
villogó lámpák a hűtőrácson 

6  15 A  

  

Villogó jelzőlámpák hátul, 
és a támlábakon 

 
Biztosítékok a fekete blokkban [246B]: 

Szám  Áram  Szimbólumok Funkciók  
1  7,5 A  

   
Figyelmeztető hangjelzés - elektronikus 

2  10 A  
  

Elektromos vészüzemi hidraulika szivattyú 
Képernyő - fűtés  

3  7,5 A  

 
 

Mellékhajtás  
Létravezérlésaktiválása  

4  –    –  
5  15 A  

 
Munkahely megvilágító fényszórók  

6  10 A  
 

Málhatér megvilágítás 

7  15 A  
 

Környező terület megvilágítása 

8  7,5 A  

  

Beleuchtung Stützbalken Beleuchtung 
Aufstieg  
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Alváz 
 
Az alváz biztosítákjai a második ülés eéőtt a mű-
szerfalon látható fedél alatt vannak [247].  
A biztosítékok kiostása a fedél hátlapján látható. 
–  Más (nem IVECO) alvázaknál az elhelyezés 

máshol is lehetséges. 
➔   Olvassák el a gyártó által adott használati 

útmutatót. 
 
 
Központi biztosítékok 
 
Az akkumulátor dobozában az alábbi (Midival 
típusú) biztosítékok találhatók meg: 
- Központi biztosíték, 50A, a teljes felépítmény 

számára. A két biztosítéktábla elé van kap-
csolva. 

- Központi biztosíték, 60A, a létra számára. 
 
24 V betáplálás 
 
Az akkumulátor dobozban az alábbi (Midival típu-
sú) biztosítékok találhatók: 
- 30 A-s biztosíték a 24V-os töltőcsatlakozó 

számára. 
- 70 A-s biztosíték az opciós 24V-os vészüzemi 

szivattyú számára. 

 
 
 

[247]  Biztosítékok a műszerfalban 
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A gépjármű világítása 

 A tompított- vagy úti fény bekapcsolásához 
(helyzetjelzők elől és hátul beleértve) az al-
vázgyártó útmutatója szerint. 

 
Belső világítás 
 
Vezetőfülke 
A vezetőfülke ajtóinak kinyitásakor automatiku-
san bekapcsol a világítás (ajtó-érintkező kapcso-
ló).  

 A kapcsolás módjának változtatásához az 
alvázgyártó útmutatója ad információt. 

 
Málhaterek 
Ha be van kapcsolva a parkoló lámpa, akkor a 
redőnyök kinyitásakor bekapcsol a málhatér vilá-
gítása.  
- Ellenőrzésként a vezetőfülkében kigyullad a 

Málhatér világítás kontrollégője [248], ami arra 
figyelmeztet, hogy a redőnyök vagy ajtók nin-
csenek teljesen betolva, vagy bezárva. 

 
 
Környezet-megvilágítás (opció) 

 Billentsék át a Környezet megvilágítás kap-
csolót [249].  

- Bekapcsol a környezet megvilágítása.  
- Világít a kapcsolóban található kontrollégő. 

 A környezet megvilágításának kikapcsolásá-
hoz billentsék vissza a Környezet megvilágí-
tás kapcsolót. 

- A környezet-megvilágítás lekapcsol.  
 
 
Munkahelymegvilágító fényszóró 

 A munkahely megvilágító fényszórót elől a 
gépjármű vezetőfülkéjén található tüskére le-
het helyezni [250A].  

 A kábel csatlakozóját helyezzék a csatlakozó-
jába [250B]. 

 A fényszóró be- és kikapcsolása közvetlenül a 
fényszóró kapcsolójával, billentése-forgatása 
kézzel, a markolatnál fogva történik. 

 
 

 
[248]  Málhatér világítás kontrollégő a vezetőfülkében 
 

 
[249]  Környeze- megvilágítás kapcsoló a  

vezetőfülkében 
 

[250]  Feltűző tüske (A), 24 V-os dugaszoló aljazat (B)
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Bevetési világítás 
 
A szériához tartozóan szerelt munkaterület 
megvilágítás tartalmaz: 
- két a létrakészleten elhelyezett fényszórót 

[251],  
- egy fényszórót a létrahajtóműn [252],  
- egy a fényszórót a mentőkosár homlokré-

szén [253]. 

 
 

[251]  Fényszóró a létrakészleten 
 
 

[252]  Fényszóró a létrahajtóműn 
 
 

[253]  Fényszóró a mentőkosáron (A) 
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Aktiválás és kikapcsolás 
 A létra kezelőállásain nyomják meg a Fény-
szóró kapcsolás nyomógombot [254]. 

- A szériaszerűen szerelt bevetési világítás 
bekapcsol.  

- Eltérő kapcsolási állapot esetében a fény-
szórókat először mind be kell kapcsolni. 

 Nyomják meg ismét a Világítás nyomó-
gombot.  

- Egyszerre kikapcsol a teljes bevetési világí-
tás. 

 
A fényszórókat külön-külön is be- ill. ki lehet 
kapcsolni. 

 Nyomják meg a Fényszóró kapcsolása 
[255A] funkciós gombot.  

- Megjelenik a Fényszóró kapcsolása 
almenü.  

 Nyomják meg a Kosár frontfényszóró 
[255B], Létrakészlet fényszóró [255C], vagy 
Létrahajtómű fényszóró [255D] funkciós 
nyomógombokat.  

- Bekapcsol a kiválasztott fényszóró. 
- Nyomják meg ismét a nyomógombot.  

- A kiválasztott fényszóró kikapcsol. 
 
 
Létrakészletre szerelt fényszórók billen-
tése 
 
Bekapcsolás után a fényszórók alapállásba 
fordulnak. Ha a feladat végrehajtása indokolja, 
akkor a fényszórókat billenteni, vagy emelni 
lehet. 
 

 Nyomják meg a Fényszóróbillentés [256A] 
funkciós gombot. Megjelenik a Fényszóró-
billentés almenü. Az irányításra a Fényszó-
róbillentés [256C] szimbólum szolgál, a 
hozzá tartozó funkciós nyomógomb nem 
rendelkezik funkcióval.  

Nyomják meg a Lefelé billentés [256B], vagy 
Fölfelé billentés [256D] funkciós nyomó-
gombot. A fényszórók elmozdulnak a kivá-
lasztott irányba. Huzamosabb nyomva tar-
tás után a nyomógomb elengedésekor a 
fényszórók még tovább mozdulhatnak.  

 
 

[254]  Világítás gomb 
 
 

[255]  Fényszóró kapcsolás funkció nyomógomb (A). 
Kosárfényszóró (B), Létrakészlet-fényszóró (C), 
Létrahajtómű-fényszóró (D),  
funkció szimbólumok 

 
 

[256]  Fényszóró billentés (A), Lefelé billentés (B) 
funkciós szimbólum, orientálás-szimbólum (C), 
Fölfelé billentés (D) funkciós szimbólum 
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Árasztófény-fényszóró,  
1000 W, 230 V (opció) 

 Billentsék ki a feltűző tüskét [257A]. 
 Tűzzék a tüskére az 1000 W, 230 V-os fény-
szórót [257B]. 

 Dugják a csatlakozót egy 230 V-os dugaszoló 
aljazatba [257C].  

- A fényszóró világít. 
 A fényszórót kézzel, a markolatánál fogva 
lehet mozgatni. 

 
 

 
Egy közdarab segítségével (opció) az 
árasztófény-fényszórót rá lehet tűzni a 
kosáron található többcélú tartóra is. 

A két fényszóró segítségével történő kivilágítás a 
fényhíd (opció) segítségével lehetséges. 

 Helyezzék a hidat a tartóra, és reteszeljék. 
 A fényszórókat tűzzék a híd csapjára. 
  csatlakozókat a létra csúcsán dugják a jobb- 
és baloldalt található 230 V-os aljazatokba.  

-  fényszórók világítanak 
  fényszórót kézzel, a markolatánál fogva lehet 
mozgatni. 

 
24V-os Xenon munkafényszóró  
(opció) 

 Helyezzék a 24V-os Xenon fényszórót a men-
tőkosár jobboldalán található többcélú tartóra. 

 ugják a csatlakozót a 24V-os aljazatba. 
  munkafényszórót közvetlenül a fényszóróhá-
zon található kapcsolóval lehet be- és kikap-
csolni, és kézzel, a markolatánál fogva lehet 
mozgatni. 

 
 

[257]  Feltűző tüske (A), fényárasztó fényszóró (B), 
230 V-os aljazat (C) 
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Körforgó lámpák 
 
Aktiválás  
A vezetőfülke körforgó lámpái: 
-  A gyújtás be van kapcsolva. 

 Nyomják meg a vezetőfülkében a Körforgó 
lámpák [258] kapcsolót.  

- Bekapcsolnak a mellső körforgó lámpák.  
- Világítanak a Vezetőfülke körforgó lámpák 

[259] kontrollégők.  
- Amikor be van kapcsolva a jelzőberendezés, 

a kürt működtetése beindítja a megkülönböz-
tető hangjelzést (intervallum-hang). 

 
A hátsó körforgó lámpák: 
-  A gyújtás be van kapcsolva. 

 Nyomják meg a Körforgó lámpák hátul kap-
csolót.  

- Bekapcsolnak a hátulsó körforgó lámpák. 
- Világítanak a Hátulsó körforgó lámpák [260] 

kontrollégők.  
- Amikor be van kapcsolva a jelzőberendezés, 

a kürt működtetése beindítja a megkülönböz-
tető hangjelzést (intervallum-hang). 

 
Kikapcsolás: 

 Nyomják meg ismét a Vezetőfülke körforgó 
lámpák vagy Körforgó lámpák hátul kapcsolót.  

- A megfelelő körforgó lámpák kikapcsolnak.  
- Kialszanak a megfelelő kontrollégők. 
 
Megkülönböztető hangjelzések 
 
Aktiválás és kikapcsolás 
- A megkülönböztető fényjelzés bekapcsolva. 

 Nyomják meg a vezetőfülkében a Megkülön-
böztető hangjelzés [261A] kapcsolót. Folya-
matosan ismétlődik a megkülönböztető hang-
jelzés-sor. 

 Kikapcsoláshoz nyomják meg ismét a Megkü-
lönböztető hangjelzés kapcsolót.  

 
Nappali/éjszakai hangerő választása 

Használják a vezetőfülkében található Nap-
pal/éjjel billenő kapcsolót [261B].  

- Alul megnyomva: éjszakai beállítás,  
- Felül megnyomva: nappali beállítás. 
 
Villogófény a hűtőrácson 

 Nyomják meg a Villanófény a hűtőrácson 
[262] kapcsolót a vezetőfülkében.  

- Bekapcsolnak a villogók a hűtőrácson. 
 Kikapcsoláshoz nyomják meg ismét a  
Villanófény a hűtőrácson kapcsolót. 

 

 
 

[258]  Körforgó lámpák kapcsoló 
 

[259]  Vezetőfülke körforgó lámpái bal- és jobboldalt 
kontrollégők 

 

[260]  Körfogó lámpák hátul, bal- és jobboldalt Kontroll 
lámpák 

 

[261]  Hangjelzés kapcsoló (A), nappal/éjszaka (B) 
 

[262]  Villanófény a hűtőrácson szimbólum a kapcsolón
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A kétirányú kommunikációra alkalmas berende-
zés a fő kezelőállás és a kosár, vagy létracsúcs 
közötti kommunikációra szolgál. A kommunikáci-
ós berendezés a mellékhajtómű bekapcsolásakor 
kapcsol be. 
 
Beszélés 
 
A fő kezelőálláson 
A fő kezelőálláson a képernyő alatt egy mikrofon 
található, a hangszóró az ülés támlájában van. 

 A jobb vagy bal vezérlőkaron nyomják meg a 
hívógombot [263A] és tartsák lenyomva.  

 A létracsúcsról érkező üzenet fogadásához a 
gombot engedjék el. 

 
Kosárban vagy a létra csúcsán 
A létra csúcsán egy hangszóró található, amelyik 
kosár nélküli használat esetében a mikrofon sze-
repét is betölti. A kosár kezelőállásán egy további 
mikrofon található. 

 Amikor beszélnek, ügyeljenek arra, hogy ne 
legyenek túl távol a mikrofontól. 

 
Hangerő szabályozás 
 
A fő kezelőálláson 
A fő kezelőálláson a hangerő tetszőlegesen sza-
bályozható. 

 Működtessék a Hangerő, fő kezelőállás 
[264A] funkció nyomógombot.  

- Megjelenik a Hangerő, fő kezelőállás almenü.  
 Működtessék a Halkabban [264B] vagy Han-
gosabban [264D] funkció nyomógombokat.  

- A kiválasztott hangerő a funkció szimbólum-
ban vonalas diagram formájában [264C] jele-
nik meg. 

 
A létracsúcson 
A hangszóró hangereje a létracsúcson tetszőle-
gesen szabályozható. 

 Működtessék a Hangerő, létracsúcs [265A] 
funkció nyomógombot.  

- Megjelenik a Hangerő, létracsúcs almenü.  
 Működtessék a Halkabban [265B] vagy Han-
gosabban [265D] funkció nyomógombokat.  

- A kiválasztott hangerő a funkció szimbólum-
ban vonalas diagram formájában [265C] jele-
nik meg. 

 

 
A hangerő beállítás értékét a melékhajtás 
kikapcsolása után a rendszer nem tárol-
ja. A mellékhajtás bekapcsolása után, a 
hangerő mindig az alpbeállítás értékére 
áll. 

 

 
 

[263]  Beszéd nyomógomb a vezérlőkarokban 
 
 

[264]  Hangerő, fő kezelőállás (A), Halkabban (B), 
Kijelzés (C), Hangosabban (D)  
funkció szimbólumok 

 
 

[265]  Hangerő, létracsúcs (A), Halkabban (B), Kijelzés
(C), Hangosabban (D) funkció szimbólumok 
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A gépezetes tolólétra a vezetőfülkében egy URH 
(2010-től EDR) készülékkel rendelkezik. Különle-
ges felszereltségként a fő kezelőálláson egy má-
sodik beszélő állás található. 
A fülkébe beépített URH készülék kezeléséhez 
tanulmányozza a gyártó kezelési utasítását. 
 
Második beszélő állás (opció) 
 
Kezelőelemek 
A Piros kontroll LED, Bejövő rádiójel 
B Sárga kontroll LED, Készülék bekapcsolva 
C Zöld kontroll LED, Adás 
D Zöld kontroll LED, Hangszóró kimenet aktív 
E Hangszóró halkabb gomb 
F Hangszóró ki/be gomb 
G Hangszóró hangosabb gomb 
H Adás gomb 
I 1. hívás gomb 
J 2. hívás gomb 
 
Aktiválás és kikapcsolás 
- A gépezetes tolólétra üzemkész. 

 A vezetőfülkében aktiválják az URH készülé-
ket. 

- Aktív a második beszélőhely. 
 A hangszórót szükség szerint kapcsolják ki 
vagy kapcsolják vissza a Hangszóró ki/be 
gomb segítségével. 

 
Rádióforgalom 
Vétel: 
- Világítanak a Bejövő rádiójel, Hangszóróki-

menet aktív, és Készülék bekapcsolva kontroll 
LED-ek. 

 Szükség szerint állítsák be a hangerőt a kí-
vánságnak megfelelően. 

- A beállítás a gomb könnyed megérintésével, 
lépésenként történik. 

- Gyorsbeállítás a gomb nyomva tartásával. 
- A beállított hangerő kikapcsolt beszélőállásnál 

is a tárolóban marad. 

Adás: 
 Nyomják meg az Adás gombot.  

- Világít a zöld Adás kontroll LED.  
- Az adás aktív. 

 Az üzenet továbbításához használják a fő 
kezelőállás mikrofonját.  

 
Hívás: 

 Az 1. hívót aktiválják a 1. hívás gomb segít-
ségével 

 A 2. hívót aktiválják a 2. hívás gomb segítsé-
gével 

 
 
 
 
 
 

[266]  A második beszélőhely kezelője a fő kezelőállá-
son 
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Az Önök biztonsága érdekében 
 

 

FIGYELEM! 
A szakszerűtlen hibaelhárítás súlyos 
balesethez vezethet. 

 Csak a leírt hibák elhárítását végezzék önál-
lóan! 

 Minden más munkát bízzanak speciálisan 
képzett ügyfélszolgálati személyzetre. 

 A váltóáramú elektromos berendezést 
(230/400 V) csak jogosítvánnyal rendelkező 
villanyszerelővel, a vezérlés-technikán (hid-
raulika és villamosság) végzendő munkákat 
csak jogosítvánnyal rendelkező ügyfélszolgá-
lati személyzettel végeztessék. 

 Soha ne végezzenek változtatásokat az elekt-
ronikus egységeken. 

 A hibákat lehetőleg körültekintően, és a leg-
rövidebb időn belül javítsák / javíttassák ki. 

 Csak a gyártó eredeti alkatrészeit használják. 
 Csak eredeti értékű biztosítékokat alkalmaz-
zanak. Túl erős biztodítékok az elektromos 
rendszer meghibásodását okozhatják. 

 
Vevőszolgálat 
 
Szerviz és műszaki segélyszolgálat 
Gyári: 
Iveco Magirus Brandschutztechnik GmbH 
Customer Service – Technical Helpdesk 
Graf-Arco-Straße 30 
D-89079 Ulm 
Fax: +49 (0)731 408 - 2225 
E-Mail: magirus.brandschutz.service@iveco.com 
Internet: www.iveco-magirus.net 
 
Magyarországon: 
MSA Hungária Biztinságtechnika Kft. 
Szerviz 
1143 Budapest, Francia út 10. 
Fax:  0-1 -251-4651 
E-Mail: info@msa.hu 
 
Vevőszolgálat - Forró drót 
Hétvégén, ünnepnapokon valamint munka-
napokon 17.00h és 7.00h között, német 
nyelvű vevőszolgálat technikus az alábbi 
telefonszámon érhető el: 
+49 (0)731 408 - 4080 
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Távdiagnosztika (opció) 
 
Technika 
A kitámasztás és a létramű területén jelentkező 
hiba esetében a vezérlés a GSM mobil rádiórend-
szeren keresztül információkat továbbít az Iveco 
ügyfélszolgálatra. Az adatok alapján az Iveco ügy-
félszolgálat távdiagnózist készít. 
 
Az Önök biztonsága érdekében 

 

FIGYELEM! 
A GSM modem rádiójelei elektronikus 
készülékek zavarását vagy meghibá-
sodását okozhatja. 

 Veszélyeztetett környezetben, pl.  
- Kórházak (érzékeny orvosi műszerek zavará-

sa),  
- Benzinkutak, üzemanyag lerakatok és vegyi 

létesítmények (berendezések zavarása) 
- Robbantási helyszínek (gyújtószerkezet kiol-

dása) közelében bevetés előtt kapcsolják ki a 
modemet. 

 Tartsák be a vonatkozó baleset-megelőzési 
előírásokat. 

 
Aktiválás és kikapcsolás 
 
A távdiagnózis üzemkészsége: 
- A vezetőfülkében a Távdiagnózis üzemkész 

kapcsoló [267A] alapállásban áll. 
- A mellékhajtás bekapcsolásával a GSM-

modem aktiválódik az adatok ügyfélszolgálat-
ra továbbítására.  

- Világít a kontrollégő a Távdiagnózis üzemkész 
kapcsolóban. 

A modem üzemkészségének kikapcsolásához 
nyomják meg a Távdiagnózis üzemkész kap-
csolót. 

- A kapcsolóban kialszik a kontrollégő. 
- A modem üzemkészségét a mellékhajtás be-

kapcsolása előtt is ki lehet kapcsolni. 
 
Hiba esetén értesítsék az Iveco ügyfélszolgálat 
értesítése érdekében: 
- Mellékhajtást be kell kapcsolni. 
- A vezetőfülkében a kapcsolóban világít a 

Távdiagnózis üzemkész [267A] kontrollégő. 
 Nyomják meg a Távdiagnózis [267B] funkciós 
kapcsolót.  

- A keletkezett hiba adatai mobil telefonon ke-
resztül továbbítódnak.  

- A sikeres adatátvitel után megjelenik a 
MODEM VÉTEL VISSZAIGAZOLÁS szöveges 
jelentés.  

- Az Iveco ügyfélszolgálat megfelelő intézke-
dést tesz a hiba elhárítására.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

[267]  Távdiagnózis üzemkész kapcsoló a vezetőfülké-
ben (A) és Távdiagnózis funkciós szimbólum a 
fő- és kosár kezelőálláson (B) 
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Üzemzavar létraüzem előtt 
 

 
Üzemzavar esetén a képernyő szöveges 
kijelzőjében hiba-okok, és azok elhárítá-
sára szolgáló utasítások jelennek meg. 

 Minden meghibásodáskor először figyeljék 
a kijelzőt és kövessék annak utasításait: 

 
A képernyőn olvasható hibaüzenet és a hibakód 
közötti átváltáshoz a Hibaüzenet/Hibakód [268] 
funkciógombot kell megnyomni. 

 
 

[268]  Hibaüzenet/Hibakód funkciós szimbólum 
 
 

Üzemzavar Lehetséges ok Hibaelhárítás 
Nincs bekapcsolva a mellékhajtás.  Ellenőrizzék a mellékhajtás kapcsolá-

sát. 
A támláb hosszabbítása/rövidítése 
vezérlőkart elmozdították a létra 
öntesztelése előtt vagy közben. 

 Figyeljék a szöveges kijelzést a képer-
nyőn. 

 Engedjék el a vezérlőkart és kb. egy 
másodperc után működtessék újra. 

Üzembe helyezéskor a rugórögzí-
tő hengerek nem voltak nyomás-
mentesek. 

 Tolják be a támlábakat, míg a gépjár-
mű végén ki nem alszik a sárga kont-
rollégő.  

 Ezt követően tolják ki ismét a 
támlábakat. 

A mellékhajtás bekapcsolása 
után nem lehet kitolni a 
támlábakat. 

Hiba a hidraulikus vagy elektro-
mos rendszerben. 

 Értesítsék a szakszervizt. 
 A szakszervizzel cseréltessék ki a 

jelzett kapcsolót. 

A talaj egyenetlensége miatt nem 
elegendő a kitámasztó kitolása. 

 Vegyék ki az alátéteket a málhából és 
helyezzék a talpkorongok alá. 

Túl nagy a jármű dőlése vagy az 
alváz elcsavarodása. 

 Csökkentsék a jármű dőlését vagy az 
alváz csavarodását. Ehhez használják 
a málhában található pallókat. 

Eltört a rugórögzítő kötele.  Cseréljék ki a kötelet. Viseljenek védő-
kesztyűt! 

A támláb leereszkedik, de a 
gépjármű végén a sárga kont-
rollégő nem vált át folyamatos 
világításra. 
 

Hidraulikus vagy elektromos hiba.  Értesítsék a szakszervizt. 

A kapcsolási és érzékelő elemek 
öntesztelésekor fontos elem hibá-
ját észlelte a rendszer. A meghi-
básodott elem megjelenik a hiba-
szövegben. 

 Értesítsék a szakszerizt. A képernyőn hibaszöveg: 
LÉTRAÜZEM RETESZELVE, 
SÚLYOS HIBA. 
 

Kevésbé fontos elemek meghibá-
sodásakor a vezérlés és a létra az 
öntesztelés után ugyan üzemkész, 
a meghibásodott elemek megje-
lennek a hibaszövegben, de nem 
lehet feldolgozni. 

Értesítsék a szakszerizt 
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Üzemzavar a létraüzem közben 
 

 
Üzemzavar esetén a képernyő szöveges 
kijelzőjében hiba-okok, és azok elhárítá-
sára szolgáló utasítások jelennek meg. 

 
 Minden meghibásodáskor először olvassák 
le a kijelzőt és kövessék annak utasításait.  

 
 
 
 
 
 
 
 

Üzemzavar Lehetséges ok Hibaelhárítás 
Az érzékelő elszennyeződött  Az érzékelők eltt lévő hó, jég vagy más 

szennyeződést el kell távolítani. 
Meghibásodott kapcsoló- vagy 
érzékelő hibajelentés. 

Az érzékelő meghibásodott Attól függően, hogy a meghibásodott alkat-
rész létra üzembiztonságára mekkora 
befolyással bír: 

 Mozgassák a létrát rendkívül óvatosan, 
vagy 

 Fektessék vissza a létrát és szakítsák 
meg a bevetést. 

 Figyeljék a képernyőn megjelenő hiba-
üzenetre és kövessék az utasításokat. 

Ha a hibát így nem lehet elhárítani: 
 Értesítsék a szakszerizt. 

Nem működik a memória funkció Az érzékelő meghibásodott Az érzékelő üzembiztonsági jelentőssége 
szerint: 

 Irányítsák a létrát rendkívül óvatosan 
kéri vezérléssel, vagy 

 A létrát fektessék le és szakítsák meg 
a bevetést. 

 Figyeljenek a hibaüzenetre és köves-
sék az utasításokat. 

Bevetés után: 
 Értesítsék a szakszerizt. 

Nem működik a memória-üzem Meghibásodott érzékelő Az érzékelő üzembiztonsági jelentőssége 
szerint: 

 Irányítsák a létrát rendkívül óvatosan 
kéri vezérléssel, vagy 

  A létrát fektessék le és szakítsák meg 
a bevetést. 

 Figyeljenek a hibaüzenetre és köves-
sék az utasításokat. 

Bevetés után: 
 Értesítsék a szakszerizt. 

Egy létrafunkció kiesése Meghibásodott a biztosíték.  Ellenőrizzék a biztosítékokat a biztosí-
téktáblán. 

 Cseréljék ki a meghibásodott biztosíté-
kokat. 

Rövidzárlat, vagy kábelszakadás, 
hibajelzéssel a képernyőn. 

 Értesítsék a szakszerizt Pozitív önteszt és érintetlen 
biztosítékok ellenére kiesett egy 
létrafunkció. Hidraulikus hiba.  Értesítsék a szakszerizt 
Hosszabbításkor és rövidítéskor 
a létra akadozik. 

Akadozás-csúszás a létraelemek 
görgői és vezetősínjei között. 

 Vizsgálják meg és tisztítsák meg a 
vezetősíneket és görgőket a Létra kar-
bantartása pont szerint. 
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Zavarok a létraüzem után 
 

Üzemzavar Lehetséges ok Hibaelhárítás 
A létrafelfekvés érintkező kapcso-
lója, vagy a Létra visszahúzva 
érintkező kapcsoló nincs jól le-
nyomva. 

 Tolják be teljesen a létrát és fektessék 
fel központosan a tartóra. 

Támlábat nem lehet viszahúzn 

A létra visszafekvés közben a 
letalpalás vezérlőkarja működtetve 
volt  

 Engedjék el a vezérlőkart és kb. 1 má-
sodperc múlva működtessék újra. 

Amennyiben a hiba továbbra is fennáll: 
 Figyeljék a hibajelzés szövegét a kijel-

zőn 
 Forduljanak a szakszervizhez 

A kitámasztás nincs teljesen visz-
szahúzva; a vezetőfülkében világít 
a piros Letalpalás kontrollégő. 

 Húzzák be a rögzítőféket és kapcsolják 
be a mellékhajtást. 

 A hátsó kezelőállásról tolják be teljesen 
a kitámasztókat.  

-  Mindkét hátsó kezelőálláson ki kell 
aludjon a sárga Letalpalás kontroll 
LED. 

A mágneskapcsolók vagy kapcso-
ló mágnesek mechanikusan elállí-
tódtak, vagy meghibásodtak; a 
vezetőfülkében világít a piros Le-
talpalás kontrollégő. 

 Állítsák be újra a mágneskapcsolókat 
és kapcsoló mágneseket. 

Ha a hiba továbbra is fennáll:  
 Forduljanak a szakszervizhez. 

Automata sebességváltós jár-
műveknél: nem lehet sebesség-
fokozatba kapcsolni, a hajtómű  
N állásban marad. 

Mellékhajtás be van kapcsolva; a 
vezetőfülkében világít a Mellékhaj-
tás bekapcsolva kontrollégő. 

 Kapcsolják ki a mellékhajtást. 

 
Zavarok a távdiagnosztikában 
 

Üzemzavar Lehetséges ok Hibaelhárítás 
Nincs hálózati kapcsolat, vagy 
gyenge hálózati kapcsolat 

 Változtassák meg a létra felállítási 
helyét, vagy 

 Későbbi időpontban aktiválják újra a 
kapcsolatteremtést. 

MODEM ÖSSZEKÖTTETÉS 
HIBA 

Nincs érvényes távkarbantartási 
szerződés 

 Vizsgálják meg a szervízszerződést. 

NINCS SIM-KÁRTYA  
A MODEMBEN 

Nincs jól behelyezve, vagy meghi-
básodott SIM-kártya 

Kikapcsolt mellékhajtással: 
 Ellenőrizzék a SIM-kártya behelyezését
 Szükség esetén cseréljék ki a SIM-

kártyát 
MODEM – TÉVES PIN SIM-kártya csere után téves PIN 

kód lett megadva 
 Értesítsék a szakszerizt. 

Hardver hiba  Értesítsék a szakszerizt. MODEM - MEGHIBÁSODÁS 
Modem kikapcsolva  A vezetőfülkében kapcsolják be a mo-

demet a Távdiagnózis üzemkész kap-
csolóval. 
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Amennyiben lemerült az akkumulátor, a jármű 
motorját indítókábel segítségével el lehet indítani 
más jármű akkumulátoráról. 
 
Indítás indítókábelekkel 
 
Fontos viselkedési szabályok 
 

 

FIGYELEM! 
A szakszerűtlen kezelés súlyos bal-
esetet és sérülést okozhat! 

 Az idító segítség igénybevétele előtt olvas-
sák el figyelmesen az alvázgyártó kezelési 
útmutatóját és kövessék annak előírásait 
és biztonsági útmutatását! 

 Az indítókábel csatlakoztatása előtt győ-
ződjenek meg, hogy az akkumulátorfe-
szültség azonos-e (12 V ill. 24 V). 

 Először a pozitív kapcsot kössék össze az 
akku pozitív pólusával, majd a negatív kap-
csot a testponttal, sose az akkumulátor 
negatív pólusával.  

 Csak indítókábelt használjanak, gyorstöltőt 
ne! 

 Csak olyan indítókábelt használjanak, 
amelynek a vezeték keresztmetszete kb. 70 
mm2, és a póluskapcsai szigeteltek. 

 A segítséggel történő indítózás közben ne 
hajoljanak az akkumulátorok fölé! Savma-
rás veszély! 

Egy kisült akkumulátor –10oC alatt befagyhat.  
- Az indítósegédlet igénybe vétele előtt ellen-

őrizni kell, hogy az akkumulátoron nincsenek-
e külső sérülések. 

- Sérült akkumulátorokat azonnal ki kell cserél-
ni. 

- A nem sérült akkumulátort az indítósegédlet 
igénybe vétele előtt ki kell olvasztani. 

 
A segédlettel történő indítás menete 
 

 Kapcsolják ki a gyújtást. 
 Vegyék le a takarást az akkumulátor pólusai-
ról  

 Csatlakoztassák a pozitív pólust, 
 A negatív pólost csatlakoztassák test ponthoz. 
Még véletlenül sem az akkumulátor negatív 
pólusához. 

 Az áramot szolgáltató jármű motorját járassák 
megemelt fordulatszámmal.  

 Indítsák be az áramot fogadó jármű motorját, 
 Mindkét jármű motorját állítsák alapjáratra, 
amint az árammal megtáplált jármű motorja el-
indult. 

 
Ha amotor néhány próbálkozás után nem 
indul el, akkor ne végezzenek további 
eredménytelen indítási kísérletet, hanem 
értesítésk az jármű szerizét. 

Távolítsák el az indítókábeleket 
 Először a negatív vezetéket vegyék le, 
 Azután távolítsák el az akku pozítív pólusáról 
a vezetéket. 

 Tegyék vissza a takarást az akkumulátor pó-
lusaira 

 
Indítási segédlet az indító dugaljról 
(Opció) 
 
Lemerült akkumulátorok esetén a motort közvet-
lenül az akkumulátorok mellett elhelyezett, se-
gédindításra szolgáló csatlakozó aljzatról lehet 
indítani. 
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A legfontosabb magatartási szabályok 
 

 

FIGYELEM! 
A nem szakszerűen végzett karbantar-
tás súlyos baleseteket okozhat. 

 Veszélytelen munkavégzés csak akkor le-
hetséges, ha a biztonságos karbantartásra 
vonatkozó valamennyi szükséges informá-
ciót figyelembe veszik. 

 
Képesítés és információ 

 Csak akkor lehet a járművet és felszerelését 
veszélytelenül, biztonságosan használni, ha a 
munka megkezdése előtt elolvasták ezt az út-
mutatót és betartják a biztonsági útmutatáso-
kat és előírásokat Kapcsolják ki a gyújtást. 

 A munka megkezdése elött meg kell ismerni 
és a muna végzés során be kell tartani az al-
váz és más kapcsolódó vagy integrált készü-
lék és berendezés (pl. áramfejlesztő, mentő-
készülék és felszerelés, stb.) gyártójának kar-
bantartási útmutatóját. 

 A leírt műveleteket csak képzett személyek 
végezhetik. Ha más követelmény nincs meg-
adva akkor: 

 
- Tűzoltósági előírásoknak megfelelő szakfel-

szerelés karbantartó, 
- Ezzel azonos értékű képzésben részesült 

személyek, 
- Megfelelő szakmai előképzettséggel rendel-

kező személyek pl. autószerelő 
 Amennyiben indokolt, a tevékenységeket csak 
speciálisan képesítésű személyek végezzék, 
mint pl. 

- Speziálisan kiképzett személyek,  vagy 
- Feljogosított szakértők, vagy 
- IVECO MAGIRUS Vevőszolgálat szakembe-

rei 
A speciális képesítésű személyek által végezhető 
tevékenységekre egy külön jellel hívjuk fel a fi-
gyelmet. 
 

 

Ezzel a jellel megjelölt tevékeny-
ségeket kizárólag a fent felsorolt 
szakemberek végezhetik 

 

 
Előírások 

 A karbantartási és javítási munkák során fi-
gyelembe kell venni és be kell tartani a vonat-
kozó érvényes rendelkezéseket  és  előíráso-
kat. 

Például: 
- Munkahelyek kialakításra vonatkozó előírá-

sok, 
- Baleset megelőzési utasítások, 
- Munkaegészségügyi előírások, 
- Készülékek biztonságára vonatkozó rendel-

kezések 
- Újrahasznosítási és hulladékkezelési tör-

vény, 
- A használt anyagok, tisztítószerek és kon-

zerválószerek biztonsági adatlapjai 
 
Ellenőrzés és dokumentálás 

 Ügyeljenek a karbantartási ciklusok betartásá-
ra az előírt karbantartási munkák szakszerű 
elvégzésére. Erre a feladatra jelöljenek ki egy 
felelős személyt. 

 A karbantartási munkák elvégzését dokumen-
tálni kell. Segédletként használhatók a jelen 
karbantartási utasításban megadott karban-
tartási tervek 

 
Általános karbantartási útmutatás 

 A járművet és a tűzoltó-technikai felépítményt 
valamint a beszerelt technikát kizárólag hibát-
lan állapotban használják! Gondoskodjanak 
az alapos tisztításról és rendszeres karbantar-
tásról. 

 Ellenőrizzék rendszeresen a jármű és a tűzol-
tó-technikai felépítmény, valamint a beszerelt 
technika állapotát és működését. 

 A sérüléseket, hiányosságokat azonnal javít-
tassák ki. 

 Módosításokat, átépítéseket és javításokat a 
felépítményben, valamint elektromos és elekt-
ronikus készülékek utólagos beépítését kizá-
rólag a gyártó hozzájárulásával, jogosított 
szakember bevonásával végezzenek. 

 Hegeszteni csak a gyártó írásos hozzájárulá-
sával szabad!  

 Kizárólag a gyártó eredeti alkatrészeit hasz-
nálják! 

 Bizonylatolják az elvégzett karbantartási 
munkákat! Segédletként használják a mellé-
kelt karbantartási tervet. 

 Bevetés után állítsák a járművet egy időjárási 
viszontagságok ellen védelmet nyújtó helyi-
ségbe. 
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Biztonság és védőberendezések 
 

 

FIGYELEM! 
Jármű alatt végzett munka baleset-
veszélyes! 

 Karbantartási munkák előtt állítsák le a motort 
és vegyék ki az indítókulcsot. 

 Biztosítsák a járművet elgördülés ellen (rögzítő 
fék, kerékék). 

 A karbantartási munkák végeztével szereljék 
be ismét a kiszerelt védőeszközöket, valamint 
biztonsági berendezéseket, és ellenőrizzék 
azok megbízható működését. 

 
Hidraulikus berendezés 
 

 

FIGYELEM! 
A hidraulikafolyadék nagy nyomás 
alatt áll! 
A kifolyó folyadék képes áthatolni a 
bőrön és súlyos sérülést és mérge-
zést okozhat. Ha a pneumatikus 
rendszerbe hidraulika folyadék jut, az 
robbanást okozhat! 

 

 

A hidraulikus rendszeren csak spe-
ciálisan erre kiképzett szakemberek 
végezhetnek munkákat. 
Kivétel: az olajszint ellenőrzése 

A hidraulikus rendszeren végzendő munkák elő-
feltételei: 
- A létra a létratámaszban fekszik és a támlábak 

teljesen behúzott állásban vannak, 
- A gépjármű egy szilárd talajon, vízszinte hely-

zetben áll, 
- A hidraulikus rendszerben ne legyen nyomás 

 A nyomás ráadása előtt valamennyi vezeték-
nél és tömlőnél a biztos kötést és a tömített-
séget ellenőrizni kell. 

 Ügyeljen a tisztaságra. A kiömlött 
hidraulikaolajat azonnal fel kell takarítani. 

 
Pneumatikus rendszer 
 

 

FIGYELEM! 
A pneumatikus rendszerben nagy 
nyomás van. 

A pneumatikus vezetékeken vagy tartályokon 
továbbá szelepeken végzett valamennyi mun-
ka megkezdése előtt figyeljünk az alábbiakra: 

 A motor gyujtását le kell kapcsolni, a gyúj-
táskulcsot ki kell venni, 

 A pneumatikus rendszerből a nyomást le 
kell engedni. Ehhez a gépjármű 
katbantartási utasításában előírtakat be kell 
tartani. 

A nyomás ráadása előtt:  
 valamennyi vezetéknél és tömlőnél a biztos 
kötést és a tömítettséget ellenőrizni kell. 

Elektromos berendezés 
 

VESZÉLY! 
Az elektromosságot vezető részek 
megérintése halálos lehet, vagy súlyos 
sérüléseket okozhat. 

 
Az elektromos rendszeren  
(230/400 V) csak erre kiképzett és 
feljogosított elektromos  szakembe-
rek, vagy speciálisan kiképzett vé-
gezhetnek munkákat. 
Kivétel: egyszerű tisztítási műveletek 

Az elektromos szerelvényeken végzendő va-
lamennyi munka megkezdése előtt a rend-
szert áramtalanítani kell! 

 Az elektromos berendezéseket le kell kap-
csolni 

 Áramtalanítsák a berendezést.,Az elektromos 
berendezéseket az újra bekapcsolás elleni 
védelmét biztosítani kell,  

 Ellenőrizze a feszültségmentességet. 
 Szükség esetén takarja le vagy kerítse el a 
szomszédos elemeket, amelyek feszültség 
alatt állnak. 

 
Tisztítás: 

 Az elektromos kapcsolószekrényeket, keze-
lőmezőket, elosztókat és az elektromos be-
rendezés egyéb alkatrészeit tilos gőzborotvá-
val, vagy nagynyomású tisztítóval tisztítani. 

 
Biztosítók: 

 Kizárólag eredeti biztosítékokat használjanak!  
 A túl erős biztosítékok tönkretehetik az elekt-
romos berendezést. 
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Üzemanyagok 
 
Az Önök biztonsága érdekében 
 

 

FIGYELEM! 
Az ilyen anyagok használata tűzveszé-
lyes és az egészségre veszélyes. 
Az olyan anyagok, mint üzemanyag, 
fagyálló, konzerválószerek az egész-
ségre ártalmasak! 

 Okvetlenül kövesse a gyártó által megadott 
előírásokat, munkavédelmi- és biztonsági 
rendelkezéseket.  

 Az üzemanyag utántöltését ne végezzék 
zárt helyiségben! Tankoláskor állítsák le a 
motort és távolítsák el a gyújtáskapcsolót, 
kapcsolják ki a pótfűtést! (kivétel: üzem-
anyag utántöltés tűzoltósági bevetés köz-
ben.) 

 Az üzemanygok kezelésénél a dohányzás, 
láng használata és szikrák képzése tilos! 

 Az üzemanyagokat csak az erre rendszere-
sített edényekben szabad tárolni. 

 Az elhasznált vagy kiömlött üzemanyago-
kat a környezetvédelmi előírások figyelem-
bevételével kell megsemmisíteni. 

 
 
Környezetvédelem 

 Az üzemi anyagokat tárolják kizárólag erre a 
célra rendeltetett edényekben. 

 Használt akkumulátorok, üzemi anyagok és 
üzemi anyagokkal érintkezésbe került alkatré-
szek mentesítésekor járjanak el a törvényi 
előírások szerint. 

 A használt akkumulátorokat, olajat stb. ne 
öntsék csatornába vagy folyóvizekbe, hanem 
adják le gyűjtőhelyen. 

 A kicserélt alkatrészek ártalmatlanítását kör-
nyezetvédelmi előírások figyelembevételével 
kell elvégezni. 

 
 
 
 

 
Olajok 
 

 

ÓVATOSAN! 
A berendezés károsodásának veszélye. 

 Kerüljék különböző olaj és zsírfajták keve-
redését, kivéve ha a gyártó ezt engedélye-
zi! 

 
A biológiailag lebomló „Plantohyd-S”-
ekre történő áttérés után: 

 
 Az első üzemóra után a létra hajtómű olaj-
tartályában lévő olajszűrőt ki kell cserélni. 
Ezzel lehet a hidraulikus rendszerből a fel-
oldott szennyeződést eltávolítani. 

 
Felhasználás   Javasolt    Egyenértékű 
Hidraulika olaj a létraműhöz Renolin ZAF 520 hidraulika olaj  TELLUS TD 46  
   (Fuchs, Mannheim cég)   (Deutsche Shell, Hamburg) 
         PLANTOHYD-S 

(Fuchs, Mannheim cég) 
Hidraulika olaj a mentőkosár Syntofluid PE-B10 hidraulika  TELLUS T 15 
hidraulika rendszeréhez olaj (Avia, München)   (Deutsche Shell, Hamburg) 
Hajtóműolaj a forgatóműhöz MIL-L-2105 B szerinti SAE 90   
és kihúzó csörlőhöz  hypoid hajtóműolaj 
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Zsírok 
 
Felhasználás     Javasolt 
Zsír, zsírzóhoz     Márkás univerzális lítiumos zsír 3% MoS2  
nagyon nagy nyomású adalékkal  1-2 konzisztencia; Fuchs, Mannheim 
Speciális zsír drótkötelek    Duotac F 315, vagy zöld drótkötél vazelin 
számára      Fuchs, Mannheim 
Zsír csúszó sínek számára   HLT2 Szintetikus nagyteljesítményű zsír 
    Fuchs, Mannheim 
Zsír a rolók vezetősínjei számára  Savmentes zsír, pl. vazelin 
 
Tisztítószerek 
 
Felhasználás     Javasolt 
Általános  Tensid tartalmú természetes tisztító, 

pl.kézi mosogatószer 
Műanyag elemek és lakkozott    Oldószermentes szappanoldat. 
felületek tisztítása 
Zsírtalanítás    Lakkbenzin 
Sodronykötelek tisztítása   Dízelolaj (nem repce-metil-észter!) 
 
 
Konzerválószerek 
 
Felhasználás     Javasolt 
Felépítmény alumínium felületeinek  A 100 szóróviasz.  
konzerválására     Szállító: Iveco Magirus Brandschutztechnik 
    Cikkszám: 4190 5486 YY 8530-02 
Alvázvédelem    Dinol DUAL GARD 3654/1 (vagy hasonló). 
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Pótalkatrészek rendelése 
 
Jelöléshez szükséges adatok 
Pótalkatrészek rendelésekor az alábbi adatokat 
kell közölni: 
- Járműtípus, gyártási év, vevő 
- Alvázszám (jobboldali hossztartóba beütve, 

elől) 
- Létrakészlet sorszáma (a legfelső létraelembe 

a baloldali felső öv végénél beütve [269A]. 
- Hajtóműszám: az emelő keretbe hátul balol-

dalt beütve [269B]. 
- Gyári rendelésszám, a termékazonosító cím-

kében [270]. A termékazonosító címke a haj-
tómű sorszáma mellett az emelőkeretben ta-
lálható [269B]. 

- Pótalkatrész megnevezése és cikkszáma, ha 
van. 

- Szállítás módja (posta, fuvaráru, sürgős, vagy 
expressz) 

- Pontos cím, postai irányítószámmal, vasúti 
állomással. 

 
Megrendelését az alábbi címre kell leadni: 
MSA Hungária Biztonságtechnika Kft. 
1143 Budapest 
Francia út 10. 
Tel.: 06-1-251-3488 
Fax: 06-1-251-4651 
e-mail: info@msa.hu 
 
 
Szállítási feltételek: 
Amennyiben a fizetési feltétel nem előre fizetés, 
a megrendelés teljesítésének megkönnyítése 
érdekében a szállítás utánvéttel, vagy átvételkor 
történő készpénzfizetéssel történik. 
Amennyiben a mintaként beküldött alkatrészeket 
visszakérik, ezt a megrendelésben is és az alkat-
részre ráakasztott címkén is meg kell jelölni. A 
használt alkatrészek nem kerülnek megőrzésre, 
hanem visszatérítés nélkül ócskavasba kerülnek. 
A telefonon vagy faxban tett megrendeléseket 
írásban vissza kell igazolni. A szállítás a vevő 
rizikójára történik. 
A reklamációhoz - amely 14 napon belül kell 
megtörténjen- mellékelni kell a szállítólevelet. 
A leveleinkre adott válaszokban kérjük a levélen 
közölt részleget és diktálási jelet közölni, meg-
könnyítve ezáltal a gyors ügyintézést. 
 
 

 
 
 

 
[269]  Jelölés: létrakészlet sorszáma (A), hajtóműszám 

és termékazonosító címke (B) 
 

 
[270]  Termékazonosító címke a gyári rendelésszám-

mal 
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A karbantartó személyzet által  
elvégzendő munkák, ellenőrzések szemrevételezéssel 
 

 

Meghajtás és hidraulika  
A teljes rendszer tömítettségének ellenőrzése: nincsenek olajfoltok a jármű alatt ?  
A kardántengely nyugodt járását ellenőrizni: rángatás és kopogás vagy más rendellenes zaj nem észlelhető  
Hidraulikus vészüzemi rendszer: állapot és működés ellenőrzése, szüks.sz. az üzemanyagszint ellenőrizése.  
Hidraulikarendszer olajszint ellenőrzése   
Kitalpalás  
Támasztó tányérok ellenőrzése: szállítási helyzetben szorosan áll, letalpalásnál szabdon mozog, forgatható  
Szenzorok és a csatlakozó kábelek: állapot ellenőrzése  
Légrugózás esetén: a fogókötelek állapotának ellenőrzése a hátsó tengelye(ke)n  
Kezelőállások: állapot és működés ellenőrzése  
Kitalpalás vezérlőblokkja: tömítettség és állapot ellenőrzése  
Hidraulikus tömlők: tömítettség és állapot ellenőrzése  
Szintező libella: állapot és működés ellenőrzése  
Záróblokkok (amennyiben láthatók és hozzáférhetők): tömítettség ellenőrzése  
Feliratozás ellenőrzése: teljes, olvasható?  
Támlábak figyelmeztető villogói: állapot és működés ellenőrzése  
Automata biztosítók ellenőrzése: áramkörök rendben?  
Kenés ellenőrzése: nyudodt, nem akadó járás  
Vészleállító (STOP) kapcsolók: állapot és működés ellenőrzése  
Forgótorony  
Hágcsók és korlátok: állapot és működés ellenőrzése  
Kezelőállás a kezelőelemekkel: állapot és működés ellenőrzése  
Hidraulikus vezérlőblokk: tömítettség és állapot ellenőrzése  
Hidraulikus tömlők: tömítettség és állapot ellenőrzése  
Elektromos hálózat - külső betáp: kábel, csatlakozó, kontaktusok állapota és működése rendben?  
Emelő munkahengerek záróblokjai: tömítettsé ellenőrzése  
Szenzorok és a csatlakozó kábelek: állapot ellenőrzése  
Feliratozás ellenőrzése: teljes, olvasható?  
Megvilágítás: állapot és működés ellenőrzése  
Vészleállító (STOP) kapcsoló, Motor működés START / STOP kapcsoló: működés ellenőrzése  
Létrakészlet  
Kenés ellenőrzése: nyugodt, rángatásmentes járás  
Sérülések ellenőrzése szemrevételezéssel (pl. fel- vagy neki ütközés miatt)  
Mentőkosár és oltórendszer  
Általános állapot ellenőrzése, szemrevételezéssel, vannak-e sérülések   
Altók és korlátok: a reteszelő rendszer állapota és működése rendben?  
Kezelőállás a kezelőelemekkel: állapot és működés ellenőrzése  
Szenzorok és a csatlakozó kábelek: állapot ellenőrzése  
Megvilágítás: állapot és működés ellenőrzése  
Elektromos csatlakozó aljzatok, kábelek és kontaktusok: állapot ellenőrzése  
Feliratozás ellenőrzése: teljes, olvasható?  
Hab-vízágyú (opció): állapot és működés ellenőrzése  
Golyóscsapok és csappantyúk a vízvezetéken (opció): állapot és működés (mozgatható) ellenőrzése  
Vészleállító (STOP) kapcsoló, Motor működés START / STOP kapcsoló: működés ellenőrzése  
 
 
 
Dátum: ______________________ Név: _______________________ Aláírás: ______________________ 
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Üzemórák szerint Hónapok szerint Évek szerintA karbantartó személyzet által  
elvégzendő munkák 30 100 350 3 6 12 2 5 

Általános állapot: csavarzatok ellenőrzése         
Általános állapot: Festés, lakkozás ellenőrzése         
Általános állapot: kezelőelemek ellenőrzése         
Hidraulikus rendszer: olajszint ellenőrzése         
Kitalpalás: A rugófelhúzás ellenőrzése, tisztítás és 
kenés 

        

Kitalpalás: Kitámasztó gerendák kenése         
Kitalpalás: Támasztó tányérok tisztítása, ellenőrzése és 
kenése 

        

Létarkészlet: Az emelőkeret-forgatótengely kenése         
Létarkészlet: emelőhengerek dogattyószárainak tisztí-
tása 

        

Létarkészlet: csúszó vezetők tisztítása, ellenőrzése és 
kenése 

        

Általános állapot: Csatlakozó aljzatok tisztítása         
Alváz és pódium: A redőnyvezető-sínek kenése         
Kitalpalás: Zárószelepek ellenőrzése         
Létrakészlet: az emelőhengerek zárószelepeinek ellen-
őrzése 

        

Mentőkosár: olajszint ellenőrzése         
Oltórendszer: a hab-vízágyú ellenőrzése, vannak-e 
külső sérülések 

        

Általános állapot: Hegesztési varratok ellenőrzése         
Általános állapot: Alsó padlózat és alváz tisztítása         
Alváz és pódium: A málhafelszerelések rögzítő elemei-
nek ellenőrzése 

        

Meghajtás és hidraulika: kardántengely kenése         
Kitalpalás: támasztógerendák tisztítása belül         
Létramű: forgókoszorú tisztítása és kenése         
Létramű: csörlőben olajszint ellenőrzése         
Létramű: forgatúműben aolajszint ellenőrzése         
Létramű: a kötélvégek csavaros kötéseinek ellenőrzése         
Létramű: kötelek, kötélcsigák tisztítása, ellenőrzése és 
kenése 

        

Oltórendszer: A hab-vízágyú csapágyazásának kenése         
Alváz és pódium: Üregvédelem elvégzése       1)  
Létramű: a csörlőben olajcsere         
         
Megelőző karbantartás         
 
 
Név: __________________________________ 

 
 
Dátum: _______________ 

1) első alkalommal 12 hónap 
után 

 

 
 
Aláírás: _______________________________ 

 
 
Üzemóra: ______________ 
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Üzemórák 

szerint 
Hónapok szerint Évek szerint 

 

Speciálisan képzett személyzet, vagy gyár-
tói vevőszolgálat által végzendő karbantar-
tási felülvizsgálati műveletek 30 350 3 6 12 2 5 10 

Általános állapot: betegszállító hordágy felfogó 
ellenőrzése 

        

Hidraulikus rendszer: Csvarzatok, vezetékek  
ellenőrzése 

        

Hidraulikus rendszer: Vezérlő- és kezelőelemek 
ellenőrzése, kenése 

        

Hidraulikus rendszer: működés ellenőrzése         
Hidraulikus rendszer: szennyeződések  
leeresztése 

        

Elektromos rendszer: helytől független használató 
230/400 V feszültésgű berendezések  
felülvizsgálata 

        

Elektromos rendszer:Vezetékek és kötések  
ellenőrzése 

        

Elektromos rendszer: fixen ráépített 230/400 V 
feszültésgű berendezések felülvizsgálata 

        

Létarkészlet és létramű: a nemzeti előírásoknak 
megfelelő biztonságtechnikai felülvizsgálat 

        

Mentőkosár: a nemzeti előírásoknak megfelelő 
biztonságtechnikai felülvizsgálat 

        

Hidraulikus rendszer: olaj és a szűrő cseréje         
Kitámasztás: A rugófelhúzó kötelek cseréje         
Létramű: a csörlő fékek kopásának ellenőrzése         
Mentőkosár: Nagynyomású vezeték szűrő cseréje         
Mentőkosár: hidraulikus rendszerben olajcsere  
és szűrő cseréje 

        

Hidraulikus rendszer: nyomótömlők cseréje         
         
         
 
 
Név: __________________________________ 

 
 
Dátum: 
_______________ 

 

 
 
Aláírás: _______________________________ 

 
 
Üzemóra: ______________ 
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Tisztítás 
 

 

FIGYELEM! 
A tisztítószerekben lévő folyékony 
alkotók az egészségre káros hatással 
lehetnek. 

A használt tisztító- és konzerválószerek fel-
használói, munkabiztonsági utasításait vala-
mint biztonsági adatlapjait figyelembe kell 
venni! 
 

 

ÓVATOSAN! 
Ha az érzékeny alkatrészeket közvetlen 
nagynyomású vízsugár vagy gőz éri, azok 
károsodhatnak! 

 A kezelőfelületeket, a képernyőket, a köze-
ledésérzékelőket, a létratámaszt, a kosár-
ban és fő kezelőálláson lévő vezérlő szek-
rények alkatrészeit tilos közvetlen nagy-
nyomású vízsugárral tisztítani. 

 A pneumatikus- és hidraulikus munkahen-
gereket vagy tartályokat  sem szabad gőz-
borotvával, vagy nagynyomású mosóval 
tisztítani. 

 A tisztítószerek felhasználói útmutatóit ismer-
ni kell. Ne használjon erős savakat, vagy erő-
sen lúgos tisztítószereket. 

 Az agresszív szennyeződést (pl. habképző 
anyagot) azonnal el kell távolítani. 

 A jármű gondos tisztítását a korrózió megelő-
zése érdekében rendszeresen el kell végezni. 

 A nem védett, szabadon lévő csuklós részek 
és csúszó vezetők gőzsugárral végzett tisztí-
tása után ezek elemeit az erre szolgáló nagy 
nyomású zsírral újra kell zsírozni. 

 Télen a járművet az útszóró só lemosása 
érdekében gyakrabban kell tisztítani. 

 
Táblák és feliratok 

 Valamennyi táblát és feliratot, különösen 
a biztonsági és figyelmeztető utasításokat 
adókat, tisztán és olvasható állapotban 
kell tartani. 

 
Felépítmény és málhaterek 

 A málhatereket és redőnyöket, szennyeződés 
függvényében, le kell törölni szárazon, vagy 
nedvesen tisztítószerrel. 

Tisztítás után: 
 A száradás érdekében a nedves felszerelési 
tárgyakat vegyék ki a málhaterekből. 

 A málhatereket töröljék szárazra szarvasbőr-
rel, vagy puha textil ronggyal. Végezetül szel-
lőztessék ki alaposan. 

 A védelem nélküli alumínium felületeket kon-
zerválják szóró viasszal. 

 
 
Fellépők 
A fellépők a nedves csizmatalpaktó folyamatosan 
szennyeződhetnek. Ezek tisztítására erős szeny-
nyeződések eltávolítására is alkalmas tisztítósze-
reket kell alkalmazni. 

Képernyők és kezelőállások 
A képernyőrő az enyhébb szennyeződést tiszta 
vízzel, erősebbet oldószermentes szappanos 
vízzel kell letörölni. 
Ezután a képernyőt egy tiszta, puha és száraz 
ronggyal kell letörölni.  

Elektromos dugaszoló aljzatok 
Félévenként az alábbi műveleteket kell  
elvégezni: 

 Elektromos szakember ellenőrizze a feszült-
ségmentes állapotot és bitosítsa az ójra be-
kacsolás elleni védelmet, 

 A mentőkosár átadó csatlakozóját, mindenek 
előtt az oldalso kontaktusokat, tisztítani kell, 

 A 230 és 400 V-os dugaszoló aljzatokat meg 
kell vizsgálni, és ha szennyezettek tisztítani 
kell. 

 
Alváz 
Szükség szerint, de legalább évente egyszer: 

 Az alvázat és kerékjáratokat alaposan meg 
kell tisztítani nagynyomás mosóval. 

 Ellenőrizni kell a száraz alvázon a sérülési és 
korrózió nyomokat.  

 A korróziós hibákat és egyéb sérült helyeket 
alvázvédő szerrel kell bevonni. 
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Ellenőrzés 
 
Csavarkötések ellenőrzése 
30 üzemóránként, de legalább 3 havonta: 

 Szemrevételezéssel ellenőrizni kell a létramű 
és a hajtómű csavarjait, csapszegeit, csavar-
anyáit és biztonsági berendezéseit.  

 A laza kötéseket meg kell szorítani. 
 Ellenőrizni kell a csővezetékek és hidraulikus 
tömlők tömítettségét. 

 Tömítetlen csavarzatokat azonnal megszoríta-
ni, tömítetlen hidraulikus tömlőket nyomás-
mentes állapotban kell kicserélni. 

 Amennyiben egy csavarzatok a meghúzás 
után is tömítetlen, meg kell javítani vagy cse-
rélni kell. 

 
Festés ellenőrzése 
30 üzemóránként, de legalább 3 havonta: 

 Ellenőrizni a létra és kosár festését. A beren-
dezések élettartama a festék jó állapotától is 
függ. 

 A nem csúszó elemeken keletkezett festékhi-
bákat azonnal ki kell javítani. 

 
Kezelőelemek ellenőrzése 
30 üzemóránként, de legalább 3 havonta: 

 Ellenőrizni kell a vezérlőkarok, képernyők, 
nyomógombok, kontrollégők (vezérlőállásokon 
és a vezetőfülkében) és a váltakozó irányú 
kommunikációs berendezés működését.  

 Ellenőrizni kell a fő kezelőállás billentő me-
chanizmusának, a kosár ajtóinak és belépői-
nek, a reteszek és az elektromos vészüzemi 
szivattyú működését. 

 A mikrokapcsolókat és azok rögzítésének 
sérülésmentes aállapotát 

 A meghibásodott elemeket azonnal javítani, 
vagy cserélni kell. 

 
Hegesztési varratok ellenőrzése 
Legalább évente: 

 Ellenőrizni kell a repedéseket a kosár, létra-
elemek, forgózsámoly, alépítmény, és hord-
ágytartó hegesztésein (szemrevételezés). 

 Ha sérült hegesztést észlelnek, azonnal kap-
csolatba kell lépni a gyártó ügyfélszolgálatá-
val. 

 
 
Hordágytartó 
Legalább évente egyszer: 

A hordágytartó stabilitását egy szak-
értőnek kell ellenőrizni, és megvizs-
gálni, hogy kele tkeztek-e repedések 
rajta. 

 
 
Málhafelszerelések és készülékek  
ellenőrzése 
A tűzoltósági málhafelszerelések és készülékek 
szükséges vizsgálatainak fajtáját, időpontját, 
terjedelmét és végrehajtását a területileg ill. or-
szágonként hatályos szabályozásból lehet meg-
tudni: 
- Magyarországon a tűzoltási, műszaki mentési 

és az ezekhez kapcsolódó tűzvédelmi techni-
ka alkalmazhatóságának részletes szabályai-
ról kiadott 31/2001. (XII. 19.) BM rendelet elő-
írásait kell figyelembe venni. 

 
További ismétlődő vizsgálatok 
 

Évente legalább egyszer a vonatkozó 
balesetvédelmi előírások, továbbá a 
31/2001. (XII. 19.) BM rendelet, vala-
mint MSZ EN 14701 előírás szerinti 
vizsgálatot kell végeztetni egy enge-
déllyel rendelkező szakértő bevoná-
sával, a vizsgálatok eredményét 
jegyzőkönyvben rögzíteni kell..  

 Kövessék a megnevezett előírásokban 
foglalt részletes információkat 

A fenti előírásokon túl mindenkor be kell tartani a 
felhasználás szerinti országban a magasból 
mentőkre vonatkozó nemzeti előírásokat. Ma-
gyarországon az Emelőgépszabályzat ide vonat-
kozó utasításait. 
 
Hoszabb idejű állás után 
 

 

ÓVATOSAN! 
Műszaki berendezések meghibásodása 
valamint a jármű korrodálása lehetséges! 

 Ha a gépjármű hoszabb ideig nem üzemel 
(áll) akkor az alábbi utasításkat kell figyelem-
be venni. 

 A járművet lehetőleg egy száraz és zárt helyi-
ségben kell tárolni, 

 A helyiség jól szellőzött legyen. 
 Gondoskodni kell a gépjármű 
akkumulátorjainak rendszeres karbantartásá-
ról. 

 A gumiabroncsok nyomását ellenőrizni kell. 
 



 Karbantarás 
 

 
ALVÁZ ÉS PÓDIUM 

 

  199  IVECO MAGIRUS 
2009-05  

 

Ellenőrzés 
Az alvázon, forgatóműnél, gémnél, kosárnál és a 
vezetőfülkében tartók vannak, amelyekben a 
szállítás ideje alatt biztonságosan rögzíteni lehet 
a tartozékokat, felszerelést és készülékeket. 

Legalább évente: 
 Ellenőrizni kell a tartók rögzítő elemeinek 
kopását. 

 A sérült elemeket ki kell cserélni. 
 
 
Kenés 
Legalább 6 havonta: 

 Be kell kenni a redőnyvezetőket savmen-
tes zsírral (pl. vazelinnel). 
 A kenőanyagok felhasználói utasításait 
figyelembe kell venni. 

 
Üregvédelem 
 

 

FIGYELEM! 
A konzerválószerek az egészségre 
káros hatással lehetnek! 

 Feltétlenül kövessék a konzerváló anyag 
gyártók feldolgozási, munkavégzési- és 
biztonsági rendelkezéseit! 

Először a szállítás után egy évvel, utána 2-
évente  

 Konzerválják újra a vezetőfülke üregeit.  
A konzerválási tervet az Iveco 
Brandschutztechnik ügyfélszolgálatáról, ill. az 
alvázgyártótól lehet beszerezni. 

 Az ajtók üregeinek kifújásakor tartsák zárva 
az oldalsó ablakokat. 

 
Konzerválószer 

 Konzerválószerként Dinol DUAL GARD 
3654/1, vagy azzal egyenértékű anyag hasz-
nálható. 

Vezetőfülke billentés 
 

Az alábbiak nem érvényesek az ala-
csonyépítésű alvázakra szerelt létrákra. 
Ezeknél a vezetőfülkét csak egy erre jo-
gosult szakműhelyben lehet felbillenteni. 

A DLK 23-12 n.B. esetében a fülke billentése 
csak felhatalmazott szakműhelyben lehetséges. 

 A motornál végzett átfogó munkákhoz a veze-
tőfülkét billenteni kell.  

 Ehhez okvetlenül kövessék az alvázgyártó 
kezelési útmutatóját, valamint a járműre felra-
gasztott táblán látható billentési úmutatót. 

 
VESZÉLY! 
A vezetőfülke billentése életveszélyes, 
ha a gépjármű nincs biztosítva! 

A vezetőfülkét a következők szerint kell 
biztosítani. 

 Húzza be a rögzítő féket. 
 Sebességváltó kart tegye üresbe. 
 Támassza meg a létrás gépjárművet a kital-
paló gerendákkal. 

 A létra és vezetőfülke összeütközésének el-
kerülése érdekében a létrakészletet emelje fel 
legalább 20o-ban. 

 A vezetőfülkéből távolítson el mindent, ami 
nincs rögzítve. 

 Győződjenek meg róla, hogy a billentés köz-
ben nem tartózkodnak személyek a fülkében. 

 A billentés környékéről távolítson el minden 
akadályt. 

 

 

ÓVATOSAN! 
Az alváz megsérülhet!  
A billentő mechanizmus mozgó részei 
szabadon, ellenállás nélkül mozogjanak! 

Ha a jármű alvázkerete erősen csavarodott, 
ne billentsék a vezetőfülkét! 
 
A visszabillentést követően: 

 Fektese a létrakészletet a létratámaszba. 
 Húzza be a támlábakat. 

 
Amennyiben az akkumulátort leválasztot-
ták, vagy működésbe hozták az akkumu-
látor leválasztó kapcsolót, visszabillen-
téskor figyeljenek az alvázgyártó kezelési 
utasításának szükségüzemre vonatkozó 
utasításaira! 
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A kardántengely kenése 
Amennyiben a gyártó útmutatása másképp nem 
rendelkezik, 100 üzemóránként, de legalább 
évente: 

 A szokványos zsírzóprés segítségével nagy 
nyomású zsírral végzett zsírozás előtt gondo-
san tisztítsák meg a kardántengely [271] sár-
gával jelölt zsírzógombokat. 

 Zsírzóprés segítségével nagynyomású zsírral 
kenjék le a kardántengely csuklóit [271A] a 
tengely egész hosszában. 

 Csúszó tagokat [271B]. 
 A gyártóművi utasítások alapján cseréljék le 
az áttételi hajtómű olaját. 

 
Hidraulikus rendszer 
 

 

VESZÉLY! 
A hidraulikus berendezés üzem köz-
ben nagy nyomás alatt áll (210 bar)! 
Ha a hidraulika rendszert nyomás alat-
ti állapotban megnyitják, súlyos bal-
eset következhet be. Ezen felül bal-
esetveszély áll fenn akkor is, ha a kar-
bantartási munkákat szakszerűtlenül 
végzik. 

A hidraulikában végzett munkákat csak hasz-
nálat előtt, menetkész helyzetben szabad el-
végezni! A létra nem lehet sem felemelve, sem 
kitalpalva! (Kivétel a kosár hidraulikus rend-
szere) 
 

 

FIGYELEM! 
Ha a pneumatikus rendszerbe hidrau-
lika olaj jut, az robbanásveszélyt 
okozhat! 

Ügyeljen a tisztaságra. A kiömlött hidraulika 
folyadékot azonnal fel kel takarítani. 
 

 

ÓVATOSAN! 
A folyadéktartályt a túlynyomás roncsol-
hatja! Ha a tartályt akkor töltik fel, amikor a 
munkahengerekben olaj van, akkor a rend-
szerbe túl sok folyadék kerül. A munka-
hengerek visszahúzásakor ez a többlet 
mennyiséget a rendszer ütésszerűen a 
tartályba nyomja. 

A hidraulikus rendszeren végzendő munkák elő-
feltételei: 
- A létra a létratámaszban fekszik és a 

támlábak teljesen behúzott állásban vannak, 
- A gépjármű egy szilárd talajon, vízszinte hely-

zetben áll, 
- A hidraulikus rendszerben ne legyen nyomás 
 
 

 
 

[271]  A mellékhajtás kardántengelye 
 
 
 
 
 

A hidraulikafolyadék nagy nyomás 
alatt áll! A hidraulikus rendszeren 
csak speciálisan erre kiképzett szak-
emberek végezhetnek munkákat. 
Kivétel: az olajszint ellenőrzése 

A nyomás ráadása előtt valamennyi vezeték-
nél és tömlőnél a biztos kötést és a tömített-
séget ellenőrizni kell. 

 

 

ÓVATOSAN! 
A rendszerből kilépő kifolyó folyadék ké-
pes áthatolni a bőrön és súlyos sérülést és 
mérgezést okozhat. A hidraulikafolyadék 
szakszerűtlen kezelése a jármű károsodá-
sához vezethet. 

 A hidraulikafolyadékot lenyelni tilos! Kerülni 
kell a folyadék bőrre vagy a szemekbe jutását. 

 Kerülni kell a különböző hidraulikus olajfajták 
keverését. 

 A hidraulika elemeit hidraulikus olajjal kell 
tisztítani. 

 Az olajra vonatkozó felhasználói útmutatást 
be kell tartani. 

 A hidraulikus olaj egy oldószer. Az elektromos 
kábelekre és alkatrészekre, festésre vagy ke-
rekekre kiömlött hidraulikus olajat azonnal tá-
volítsák el denaturált szesszel, vagy alkohol-
lal. Ne használjanak szénhidrogén tartalmú 
tisztítószereket, amilyen pl. a benzin. 

 

 

ÓVATOSAN! 
A létra üzemét a hidraulikus rendszerbe 
került olaj jelentősen befolyásolja. Ha 
nincs elég olaj a tartályban, a hengerek 
kitolásakor levegő nyomul a rendszerbe. 

 A hidraulikus rendszer légtelenítésekor az 
olajtartályt folyamatosan figyelni kell. A 
tartály mindig legyen tele! 
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A hidraulikafolyadék szintjének  
ellenőrzése 
 
30 üzemóránként, de legalább 3 havonta 

- A létra a létratámaszban fekszik és a 
támlábak teljesen behúzott állásban vannak, 

- A gépjármű egy szilárd talajon, vízszintes 
helyzetben áll, 

- A hidraulikus rendszerben ne legyen nyomás 

 Az olajszintet nívópálcán [272A] lehet ellen-
őrizni. 

- A szint a jelölések között [272B] kell legyen. 
 
Amennyiben az olajszint a minimumjel alatt  
található: 

 Nyissa ki a fedelet [272C], ügyeljen arra, hogy 
ne jusson szennyeződés a hidraulikus rend-
szerbe. 

 A szűrőn keresztül töltsön hozzá még hidrau-
lika olajat, míg az olajszint a két jel közé nem 
ér. 

 Az olajra vonatkozó felhasználói útmutatást 
be kell tartani. 

 Ügyeljen a tisztaságra. A kiömlött hidraulika 
folyadékot azonnal fel kel takarítani. 

 
Általános ellenőrzések 
 

 

Az alábbi tevékenységeket kizárólag 
a speciálisan képzett szakemberek 
végezhetik 

30 üzemóránként, de legalább 3 havonta 

 Vizsgálja meg a csővezetékek és hidraulikus 
tömlők csavarkötéseinek sérüléseit (dörzsölési 
helyek, kopás, tömítettség). 

 A tömítetlen csavarkötéseket azonnal meg 
kell szorítani, a tömítetlen hidraulikus tömlőket 
ki kell cserélni. Amennyiben egy csavarkötés 
a megszorítás után továbbra is tömítetlen, ki 
kell cserélni. 

 Vizsgálja meg, hogy a hidraulikus rendszer 
szabályozó és kezelő elemei könnyen mű-
ködnek-e, szükség esetén azokat kenni kell. 

 Vizsgálja meg a hidraulikus rendszer ill. ma-
gasból mentő vezérelt funkcióit (mozgásait). 

 

 
 
 

[272]  Mérőpálca (A) jelöléssel (B) 
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Szennyeződések leeresztése 

 

Az alábbi tevékenységeket kizárólag 
a speciálisan képzett szakemberek 
végezhetik 

30 üzemóránként, de legalább 3 havonta:  
- A létrát legalább 10 órát állni kell hagyni.  
- A víz és egyéb szennyeződések kiválnak az 

olajból és lerakódnak a tartály aljára. 
 

 

VESZÉLY! 
A gépjármű alatt végzett munkák so-
rán a jármű mozgása súlyos sérülést 
okozhat.  

 Vegye ki az indítókulcsot.  
 Biztosítsa a gépjárművet a tovagördülés 
ellen. 

 Nyissa ki a tartály leeresztő csapját [273] és 
addig engedje az olajat kifolyni, míg már csak 
tiszta olaj nem jön  

- Felfogó edény: legalább 0,5 l 
 
Hidraulikus olaj- és szűrőcsere 
 

 

Az alábbi tevékenységeket kizárólag 
a speciálisan képzett szakemberek 
végezhetik 

Legalább 5 évente le kell cserélni a hidraulikus 
rendszer olaját. 

 Tegye a leeresztő tömlőt a leeresztő csavarra 
[273] a jármű alján és eressze le az olajat. 

 Zárja el a leeresztő csavart. 
 Csavarja ki a szűrőház csavarjait és vegyék le 
a szűrő fedelét [274A]. 

 Vegye ki a régi szűrőt [274B]. 
 A szűrőtartó mágnesein ellenőrizze, hogy van-
e fémlerakódás. Nagyobb mennyiségű lera-
kodás csapágyhibára utal. A következményi 
károk elkerülése érdekében forduljanak a 
gyártó vevőszolgálatához. 

 Helyezze be az új szűrőt.  
 Töltes be a szűrőn keresztül a tartályba a friss 
hidraulika olajat. 

 Rögzítse a szűrőfedőt a csavarok segítségé-
vel. 

Az 5 évente az hidraulika olaj cseréjekor esedé-
kes szűrőcseréken kívül, a szűrők ki kell cserélni 
minden a hidraulikus rendszerben végzett be-
avatkozás után is. 

 Csavarja ki a szűrőház csavarjait és vegyék le 
a szűrő fedelét [6A]. 

 Vegye ki a régi szűrőt és helyezze be az újat 
[6B].  

 Rögzítsék a szűrőfedőt a csavarok segítségé-
vel. 

 
 
 

[273]  A tartály leeresztő csapja 
 

[274]  Szűrőfedő csavarral (A), szűrő (B) 
 
Szükséges anyagok: 

 Szűrőtípus: Fairey Arion, TXW 5 GDL típus, 
10 μm. 

 Hidraulika olaj fajták: lásd jelen Karbantartás 
fejezet Olajok pontban. 

Töltet mennyisége: lásd az egyes létratípusok 
használati útmutatóinak Karbantartás fejezetében 
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Rugórögzítés 
 
A kötelek ellenőrzése 
 

 

VESZÉLY! 
Sérülésveszély! A kiálló drótszálak 
súlyos sérüléseket okozhatnak! 
A drótköteleknél végzett munkák so-
rán viseljenek védőkesztyűt! 

 

 

FIGYELEM! 
A drótkötelek élettartama és 
bizonságos működése lényegében a 
gondos karbantartástól és ápolástól 
függ.  

 
 A drótköteleket alaposan meg kell vizsgál-
ni. 

 
30 üzemóránként, de legalább 3 havonta  

 Mindkét kerékfelfüggesztésnél ellenőrizze a 
drótkötelek deformálódását és az egyes szá-
lak szakadását (DIN 15020, 2. lap szerint). 
Mindig ellenőrizze a teljes kötélhosszúságot, 
ne csak szúrópróbaszerüen nézze meg a kö-
telet. Ellenőrizze a végek rögzítését is. 

 A sérült drótköteleket cserélje ki. 
 

 

Az alábbi tevékenységeket kizárólag 
az IVECO MAGIRUS szerviz  
végezheti. 

 
5 évenként  

 A rugórögzítés köteleinek cseréje. 
 
Kötelek és visszahúzó rugók ápolása 
 

 

FIGYELEM! 
A nem megfelelő ápolószerek korlá-
tozzák a kötelek működését, és kárt 
okozhatnak!. 

 Az ápoláshoz ne használjon motor- vagy 
gépolajat 

30 üzemóránként, de legalább 3 havonta  
 Tisztítsák meg gázolajjal a rugórögzítő köteleit 
[275A] és visszahúzó rugóit [275B]. Legyenek 
tekintettel a javasolt tisztítószerekre.  

 A köteleket minden tisztítás után kenjék be 
drótkötelek számára kifejlesztett speciális zsír-
ral.  

 Vegyék figyelembe a a javasolt anyagokat! 
 
A kötélvezető görgők kenése 
30 üzemóránként, de legalább 3 havonta  

 A görgőknél gondosan tisztítsák meg a sárgá-
val jelölt zsírzófejeket [275C]. 

 Zsírozóprés segítségével nyomjanak nagy-
nyomású zsírt a rugórögzítés kötélvezető gör-
gőinek zsírozógombjiba. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

[275]  A hátsó tengely rugórögzítése:  
drótkötél (A), visszahúzó rugó (B), zsírozógomb 
a kötélvezető görgőnél (C) 
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Zárószelepek 
 
A kitámasztó- és rugórögzítő hengereknél 
ellenőrizni kell a zárószelepeket:  
6 havonta 

 A támlábat tolják ki teljes kitalpalási szélessé-
gében. 

 A gépezetes tolólétrát emeljék fel és hosz-
szabbítsák ki teljesen. 

 Tolómércével a krómozott felületen mérjék 
meg a kitámasztó hengerek hosszabbítási 
hosszát [276]. 

 Tekintettel arra, hogy közvetlenül a rugóblok-
koló hengernél mérés nem lehetséges, a kö-
télvezető görgő helyzetét jelöljék meg [277]. 

 A létrát hagyják egy-egy fél órát a kikapcsolási 
határig jobbra is és balra is kitolva állni.  

 
Egy óra elteltével: 

 Mérjék meg újra a hengerek hosszabbítási 
hosszát. 

 Vizsgálják meg a kötélvezető görgő helyzetét, 
a jelölés alapján.  

 A hengerek nem szabad, hogy engedjenek! 
Csak kis hőtágulás megengedett! A rugórögzí-
tő henger tömítetlenségére figyelmeztető jel-
zés a képernyőn is megjelenik. 

 
Amennyiben a két mérés különbsége több mint  
5 mm:  

 Vizsgáltassák meg az okot a gyártó szakszer-
vizével. 

 

 
 
 
 

[276]  Mérjék meg a támhengerek hosszabbítási hosz-
szát 

 
 
 

[277]  Jelölés a rugórögzítő kötélvezető görgőjén. 
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Támgerendák 
 
Kenés 
 
30 üzemóránként, de legalább 3 havonta  

 Gondosan tisztítsák meg a sárgával jelölt 
zsírozógombot [278].  

 Zsírozóprés segítségével nyomjanak a nagy-
nyomású zsírt a támgerendák zsírozógombjá-
ba. 

 
Tisztítás 
 
100 üzemóránként, de legalább évente tisztítsák 
meg a támgerendák belsejét: 

 Távolítsák el a fedőt [279A]. 
 Tisztítsák meg a nyomásmentes belső teret. 
Gőzborotva használata tilos! 

 Enyhén zsírozzák be az alsó csúszófelületet. 
 Tisztítsák meg a fedő vízlevezetőjét. 
 Szereljék vissza a fedőt. 

 
Támasztó tányérok 
 
30 üzemóránként, de legalább 3 havonta 

 Gondosan tisztítsák meg minden támasztó 
tányér szállítási helyzetet-tartóját és csúszó 
elemét, és zsírozzák be könnyen univerzális 
zsírral.  

 
 
 

[278]  A támgerendák zsírozógombjai. 
 
 

[279]  Támgerendák fedele. 
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Forgókoszorú 
 
100 üzemóránként, de legalább évente: 

 Gondosan tisztítsák meg a sárgával jelölt 
zsírozógombot [280A]. 

 A forgókoszorú zsírozógombját kenjék be 
nagynyomású zsírral. 

 Tisztítsák meg alulról, és ugyanazzal a nagy-
nyomású zsírral kenjék be a fogas koszorút és 
a kis fogaskereket. 

 

 
 
 

[280]  A forgókoszorú zsírozógombja 
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Kihosszabbító csörlő 
– A hajtóműolaj töltet mennyiségei: 

–  8 liter a DLA (K) 18-12 Vario CS, a DLA (K) 
23-12 Vario CS 4 tagos létrakészlettel és a 
DLA (K) 23-12 n. B. Vario CS típusok ki-
hosszabbító csörlőjében 

–  20 liter a DLA (K) 23-12 Vario CS mit 5 ta-
gos létrakészlettel, a DLA (K) 37 Vario CS 
és a DLA (K) 42 Vario CS típusok kihosz-
szabbító csörlőjében 

–  Az olajszintellenörző, valamint az olajleeresz-
tő csavarok a tartályon (kötéldobon) pirossal 
vannak megjeleölve. 
 A karbantartás előtt állítsák a csöről 
vizszintes helyzetbe, és távolítsák el a 
műanyag takaróját. 

 
Olajszint ellenőrzése 
100 üzemóránként, de legalább évente 
A DLA (K) 18-12 Vario CS, a DLA (K) 23-12 Vario 
CS 4 tagos létrakészlettel és a DLA (K) 23-12 n. 
B. Vario CS típusoknál: 

 Forgassák a kötéldobot addig, amíg az olaj-
beöntő csavar [281A] felülre, és a leeresztő 
csavar [281C] alulra kerül. 

 Ellenőrizzék az olajszintet az ellenőrző csa-
varnál [281B].  
Az olaj szintjének a nyílásig kell érni. 

 Szükség esetén töltsenek utána hajtóműolajat 
a beöntőnyíláson keresztül [281A] addig, amíg 
az olajszintellenőrző csavarnál [281B] az olaj 
ki nem folyik. 
Az olajfajtákat: lásd jelen Karbantartás fejezet 
Olajok pontban 

 Csavarják vissza és szorítsák meg csavaro-
kat. 

–  Meghúzási nyomaték: 60 Nm 
 
A DLA (K) 23-12 Vario CS mit 5 tagos létrakész-
lettel, a DLA (K) 37 Vario CS és a DLA (K) 42 
Vario CS típusoknál: 

 Forgassák a kötéldobot addig, amíg az olaj-
beöntő csavar [282A] felülre, és a leeresztő 
csavar [282B] középre kerül. 

 Ellenőrizzék az olajszintet az ellenőrző csa-
varnál [282B].  
Az olaj szintjének a nyílásig kell érni. 

 Szükség esetén töltsenek utána hajtóműolajat 
a beöntőnyíláson keresztül [282A] addig, amíg 
az olajszintellenőrző csavarnál [282B] az olaj 
ki nem folyik. 
Az olajfajtákat: lásd jelen Karbantartás fejezet 
Olajok pontban 

 Csavarják vissza és szorítsák meg csavaro-
kat. 

–  Meghúzási nyomaték: 60 Nm 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

[281]  Beöntő csavar (A), olajszintellenőrző csavar (B), 
leeresztő csavar (C) a kihosszabbító csörlő olaj-
tartályán pirossal jelölve 

 
 

[282]  Beöntő csavar (A), leeresztő csavar (B) a ki-
hosszabbító csörlő olajtartályán pirossal jelölve 
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Olajcsere 
 
5-évente cseréljék ki a hajtóműolajt. 
 
A DLA (K) 18-12 Vario CS, a DLA (K) 23-12 Vario 
CS 4 tagos létrakészlettel és a DLA (K) 23-12 n. 
B. Vario CS típusoknál: 

 Forgassák a kötéldobot addig, amíg az olaj-
beöntő csavar [283A] felülre, és a leeresztő 
csavar [283C] alulra kerül. 

 Eresszék le az olajat a leeresztő csavarnál 
[283C].  

 Zárják vissza a leeresztőcsavart, és csavarják 
ki az olajszintellenőrző csavart [283B] 

 Töltsenek új hajtóműolajat a beöntőnyíláson 
keresztül [283A] addig, amíg az 
olajszintellenőrző csavarnál [283B] az olaj ki 
nem folyik. 
Az olajfajtákat: lásd jelen Karbantartás fejezet 
Olajok pontban 

 Csavarják vissza olajszintellenőrző csavart 
[283B] és a beöntőnyílás csavarját [283A]. 

–  Meghúzási nyomaték: 60 Nm 
 
 
A DLA (K) 23-12 Vario CS mit 5 tagos létrakész-
lettel, a DLA (K) 37 Vario CS és a DLA (K) 42 
Vario CS típusoknál: 

 Forgassák a kötéldobot addig, amíg az olaj-
beöntő csavar [284A] középre, és a leeresztő 
csavar [283C] alulra kerül. 

 Eresszék le az olajat a leeresztő csavarnál 
[284B].  

 Zárják vissza a leeresztőcsavart [284B], és 
csavarják ki az olajszintellenőrző csavart 
[284A] 

 Töltsenek be új hajtóműolajat a 
beöntőnyíláson keresztül [284A]. 
Az olajfajtákat: lásd jelen Karbantartás fejezet 
Olajok pontban 

 Csavarják vissza a beöntőnyílás csavarját 
[284A]. 

–  Meghúzási nyomaték: 60 Nm 
 
A fékkopás ellenőrzése 
 
 

 

Az alábbi tevékenységeket kizárólag 
a speciálisan képzett szakemberek 
végezhetik! 

 
350 üzemóránként, de legalább 5 évenként  

 A hosszabbító csörlő nyomásmentes fékjének 
kopását ellenőrizni kell. 

 
 

[283]  Beöntő csavar (A), olajszintellenőrző csavar (B), 
leeresztő csavar (C) a kihosszabbító csörlő olaj-
tartályán pirossal jelölve 

 
 

[284]  Beöntő csavar (A), leeresztő csavar (B) a ki-
hosszabbító csörlő olajtartályán pirossal jelölve 
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Forgatóhajtómű 
 
Olajszint ellenőrzése 
 
100 üzemóránként de legalább évente: 

 A csavart [285A] a szintmérő pálcával ki kell 
csavarni és az olajszintet ellenőrizni. 

- Az olajszint a minimum és a maximum jel 
között legyen. 

 Ha szükséges akkor hajtómű olajat kell után-
tölteni, a kenőanyagokra vonatkozó ajánlás fi-
gyelembevételével. 

 
Üzemanyagok: 
- Olaj mennyisége a forgatóhajtóműben:  

kb. 4,4 l 
- Hajtóműolaj: lásd jelen Karbantartás fejezet-

ben a kenőanyagokra vonatkozó ajánlást 
 
Az emelőkeret forgástengelye 
30 üzemóránként, de legalább 3 havonta: 

 A forgástengelynél gondosan tisztítsák meg a 
sárgával jelölt zsírozógombot [15] az emelő-
keret mindkét oldalán. 

 A zsírozógombokat zsírprés segítségével 
kenjék be nagynyomású zsírral. 

 
A kötélvégek csavarkötésinek ellenőrzése  
12 havonta: 

 A kihosszabbító csörlő [16] kötéldobjánál el-
lenőrizzék a kötélvégek rögzítő csavarjainak 
rögzítését.  

 A laza csavarkötéseket azonnal meg kell szo-
rítani.  

- Nyomaték: 81 Nm (csavarok: M12x1). 

 
 

[285]  Olajbeöntő csavar nívópálcával (A) 
 
 

[286]  Zsírozógomb az emelőkeret forgástengelyénél 
 
 

[287]  Kötélvégek rögzítő csavarjai a kihosszabbító 
csörlőnél 
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Emelőhengerek 
 
Dugattyúszárak tisztítása 
 
30 üzemóránként, de legalább 3 havonta: 

 A dugattyúszárak keménykrómozott felületét 
tisztítani kell. A szennyező idegen anyagokat 
teljesen el kell távolítani. 

 
Zárószelepek ellenőrzése 
 
6 havonként:  

 A támlábakat tolják ki teljes szélességében. 
 Emeljék fel a létrát és hosszabbítsák ki az  
1-fős kosárhatárig. 

 Tolómércével a krómozott felületen mérjék 
meg a hengerek [288A] kitolási hosszát. 

 
10 perc eltelte után: 

 Mérjék meg újra a hengerek kitolási hosszát. 
A hengerek nem szabad, hogy engedjenek!  
Csak kis hőtágulás megengedett! 

 
Amennyiben a két mérés különbsége több mint 5 
mm:  

 A MAGIRUS szervizzel vizsgáltassák meg az 
okot. 

 
Csúszópályák 
 
30 üzemóránként, de legalább 3 havonta,  erősen 
poros körülmények között folytatott munka után, 
valamint a létra zökkenéses kihosszabbítása- és 
rövidítése esetében 

 Vizsgálják meg a csúszópályák [18] és görgők 
kopását 

 A csúszó vezetőket enyhén zsírozzák meg. 
 A meghibásodott alkatrészeket azonnal cseréljék 
ki. 

 
 
 

[288]  Az emelőhengerek kitolási hossza 
 
 
 
 
 

[289]  A létrakészlet csúszópályái 
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Kihúzó és visszahúzó kötelek 
 

 

ÓVATOSAN! 
Sérülésveszély! 

 A drótköteleknél végzett munkák során 
viseljenek védőkesztyűt! 

 

 

FIGYELEM! 
A drótkötelek élettartama és biztonsá-
gossága lényegében a gondos karban-
tartástól és ápolástól függ. 

 A biztonságos működéshez a drótkötele-
ket alaposan meg kell vizsgálni. 

 
A kötelek ellenőrzése 
100 üzemóránként, de legalább 3 havonta  

 A létrakészletnél ellenőrizzék a drótkötelek de-
formálódását és az egyes drótszálak szakadását 
(DIN 15020, 2. lap szerint). Mindig ellenőrizzék a 
teljes kötélhosszúságot, ne csak szúrópróbasze-
rű ellenőrzést végezzenek. Ellenőrizzék a végek 
rögzítését is. 

 A sérült drótköteleket cseréljék ki.  
A kötelek, különösen az első időszakban megnyúl-
hatnak.  
 
Az első félévben havonta, utána 3 havonta 

 A kitolt létránál ellenőrizzék a kötél hosszát és a 
kötelek feszességét. A kötelek hossza úgy le-
gyen összehangolva, hogy a kitolt létránál a lét-
rafokok kieghyenlítése megfelelő legyen. A köte-
leket eközben enyhén feszesen kell tartani. 

 

 

Az alábbi tevékenységeket kizárólag 
a speciálisan képzett szakemberek 
végezhetik 

 

 
Szükség esetén: 

 A kihosszabító és visszahúzó köteleket az egyes 
kötélvezető görgők állítócsavarjai segítségével, 
állíttassák be. Ehhez vegyék figyelembe a külön 
utasításban leírtakat. 

 
A kötelek ápolása 
100 üzemóránként, de legalább évente.  

 A köteleken összegyűlt durva szennyeződést 
el kell távolítani. 

 

 

FIGYELEM! 
A nem megfelelő ápolószerek korlátozzák 
a kötelek működését, és kárt okozhatnak! 

 Az ápoláshoz tilos motor- vagy gépolajat 
használni.  

 A köteleket minden tisztítás után kenjék be drót-
kötelek számára kifejlesztett speciális zsírral.  

- A speciális zsír fajtáját jelen Karbantartás 
fejezet Zsírok pontban lehet megtalálni 
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A kötélvezető görgők ápolása 
 
100 üzemóránként, de legalább évente 

 Tisztítsák meg a kötélvezető görgőket [290] 
és a kötelek futófelületeit zsírozzák be nagy-
nyomású zsírral. 

 

 
A kötélterelő görgők csapágyai tartós 
kenéssel rendelkeznek. 

 

 
 

[290]  Kötélvezető görgők 
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Hidraulika olaj 
 
A hidraulikus olaj szintjének ellenőrzése 
100 üzemóránként, de legalább 6 havonta 

 Állitsa a kosarat munkahelyzetbe. 
 A létrát oldalt kifordítva eressze le kb. 0,1 m-re 
a talaj fölé. 

 Ellenőrizze a kiegyenlítő tartálynál a hidrauli-
kus rendszer olajszintjét [291].  

- A kiegyenlítő tartályban olajnak kell lenni. Az 
olajszint a MIN jelzés alatt legyen. 

 Amennyiben szükséges, töltsön be hidraulika 
olajat az utántöltő nyíláson [291A] keresztül. 

 
Ügyeljenek a javasolt olajra. 
 
 
A hidraulika olaj és a szűrő cseréje 
 

 

Az alábbi tevékenységeket kizárólag 
a speciálisan a hidraulikára képzett 
szakemberek végezhetik 

 

 
5-évente: 

 Állitsa a kosarat munkahelyzetbe. 
 A létrát oldalt kifordítva eressze le kb. 0,1 m-re 
a talaj fölé. 

 Szerelje ki a védőtakarót a kosár kezelőállása 
alatt. 

 Szerelje ki a hidraulika-olajtartályt [292B] és 
teljesen ürítse ki. 

 Csavarja le a szűrőt a hidraulikaszivattyúról. 
 Csavarjon fel egy új szűrőt. 
 Szerelje vissza a hidraulika-olajtartályt. 
 Töltsön be hidraulika olajat a kiegyenlítőtartály 
utántöltő nyílásán [292A] keresztül. 

 Az olajszint a MIN jelzés alatt legyen. 
 Szerelje vissza a védőtakarót. 
 A lecserélt hidraulika olaj elhelyezésénél vegye 
figyelembe a környezetvédelmi előírásokat és 
a huladékkezelésre vonatkozó szabályozást.  

 
Olajak: 

- A hidraulika olaj fajtáját lásd jelen Karban-
tartás fejezet Olajok pont alatt. 

- A hidraulika olaj a 7 tisztasági osztálynak 
megfelelően (NAS 1638 szerint) szűrt. 

- Töltet mennyisége: kb. 1,5 Liter 

 
 
 
 

[291]  A kiegyenlítő olajtartály az utántöltő nyílással és 
töltésszint jelöléssel a kosár kezelőállása alatt 

 
 

[292]  A kiegyenlítő tartály (A) és a hidraulika-
olajtartály (B) a szűrővel 
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Nagynyomású vezeték szűrőcsere 
 

 

Az alábbi tevékenységeket kizárólag 
a speciálisan a hidraulikára képzett 
szakemberek végezhetik 

 

 
2-évente: 

 Állitsa a kosarat munkahelyzetbe. 
 A létrát oldalt kifordítva eressze le kb. 0,1 m-re 
a talaj fölé. 

 Szerelje ki a védőtakarót a kosár kezelőállása 
alatt. 

 Szerelje le a csatlakozó nagynyomású vezeté-
keket. 

 Vegye le a nagynyomású vezeték szűrőt 
[293B]. 

 Tegyen be egy új szűrőt. 
 Szerelje vissza a nagynyomsáú vezetékeket. 
 Töltsön be hidraulika olajat a kiegyenlítőtartály 
utántöltő nyílásán [292A] keresztül. 

- Az olajszint a MIN jelzés alatt legyen. 

 Légtelenítse a billentőművet. Lásd lentebb. 

 Szemrevételezéssel ellenőrizze e tömítettsé-
get. 

 Szerelje vissza a védőtakarót. 
 A lecserélt hidraulika olaj elhelyezésénél vegye 
figyelembe a környezetvédelmi előírásokat és 
a huladékkezelésre vonatkozó szabályozást.  

 
Olajak: 

- A hidraulika olaj fajtáját lásd jelen Karban-
tartás fejezet Olajok pont alatt. 

- A hidraulika olaj a 7 tisztasági osztálynak 
megfelelően (NAS 1638 szerint) szűrt. 

- Töltet mennyisége: kb. 1,5 Liter 
 
 
Billentő hajtás légtelenítése 
 
A mentőkosár hidraulikus billentő hajtásainál hu-
zamosabb állás után emelőjáték jelentkezhet. 
Ilyen esetben légteleníteni kell a billentő hajtást: 

 A támláb kitolásával-visszahúzásával a mentő-
kosarat kétszer billentsék szállítási helyzetből 
munkahelyzetbe. 

 Ezt követően a létrát mindig teljesen fektessék 
le és emeljék fel teljes magasságig. 

 Ellenőrizzék az olajszintet. 

 
 
 

[293]  A kiegyenlítő tartály (A) és nagynyomású  
vezeték szűrő (B) 
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Hab-vízágyú (monitor) - opció 
 

 

FIGYELEM! 
A hab-vízágyúval a biztonságos mun-
kavégzés csak a vonatkozó előírások 
figyelmebevétele és betartása mellett 
lehetséges! 

 Használat előtt olvassák el a monitor 
karbantartási utasítását, és okvetlenül 
kövessék az abban foglaltakat! 

 
6 havonta: 

 Vizsgálják meg a monitor külső sérüléseit. 
 
Évente: 

 A 4 sárga színnel megjelölt zsírozógom-
bon [294A] keresztül addig adagolják a 
zsírt a golyóscsapágyba, míg friss zsír 
nem kezd kijönni.  

- Alkalmas kenőanyag: Shell Alvania G2, 
vagy egyenértékű zsír. 

- Az elektromosan vezérelt monitor kenési 
helyeit lásd a monitor gyártója által kiadott 
használati útmutatóban. 

 
 
 
 

[294]  Zsírzógomb (A) a kézi működtetésű monotoron. 
(2 zsírzógomb az ábrán nem látható) 
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Ellenőrzés 
 
230/400 V-os rendszer 
 

 

Az következő műveleteket csak erre 
kiképzett és feljogosított elektromos  
szakemberek, vagy speciálisan ki-
képzett végezhetik. 
 

 
Legalább 6 havonta a vonatkozó szabványok 
szerint: 

 Minden mobil 230/400 V eszközt vizsgáltas-
sanak meg villanyszerelő szakemberrel (pl. a 
gépjárműbe szerelt, CEE csatlakozós, a mobil 
áramfejlesztőhöz csatlakoztatást szolgáló ve-
zetékeket). 

 
Legalább évente a vonatkozó szabványok sze-
rint:: 

 Vizsgálják meg az elektromos berendezés 
bent elhelyezett csavarkötéseit és dugócsat-
lakozásait. 

 Elektromos szakemberrel vizsgáltassák meg a 
vezetékek sérüléseit (pl. súrlódási helyek). 

 A fixen telepített 230/400 V-os berendezést 
vizsgáltassák meg villanyszerelő szakember-
rel (pl. akkumulátor töltő berendezés, nyomást 
szinten tartó kompresszor stb.). 

 
A meghibásodásokat azonnal javíttassák ki egy 
elektromos szakemberrel, pl. 

 Szorítsák meg a laza dugócsatlakozásokat. 
 Cseréljék ki a sérült kábeleket. 

 
Tisztítás 
 

 Lásd a Karbantartás - Általános állapot feje-
zetben 

 
Világítás 
 
Indokolt illetve szükséges csere esetén: 

 Csak azonos típusú izzókat alkalmazzon, 
 Csak az előírt teljesítmény (Watt) értékkel 
azonos izzókat használjon. 

 A túl gyenge izzók korán kiégnek. 
 Az izzók üvegburáját ne fogja meg puszta 
kézzel, (zsírmentesen kell tartani). Egy rongy-
gyal vagy kesztyűben kell megfogni. 
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Akkumulátorok  
 

 

VESZÉLY! 
Robbanásveszély! Az akkumulátor 
szakszerűtlen kezelése szikraképző-
déshez, és akár az akkumulátor fel-
robbanásához vezethet, és az akkumu-
látor vagy a motor elektronikájának és 
a vezérlés károsodását okozhatja. 
 Az akkumulátorokkal végzett munkák 

közben tilos a dohányzás, a láng 
használata, és kerülni kell a szikra-
képződést. 

 Ne okozzon rövidzárlatot.  
 

 

FIGYELEM! 
Az akkumulátorban lévő folyadék ma-
ró hatású és mérgező, valmaint korró-
ziót okoz! 

 Kerüljék az érintkezést a bőrrel és a szemek-
kel. Viseljenek kesztyűt és védőszemüveget. 

 Ne döntsék az akkumulátort, a szellőzőnyílás-
ból sav folyhat ki. 

 Az akkumulátorra sose helyezzenek fémtár-
gyakat. 

 A használt akkumulátorok kezelésekor és elhe-
lyezésénél be kell tartani a környezetvédelem-
re és a hulladékkezelésre vonatkozó előíráso-
kat. 

 
Az akkumulátoruk a különböző típusú gépezetes 
tolólétrákon egy kihúzható szánkón vannak elhe-
lyezve az alábbiak szerint: 
–  DLA (K) 18-12 Vario CS: G3 málhatérben 
–  DLA (K) 23-12 Vario CS: a G2 málhatér alatt 
–  DLA (K) 23-12 n.B. Vario CS: lásd a gépjármű 

alváz hazsnálati útmutatójában 
–  DLA (K) 37 Vario CS: a G2 málhatér alatt  
–  DLA (K) 42 Vario CS: a G2 málhatér alatt  
 

 Amikor az elektromos berendezésen dolgoz-
nak, minden esetben vegyék le a csatlakozót 
az akkumulátorok negatív pólusáról.  

 Az akkumulátor csatlakoztatásakor először az 
akkumulátor pozitív, majd a negatív pólusát 
kössék be. 

 Az akkumulátorok karbantartását az alvázgyár-
tó előírásának megfelelően végezzék.
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Elektromos vagy elektronikus készülékek utólagos beépítése: 
 
 

 

FIGYELEM! 
A járműben és a málha egy részében 
olyan elektronikus egységek vannak, 
amelyeknek a működését más elekt-
romos készülékek elektromágneses 
kisugárzása befolyásolhatja. A jármű 
elektromos hálózatából táplált elekt-
romos és elektrohidraulikus berende-
zések vagy induktív fogyasztók utóla-
gos beszerelésekor tönkremehet az 
elektronikus vezérlés. Ezek a zavarok 
személyi sérüléseket okkozhatnak. 

 Okvetlenül kövessék az alábbi biztonsági előírá-
sokat: 

 
A jármű fedélzeti hálózatára csatlakoztatott 
elektromos készülékek: 

 A jármű fedélzeti hálózatába csatlakoztatott 
elektromos, vagy elektronikus készülékek utóla-
gos beszerelése előtt ellenőrizzék, hogy a szán-
dékolt beszerelés okoz-e zavart a jármű elektro-
nikájában, vagy más komponensekben. 

 Kétség esetén kérjék a gyártó nyilatkozatát. 
 Ez különösen fénycsövekre, transzformátorokra, 
töltőkészülékekre, audio- és videó készülékekre 
érvényes.  

Olyan készülékek, amelyek csak álló járműnél lesz-
nek használva: 

 Csak olyan készülékeket szabad utólagosan 
beépíteni, amelyek megfelelnek a 89/336/EGK 
irányelnek és rendelkeznek a CE jelöléssel, vagy 
megfelelnek a 72/245/EGK irányelvnek és ren-
delkeznek az e-jelöléssel. 

 Egy megfelelő kapcsolással biztosítani kell, hogy 
a készülékeket csak álló helyzetben lehessen 
árammal megtáplálni. 

Olyan készülékek, amelyeket közlekedő járműnél is 
használnak:  

 Csak olyan készülékekekt és részegységeket 
szabad a géppjárműbe beépíteni vagy dugaszo-
ló aljzaton keresztül a gépjármű elktromos háló-
zatához csatlakoztatni, amelyek teljesítik a 
2004/104/EK irányelvben foglat követelményeket 
és e-jejöléssel vannak ellátva. 

 A vonatkozó irányelvek érvényes változatában 
leírt előírásokat be kell tartani. 

 
Mobil kommunikációs rendszerek 
A mobil kommunikációs rendszerek utólagos beépí-
téséhez (pl. rádió vagy telefon) még az alábbi köve-
telményeket is teljesíteni kell: 
• Csak engedéllyel rendelkező készülékeket 

szabad használni. 
 A készüléket fixen kell szerelni. 
 A hordozható/mobil készülékeket a járművön 
belül csak egy telepített antennán keresztül sza-
bad használni. 

 Az adóegységet a jármű villamosságától térben 
elkülönítetten kell elhelyezni. 

 Az antenna beépítését végeztessék szakember-
rel. Az antenna és járműtest között biztosítsanak 
jó testkapcsolatot. 

 
Elektromos csatlakoztatás és kábelek fekte-
tése 

 A kábelfektetés és szerelés, valamint a legna-
gyobb megengedett áramfelvétel tekintetében 
járjanak el a járműgyártó utasításai szerint. 

 A 12V-os készülékeket a 24V-os járműhálózatra 
feszültségátalakítón keresztül kell csatlakoztatni. 

 A csatlakozó kábelek keresztmetszete ne legyen 
kisebb, mint 2,5 mm2. 

 Az antennavezetéket, összekötő vezetéket az 
adó, vevő és kezelőegység között a jármű ká-
belkötegétől térben elkülönítve, a karosszéria 
test közelében fektessék le. 

 Az antenna vezetékét ne törjék meg, ne lapítsák 
szét. 
 

 
 



 Karbantarás 
 

 
JEGYZETEK 

 

  219  IVECO MAGIRUS 
2009-05  

 

 


