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Iránymutatás az IVECO MAGIRUS DLK CC és CS típusú kosaras létrák  
karbantartásához 
 
FIGYELEM ! 
 
Ez az összeállítás támpontokat ad a karbantartási munkák célszerű kivitelezéséhez, de nem he-
lyettesíti, csak kiegészíti, a gyártó által kiadott Kezelési és karbantartási útmutató „Karbantartás“ 
fejezetében leírtakat. 
 
 
Karbantartási műveletek a felépítmény részein 
 
Mentőkosár: 
 
Minden favágás, vagy más nagyobb szennyeződéssel járó munkavégzés után, a kosár belső 
részén található összes védőburkolatot le kell bontani és a kosarat ill. a burkolat alatti részeket, a 
faforgácstól és a szennyeződésektől meg kell tisztítani.  
Egy praktikus tanács: az autó fékrendszeréről egy egyszerű golyóscsapos megoldással célsze-
rű levegővételi helyet kialakítani és egy kb. 10 méteres tömlővel mindjárt a helyszínen, a 
munkavégzés után a forgácsot ki lehet fújni a kosárból. Ezzel elkerülhető, hogy a kosár felcsuká-
sa után nem hordja rá a menetszél a létrakészlet zsírzott részeire a hulladékot, ami a létrakészlet 
szaggatott járását okozhatja.  

A hidraulika olaj utántöltése a táblázatban szereplő olajjal történhet a minimum szintig, úgy, hogy 
a kosár felcsukásakor ne folyjon! 
 

 
A hidraulika-olajtartály (A) és a kiegyenlítő tartály 
(B) töltésszint jelöléssel - 2006 előtt gyártott CS 
létrákon 

A kiegyenlítő tartály (A) és a hidraulika-
olajtartály (B) töltésszint jelöléssel  
- 2006-tól gyártott CS létrákon 
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Létrakészlet: 
 
30 üzemóránként, de legalább 3 havonta, és 
minden esetben az erősen poros körülmé-
nyek között végzett munkák után, továbbá 
ha a létra kihosszabbítása- és rövidítése szag-
gatottan működik, a létrakészletben a csúszó 
vezetőket és a csúszópályákat a szennyező-
déstől meg kell tisztítani és a tisztítás után 
enyhén megzsírozni. 
 

A létrakészlet csúszópályái 
 
Ezt a műveletet a legcélszerűbben úgy lehet elvégezni, hogy a kosarat leveszik és vészüzemi 
működtetéssel a létrát a gépjármű végén (hátrafele) teljes hosszában kitolják. Ilyenkor a létra-
készletet középen okvetlenül egy bakkal alá kell támasztani. A létra tagok kenése a mellékelt 
táblázatban szereplő HLT2 zsírral történjen! A gyártó a használati útmutatóban kifejezetten ezt 
javasolja! Ügyelni kell arra, hogy zsírzás előtt mindig legyen letakarítva az előző kenésből el-
használódott, elkoszosodott anyag. Egy teljes kenéshez kb. másfél patron zsír elegendő. Figyelni 
kell arra, hogy a csúszópályák VÉKONYAN mindig meg legyenek kenve. A csúszópályán, ne 
legyenek száraz részek. A kenés gyakorisága a használat módjától és a kenés elhasználódásá-
tól is függ. 
A létra alsó részén lévő fehér vezetőgörgőket olajozni, zsírozni, kenni TILOS! 
 
Létrakészlet kihosszabbító és visszahúzó kötélzete: 
 
100 üzemóránként de legalább 3 havonta - tavasszal és ősszel mindenképpen - egy gázolajos 
ronggyal meg kell tisztítani köteleket a rajtuk összegyűlt durva szennyeződéstől. Tisztítás után a 
köteleket a MAGIRUS által ajánlott speciális kötélápoló spray-vel (Nyrosten) kell befújni. A spray 
fújása közben a drótkötél mögé egy kartonpapírt célszerű tartani, mivel a létrakészletre jutó spray 
sárga színű foltokat okozhat. Ez a létrakészletet nem károsítja, de nem esztétikus. 
A kötélzet kenése azért is nagyon fontos, mert a sodrony közepében található vezér szál nem 
rozsdamentes anyagból készült így a bejutó víz hatására elrozsdásodik, amit kívülről nem lehet 
látni, és a kötél elszakadhat. A Nyrosten spray bevonatot képez a kötél felületén, beszívódik a 
szálak közé, ez által meggátolja a víz bejutását a kötél belsejébe. 
 
A kötélvezető görgők ápolása
 
Ugyancsak 100 üzemóránként, de legalább 
3 havonta meg kell tisztítani a kötélvezető 
csigákat is. A kötelek futófelületeit nyomásál-
ló zsírral kell kenni. 
 
A kötélterelő görgők csapágyai tartós kenés-
sel rendelkeznek. 
 

 
Kötélvezető görgők 



 

3/5 

Forgótorony és létraemelő keret:
 
30 üzemóránként de legalább 3 havonta 
egyszer meg kell zsírozni a forgótorony 
fogaskoszorúját a rajta látható zsírzó gom-
bokon keresztül, az ehhez javasolt  
RENOLIT MO2 zsírral. A műveletet úgy vé-
gezzük, hogy a zsírt a tornyot lassan 
forgatva juttassuk be. Így a kenőanyag el-
oszlása egyenletes lesz.  
Legalább évente gyszer a torony alsó részét 
is meg kell tisztítani és zsírozni. Ezt egy sze-
relőaknából lehet a legegyszerűbben 
elvégezni. A tisztítás után a kis fogaskereket 
egy ecsettel lehet zsírozni. 
Az emelőkeret forgástengelyét 30 üzem-
óránként, de legalább 3 havonta kell 
zsírozni. A zsírzógombok az emelőkeret két 
oldalán találhatók.  
 

A forgókoszorú zsírozógombja 

 
Zsírozógomb az emelőkeret forgástenge-
lyénél 

 
Karbantartási műveletek az alépítmény részein 
 
Támlábak (támgerendák):
 
30 üzemóránként de legalább 3 havonta a 
támlábak és a kitalpaló munkahengerek alsó 
és felsőcsapjait kenni kell. Ahol zsírzógomb 
található ott nyomásálló (RENOLIT MO2) 
zsírral és zsírzópréssel, ahol nincs (pl. a 
munkahengerek csapjai) ott az ehhez java-
solt spray-vel (TURBO-GREASE) kell a 
kenést elvégezni. 
Egy zsírba (RENOLIT MO2) mártott ecsettel 
a támgerendákat alulról, és a támgerendák 
oldalán a két gerenda között látható bronz 
csúszópofákat is kenni kell RENOLIT MO2 
zsírral. Általános hiányosságként tapasztal-
tuk, hogy ezek kenése elmarad, vagy nem 
megfelelő. Ha a csúszópofák szárazak, ak-
kor a létramű forgása közben morgó, ropogó 
hang hallható. 
A gerendák oldalán található 
csúszópofákhoz úgy lehet jól hozzáférni, ha 
az alvázat a vészüzemi működtetéssel elő-
ször egyik, majd a másik oldalra kiemeljük. A 
kenés előtt itt is először le kell tisztítani a 
rászáradt zsírt és a szennyeződéseket. 

 

 
Zsírzóbombok a támgerendákon 
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A támlábak végén lévő támasztó tányérok tisztítása és kenése is nagyon fontos. A talpak 
forgó csapjainál lévő üregekből (alulról) az ide berakódott földet rendszeresen ki kell takarítani. A 
talpaknak a lábak kiemelt, de nem teljesen behúzott állapotában saját súlyuknál fogva szabadon 
kell mozogni. A támgerendák végén lévő zsírzógombon keresztül zsírzópréssel, a lengőcsapnál 
pedig zsírzó spray-vel (TURBO-GREASE) kell legalább negyedévente egyszer kenni. 
 
200 üzemóránként, de legalább félévente a támgerendákat belülről is tisztítani és kenni 
kell.  
 
Ehhez vegyék le a házak végén lévő mű-
anyag fedelet, amit 4 csavarral rögzítettek, 
és a ház belsejében található szennyeződést 
töröljék ki.  
Ezt a következő módon lehet elvégezni: tol-
ják ki teljesen a lábakat, fogjanak egy 
zsebkendő méretű vékony anyagú rongyot, 
(ne legyen nagyobb a rongy, és ne legyen 
vastag anyagból, mert a szűk helyen nem 
fog beférni) amit műanyag kábelkötegelővel 
vagy gyorskötözővel (ki minek ismeri) rögzít-
senek egy seprűnyél végére. Ezzel a 
„célszerszámmal” ki lehet szedni a berakó-
dott szennyeződést, és a tisztítás után egy 
tiszta rongyot zsírba mártva vékonyan meg 
tudják kenni belülről a ház alsó részét. Így a 
lábaknak a házban lévő része is megfelelően 
kenve lesz.  

 
 

A támlábak végén található fedél (A) 
 

 
A rugófeszítő kötelek ápolása
 
30 üzemóránként, de legalább 3 havonta 
egy gázolajos ronggyal le kell tisztítania gép-
jármű hátsó tengelyének rugóit feszítő 
köteleket. A tisztítást TILOS nagynyomású 
melegvízzel vagy gőzborotvával végezni, 
mivel így a kötelek szálai közé gyárilag be-
juttatott kenő ill. impregnáló anyagot 
kimossák, ami a kötelek korrodálását és 
szakadását okozhatja. 
A tisztítás után a köteleket az ehhez javasolt 
spray-vel (NYROSTEN) kell befújni. 

 
A hátsó tengely rugófeszítő kötele (A),  
visszahúzó rugó (B),  
zsírozógomb a kötélvezető görgőnél (C). 

 
A kötélvezető csigák kenése 
 
Ugyancsak 30 üzemóránként, de legalább 3 havonta a kötélvezető csigák csapját a rajta lévő 
zsírzógombon keresztül kenni kell. Ez azért is fontos, mert ha a kötélcsiga megszorul, akkor a 
kötél súrlódása miatt a rugófeszítés nem lesz megfelelő, ami a kitalpalás biztonságát veszé-
lyezteti.  
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A gyártó által javasolt kenőanyagok IVECO MAGIRUS kosaras létrák 
karbantartásához 

 
 
Poz. 
sz. 

Felhasználási terület Megnevezés Rendelési sz. Kiszerelés Nettó ár 
[Ft/db] 

1. Hidraulika olaj a kosár 
hidraulika rendszeréhez 
2006 előtt gyártott létrákhoz 

AVILUB HVI 15 
Hidraulikaolaj  

MA 4136 3577 1 Liter 5 550 

2. Hidraulika olaj a kosár 
hidraulika rendszeréhez 
2006-tól gyártott létrákhoz 

AVILUB PEB10 
Hidraulikaolaj, 

MA500530658 1 Liter 11 200 

3. Hidraulika olaj a létramű 
hidraulika rendszeréhez 

Renolit ZAF 520 
Hidraulikaolaj  

MA 42460301 20 Liter 33 800 

4. Zsír, zsírzóhoz (támlábak, 
forgó zsámoly, stb.) 

Renolit MO 2 univerzális 
lítiumos zsír 3% MoS2 
nyomásálló adalékkal 

MA0015 400 gr 1 080 

MA0016 5 kg 8 690 
5. Zsír csúszó-sínekhez,  

a létrakészlet kenéséhez 
HLT2 Szintetikus 
nagyteljesítményű, 
fagyálló zsír patronban  

MA42465066 400 gr 2 490 

6. Zsírzó spray a 
munkahengerek csukló 
részei, illetve a többi csukló 
forgó rész kenéséhez 
 

TURBO-GREASE 
nagyteljesítményű 
kenőzsír teflonadalékkal 
(spray) 

MA 500251552 400 ml 9 890 

7. Speciális spray a fényes 
drótkötelek kezeléséhez a 
létraszerkezeten, illetve a 
kerékjárati ívben található 
rugófeszítő kötelekhez 

Nyrosten N113 Spray  MA 42465072 500 ml 3 790 

8. Vezetősinek kenése 
málhatér redőnyöknél 

Renax Gleitspray MA0014 400 gr 2 990 

 
Az árak ÁFA nélküli nettó árak. 
 
Szállítási határidő: készlet erejéig raktárról, ill. három héten belül 
 
 


