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Figyelem

Általánosságban
Bevezetés a használati utasításhoz
Ábrák

Érvényesség
A jelen kezelési útmutató kizárólag a címlapon nevesített
gépjármű tűzoltótechnikai felépítményére, és beépített
tűzoltótechnikájára vonatkozik. Az útmutató a különleges
felszerelés leírását, valamint részleges absztrakciókat és
példákat tartalmazza. Az Önök gépjárműjének a felszerelése
ebből kifolyólag részben eltérhet a leírástól és az ábráktól..

Szövegkiemelések
Azokat a fontos szövegrészeket, amelyeket okvetlenül
figyelembe kell venni a jelen kezelési és karbantartási
útmutatóban, az alábbi mód emeltük ki A műveleti
utasításokat sorban egymás után kell elvégezni. Az alábbi
információkat francia bekezdés vezeti be::
Felsorolás
A következőkben leírt cselekvések előfeltételei.
Folyamatok, amelyek egy műveleti lépés után folynak le.
Állapotleírások.
Az információ-szimbólum olyan utalásokat jelöl,
amelyek a tűzoltótechnikai felépítmény és a
beépített elemek hatékony és súrlódásmentes
használatához célszerűek..
Azok a szövegrészek amelyeket okvetlenül figyelembe kell
venni
VESZÉLY
Súlyos sérüléseket vagy halált okozó közvetlen
veszélyre figyelmeztet. 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
biztonsági intézkedéseket igényel a sérülések
elkerülésére..
Az utasításokat okvetlenül be kell tartani..
ÓVATOSAN
Tárgyi vagy személyi sérülés veszélyére
figyelmeztet. Útmutatást nyújt a kármegelőzésre..
Az utasításokat okvetlenül be kell tartani.
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Szükség esetén a szöveg illusztrációt is tartalmaz. A valamely
ábrára vonatkozó utalás szögletes zárójelbe tett számmal
történik. Az ábra számát 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,
utánnyomása
vagy
bármilyen
más
sokszorosítása csak írásos hozzájárulással lehetséges. Tilos
ezeket harmadik személyekkel, különösképpen pedig a
konkurenciával
közölni,
számukra
hozzáférhetővé
tenni.Németországban nyomtatva.

Műszaki színvonal
Az útmutatóban található információk megfelelnek a kiadás
pillanatában érvényes műszaki színvonalnak. 2011/09
kiadás Az Iveco Magirus Brandschutztechnik GmbH
fenntartja magának a:
- műszaki berendezések és a gépjármű konstrukciója,
szoftvere és alkatrészei módosításának, valamint a
megadott alkatrészek helyett más egyenértékű, a műszaki
haladást szolgáló alkatrészek használatának
- a jelen kezelési útmutatóban foglalt információk
módosításának jogát.A lábjegyzetben látható dátumadatok
az adott fejezet változtatásának dátumát adják meg..
A műszaki fejlesztés állapotát a lábjegyzetben megadott
különböző dátumok nem érintik.

Figyelem

Általánosságban

Mértékegységek

Előírások,szabványok,szabályok
Jelen kézikönyv a hatályos szabályozásoknak megfelelően,
azokkal egyeztetve került kiadásra, mint például a
munkavédelmi szabályzatok.A jármű használati helyétől és
módjától függően ezek változhatnak. Az összes szabályozást ,
helyi követelményeket a kézikönyv nem képes magába
foglalni, ezért csak általános útmutatásként tekinthető. A helyi
sajátosságoknak való megfelelés a kezelő feladata

Garancia
A garanciára vonatkozó részletek
megtalálhatók az Iveco Magirus
Brandschutztechnik GmbH általános
kereskedelmi feltételei között.
Üzemzavar esetén kövessék az Probléma
megoldás címszó alatt található
utasításokat. Minden más kérdésben
rendelkezésükre áll a hivatalos
márkaképviselet.

A jelen kezelési és karbantartási útmutató minden adata az
érvényes SI-egységben van megadva.
Átszámítási tényezők:
1 inch = 25.4 mm

1 mm = 0.039 inch

1 foot = 30.48 cm

1 cm = 0.033 foot

1 mph = 1.609 kph

1 kph = 0.621 mph

1 US gallon = 3.785 litres

1 litre = 0.264 US gallons

1 GB gallon = 4.545 litres

1 litre = 0.22 GB gallons

1 cu ft/min = 28.32 l/min

1 l/min = 0.035 cu ft/min

1 pound = 0.454 kg

1 kg = 2.2 pounds

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

Horoszcoop Kft.
2220 Vecsés, Széchenyi utca 90.
www.horoszcoop.hu
Tel:06-29/550-750
horoszcoop@horoszcoop.hu

Beazonosítás
A márkaképviselettel folytatott bármely kapcsolattartás során
kérjük, közöljék a felépítmény –a vezetőoldali ajtó belső
oldalán elhelyezett- típuscímkéjén [1] és a létrahajtás keret
belső oldalán található termékazonosító címkén [2] feltüntetett
adatokat.
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[1]

Felépítmény típuscimke

2]

Termékazonosító cimke

Figyelem

Az Ön biztonsága érdekében
Rendeltetés szerű használat
Figyelem
A gápjármű és a magasból mentő szer
szakszerűtlen használata személyi sérülésekhez
vezethet! Sérülhetnek továbbá a gépjármű, a
magasból mentő, vagy egyéb tárgyi értékek.
A magasból mentőt csakis a jelen útmutató
előírásainak megfelelően szabad használni.A
tűzoltótechnikai felépítményt és beépített
tűzoltótechnikai berendezéseket csak személyek
mentésére, tűzoltáshoz és műszaki mentés (DIN
14530szerint) végzéséhez használják!A
módosításokat, átépítéseket és javításokat kizárólag a
gyártó által jóváha-gyott személyekkel végeztessék!A
gépjárművet valamint a tűzoltótechnikai
felépítményeket, beépített készülékeket csak
műszakilag kifogástalan állapotban szabad használni!.
A gépezetes tolólétra egy magasból mentő eszköz, amely
elsődlegesen emberek magasabb helyről történő
kimentésére, de tűz leküzdésére vagy műszaki mentésre
is szolgál.A legénység egy 3 fős csapatból áll. A
legénységével a gépezetes tolólétra egy taktikai egységet
képez.
Az Iveco Magirus Brandschutztechnik GmbH. csak akkor
szavatolja a biztonságot, a megbízhatóságot és a teljesítményt, ha a gépjárművet és tűzoltótechnikai felépítményt,
berendezéseket rendeltetésszerűen használják..

Az önhatalmú módosítások, átépítések, vagy a nem
rendeltetésszerű használat esetén a következményekért
a gyártót nem terheli felelősség!.
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Oktatás és képesítés
Figyelem
A szakszerűtlen használat súlyos balesetekhez
vezethet!A biztonságos használat érdekében
amagasból mentő kezelését kizárólag csak
speciálisan erre kiképzett személyzet végezze!.

A jármű és a tűzoltótechnikai felépítmény 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 annak 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 tapasztalt tűzoltó szakemberek által végzett képzés és
folyamatos gyakorlat biztosítja a biztonságos bevetést.
A személyzet rendelkezzen a gépjármű osztályhoz szükséges
megfelelő jogosítvánnyal!

Az üzemeltető felel az illetékesség, felelősség
meghatározásáért és személyzet felügyeletéért, valamint az
érvényes előírásoknak megfelelő, elegendő képzésért és
gyakorlatozásért

Figyelem

Az Ön biztonsága érdekében

Fontos információk

Egyéb előírások

Figyelem
A szakszerűtlen kezelés súlyos baleseteket
Veszélytelen
használat csak a biztonságos
okozhat!.
munkavégzéshez szükséges valamennyi információ
figyelembe vételével lehetséges.

Útmutatások
A műszaki berendezést csak akkor lehet veszélytelenül
használni, ha használata előtt elolvasták, és szigorúan
betartják az abban foglaltakat.Kövessék a további
dokumentációt: használat előtt olvassák el az alváz, a
tartozékok és pótlólagos aggregátok (pl.
kismotorfecskendő,generátor, mentő- és
málhafelszerelések) gyártójának kezelési- és karbantartási
útmutatóját.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
olvasható állapotban a járművön található
címkéket.Pótolják a hiányzó, vagy sérült címkéket!.
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Figyelembe kell venni, és be kell tartani az általános
törvények, rendeletek és előírások érvényes változatát (pl.
KRESZ-előírások, az ország specifikus tűzoltó kiképzési
irányvonalak, baleset megelőzési előírások, tűzoltó
szolgálati előírások, munkaegészségügyi és
környezettechnikai szabályok, nemzeti tűz- és
katasztrófavédelmi törvények stb.).
Az alábbiakban felsoroljuk a tűzoltótechnikai felépítmények
biztonságos és veszélytelen kezelésére 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

Figyelem

Az Ön biztonsága érdekében

Általános biztonsági információk
Veszély
Szakszerűtlen kezelés súlyos sérüléssel járó, akár
halált okozó balesetekhez vezethet!Az alábbiak
áttekintést nyújtanak a gépjármű és málhájának
biztonságos használatáról. Az egyes fejezetek részletes
leírásainál adott biztonsági előírások kiegészítik ezt az
általános áttekintést.

Kipufogó gázok
Veszély
A motor kipufogógáza
mérgező!zárt
A gépjárműmotort
ne üzemeltessék
.
helyiségekben!Amennyiben rendkívüli helyzetben
a járművet mégis zárt helyiségben kell üzemeltetni, a
kipufogógázt elvezető tömlőn keresztül vezessék ki a
szabadba, és gondoskodjanak elegendő
szellőztetésről!.

Elektromágneses jelek
Távdiagnosztikai opció
Figyelem
A GSM modem rádiójelei zavarhatják az
elektronikus készülékek működését, akár azok
meghibásodását is okozhatják.
Veszélyeztetett területeken ,pl.- kórházak közelében
(érzékeny orvosi készülékek, 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 balesetmegelőzési utasításokat

Speciális anyagok
Figyelem

A pódiumon
Figyelem
Leesés
veszélye. a pódiumon és létrakészleten,
Ne
tartózkodjanak
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
gondoskodjanak a biztonságos állásról.
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Tűzveszélyes és egészségre káros anyagok
kezelése közben, mint az üzemanyag, különböző
védőszerek, mindig követni kell a kapcsolódó
szabályozásokat, regionális normákat. Ne töltse újra
a tankot zárt helyen, a gyújtás mindig legyen
lekapcsolva, a jármű motorja ne járjon. Szükséges
utántöltés esetén mindig ellenőrizzük a
szikraképződés lehetőségét, óvakodjuk a forró
közegektől, kerüljük a tűzközeli helyeket, ne
dohányozzunk vagy használjunk nyílt lángot a
közelben. Biztosítsuk az utántöltő pontot.

¶

Figyelem

Az Ön biztonsága érdekében

Járműüzem

Karbantartás és ápolás

Figyelem
A szakszerűtlen viselkedés személyi sérüléssel és
anyagi kárral járó balesethez, a fogalom
veszélyeztetéséhez 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 redőnyöket.
Csak akkor induljanak el, amikor a támaszokat betolták, a
kosár utazó állásban van, a rugórögzítés ki van reteszelve
és a vezetőfülkében 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
létrakészleten nem tartózkodik senki.
Használat után minden készüléket rögzítsenek jól, hogy
ne szabadulhassanak el véletlenül se.
Indulás előtt győződjenek meg, hogy senki sem
tartózkodik a helyváltoztatás közvetlen közelében.
Csak annyi személyt szabad szállítani, ahányat a
szabályos ülések száma megenged.
Utazás közben minden bennülő be kell legyen csatolva
biztonsági övvel.
Tolatni (vontatmány nélkül is) csak a látómezőben
tartózkodó segítőtárs közreműködésével szabad!.
Közúton:
:
Tartsák be az érvényes rendelkezéseket (KRESZ). A
megkülönböztető jelzések nem garantálják 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, különösen pedig a gépjármű
magasságát
Terepen:
A terepen ill. emelkedőn történő közlekedés különös
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 követőenhagyják
el!Ne ugorjanak, hanem szálljanak ki! Különösen nedves
időjárás esetén ügyeljenek kiszállás közben a biztonságos
tartásra.
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Figyelem
A szakszerűtlen karbantartás súlyos balesetekhez
vezethet! A veszélytelen munkavégzés csak
valamennyi, a biztonságos
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 azonnal
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 karbantartószemélyzet.
- Azonos értékű képzéssel rendelkező személyek, 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 pótalkatrészeket
használjanak.Részletesebb utasításokat még a
Karbantartás fejezetben találhatnak

Figyelem

Az Ön biztonsága érdekében

Tűzoltás technikaifelszerelés
használata
Védőfelszerelés
Figyelem
A tűzoltótechnikai berendezések használata
közben többféle balesetveszély 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 markolatoknál 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 mélyen.
A készülékeket helyezzék el a tárolóikban és
biztosítsák az erre szolgáló tartókkal vagy reteszekkel.
Csak a szükséges készülékeket oldozzák ki.
A használaton kívüli készüléket azonnal helyezzék el
biztonságosan a tárolóban és biztosítsák
.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..
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Talpalás
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, hogya feszültséget vezető
vezetékeket se személyek, se készülékek ne
érintkezhessenek.Biztosítsák a közlekedést.Az
abroncsok és talpkorongok számára válasszanak
szilárd talajt. Az abroncsokat és felfekvő felületeket
biztosítsák megfelelően.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
okozhatnak.
A támasztólábak mozgatása előtt mindenesetben meg
kell győződni arról, hogy sem szemlyek sem pedig
tárgyak nem tartózkodnak a mozgási tartományban.A
támasztólábak mozgási tartományát folyamatosan
felügyelni kell.A támasztólábak kezelését az előírt
óvatossággal kell végezni. Ez különösen akadályok
esetében érvényes..

Figyelem

Az Ön biztonsága érdekében

Létra
Veszély!
Magsfeszültség! Életveszély!
A bevetési helyen áramtalanítsák az elektromos
berendezéseket.Amennyiben ez nem lehetséges,
tartsanak elegendő biztonsági távolságot az elektromos
berendezésektől és vezetékektől.A elektromos
berendezések közelében végzett bevetések során
tegyék meg a szükséges intézkedéseket annak
érdekében, hogy elkerüljék a tűzoltók elektromos
veszélyeztetését.Részletes leírást a „Létramű”
fejezetben találnak.Kövessék a DIN VDE 0132 „Tűzoltás
elektromos berendezések közelében” utasítás
előírásait.Kövessék a GUV-V C53 baleset megelőzési
utasítás előírásait.

Figyelem
A szakszerűtlen vagy figyelmetlen kezelés súlyos
baleseteket okozhat!.
A gépezetes tolólétrát kezeljék mindig óvatosan,
különösen az akadályok közelében és talajszint alatti
tartományban.Tartsanak
az
akadályoktól
kellő
biztonsági távolságot.Ne hagyatkozzanak a biztonsági
berendezésekre, azoknak csak kiegészítő szerepük
van.Folyamatosan kísérjék figyelemmel a gépezetes
tolólétra mozgási tartományát. A kezelőnek meg kell
győződnie arról, hogy a megindított mozgások nem
okoznak személyi 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
szélsebességet.Figyeljenek a biztonsági
intézkedésekre.A létra csúcsára ill. kosárra ne
rögzítsenek kiegészítő létrákat, csörlőket stb. A létrát
soha ne mozgassák lelógó kötelekkel, kábelekkel
vagy tömlővel.
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Figyelem
Felmászáskor és a gépezetes tolólétra célhoz
közelítésekor, valamint a kosárban tartózkodáskor
fennáll a kiesés veszélye!A létrára csak a
létrafokok kiegyenlítését követően másszanak
fel!Különösen nedvesség, hó vagy jég
jelenlétében le legyenek rendkívül óvatosak a
létrán!Ne mozgassák a forgóasztalot, amikor a
létrán személyek tartózkodnak, és állítsák le a
motort.A létra minden mozgása előtt a létrán
tartózkodó személyek mindig le kell
másszanak.Kosaras üzemmód előtt zárják be
valamennyi ajtót és ellenőrizzék, hogy
megbízhatóan be vannak-e zárva!
Figyelem
Egy felülvizsgálatlan járművön a létra fokozatos
leeresztése a létra vagy más berendezések sérülését
eredményezhetik.
Ha
a
hidraulika
rendszer
meghibásodik,a létra ritka esetekben magától
leereszkedhet.
Ne hagyja a járművet hosszú ideig őrizetlenül, hacsak
a létrát nem tárolja el a támaszára.

Daru üzem

Figyelem
A
teher
a teher
megemelésekor,
A lebegő
lezuhanó
teheralatt
súlyos
sérülést,vagy
halált okozhat.
leeresztésekor és valamennyi függő teherrel végrehajtott
létramozgás közben nem tartózkodhat senki!
Figyelem
A szakszerűtlen kezelés veszélyezteti a magasból
mentő stabil állását, és boruláshoz vezethet!
Vegye figyelembe a legnagyobb függeszthető teher
súlyát!Daru üzemmód csak teljesen betolt létrával és
legnagyobb letalpalási zélességgel végezhető!Sose
döntsék a létrát, ha a teher nem ismert!Ha a teher
súlya nem ismert, akkor ne végezzen a terhelési
nyomatékot növelő létramozgást.

Figyelem

Az Ön biztonsága érdekében
Szivattyú üzem

Tűzoltó rendszer

Figyelem

Veszély
Szakszerűtlen tűzoltóanyag használat esetében
áram üthet át! Életveszély!.
A bevetési helyszínen áramtalanítás kötelező
.Amennyiben ez nem lehetséges, tartsanak elegendő
biztonsági távolságot az elektromos berendezésektől és
vezetékektől.
Elektromos berendezések közelében végrehajtott
bevetéseken válasszák és használják a követelményeknek
megfelelő tűzoltó anyagot.
Kövessék a DIN VDE 0132 előírásait.A űzoltóanyag
kiválasztást egyeztessék előre a létesítmény
üzemeltetőjével.
A tűzoltó anyag választékot vegyék fel a tűzoltási tervbe.

Veszély
Nem rendeltetés szerű használat balesetet okozhat.
Olvassák el a kezelési és karbantartási utasítást mielőtt
használni kezdik a járműveket, mivel a biztonsági
előírások és szabályok mind rendelkezésre állnak
benne. Soha ne lépjék túl a maximális terhelhetőséget
tűzoltás közben. A tömlőket mindig a létraszerkezeten
belül vezessék. Minden tűzoltás után elővigyázatosan
szárítsák meg a jármű kritikus pontjait ,ezzel elkerülve
egy meghibásodást.
Figyelem
Fennáll a víztől való megsérülés veszélye
amennyiben lyukas magas nyomású tömlőt
használnak.
Amennyiben egy tömlő megsérül, azonnal
csökkentse a nyomást, vagy zárja el a beáramló
víz csapját. Amennyiben a körülmények lehetővé
teszik, kapcsolja ki a vízoltó rendszert. A
kezelőnek mindig könnyen elérhető közelségben
kell állni a szivattyúhoz.
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A szakszerűtlen
kezelés súlyos baleseteket okozhat!
A nagy nyomás alatt álló vízsugár súlyos sérüléseket
okozhat!A víz- vagy habsugarat sose irányítsák közvetlenül
személyre!
Kerüljék a nyomáslökéseket és nyomásingadozásokat, ne
adjanak ellenőrizetlen gázt a szivattyúnál.
A kiválasztott nyomókimeneten 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 utasítását és okvetlenül
vegyék figyelembe az előírásokat és utasításokat.
A
kupakkapcsokat
a
nyomókimenetekről
csak
nyomásmentes állapotban távolítsák el!
Az elzárókat csak akkor nyissák ki, ha vezetékek vannak
rájuk csatlakoztatva!
Ne üzemeltessék a sugárcsövet vagy monitort, amikor a
munkatartományban személyek vagy akadályok vannak
!A víz- vagy habsugarat ne irányítsák elektromos
berendezések vagy vezetékek közelébe, vagy azokra
!Létráról történő oltásnál okvetlenül figyeljenek oda a
megengedett
terhelésre.A
tömlőket
mindig
a
létrakészletben kell lefektetni, a tömlővezeték nem lóghat
le!
Annak érdekében, hogy a kifolyó tűzoltóanyag ne
veszélyeztesse a forgalmat, minden egyes bevetés után
víztelenítsék gondosan a berendezést.

Figyelem

Az Ön biztonsága érdekében
Vészüzem az elektronikus vezérlő berendezés
meghibásodása esetén

Biztonsági felszerelések
Talpalás és rugózár
A támaszrendszer tartja a járművet stabil pozícióban
üzemeltetés alatt. A rugó zár rögzíti a hátsó tengelyt. Ne
használja a látrát a támaszok és a rugó zár nélkül.

Működés ellenőrzése
A talpalás állapota és a létra működése folyamatos
megfigyelés alatt van a használat közben.
A vezérlés figyeli a létra szögét, a létra hosszát, és a
támlábak kinyúlását a működés teljes ideje alatt. A
lényeges működési határ tartományok már előre el vannak
mentve a számítógép memóriájában. A kijelző
folyamatosan informálja a kezelőt a létra aktuális
helyzetéről, szöveges és grafikus formában egyaránt.

Kikapcsoló funkció
A talpalás állapota és a létra működése folyamatos
megfigyelés alatt van a használat közben.
A túlterhelés elleneni védelem céljából, hogy megóvja a
létrát a szerkezetének deformációjától, a jármű számos
védelmi funkcióval van fölszerelve.
A vezérlő számítógép lelassítja a mozgásokat a működési
tartományhatárok közelébe érve, és elérve azokat
megállítja
a mozgásokat. Ez a kezelőt a
–
mozgásfolyamatok újragondolására kényszeríti.
–
A kikapcsolási határok a következők:.
Kosár nélküli határ, kosárral való működési határ
Teljes működési terület
A vezető fülke körüli terület
Az alépítmény körüli terület
Létra kiemelési maximum szög: 75°
Kiegészítés képpen a jármű ütközés érzékelő szenzorokkal is
föl van szerelve. A mozgások a következő esetekben állnak
meg:
:–Ha a létra túldől, vagy a kosár ütközik egy
objektummal.(Hídüzem)
.–A kosár vagy a létraszett akadállyal történő ütközése esetén

A túlterhelés érzékelő szenzorok szintén
figyelik a létra állapotát . Túlzott terhelés
esetén megállítják a mozgást.
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Veszély
Felborulás és ütközés veszély
Az összes biztonsági berendezés vészüzemi működtetés
alatt kikapcsolt állapotban van.
Vészüzemi működtetést csak akkor használjon ha a
jármű alapfunkciói meghibásodtak.
Vészüzem közben a létra összecsomagolására van
lehetőség.
Ne mozgassa a létrát olyan irányba ami a terhelést
növeli.
Kísérje folyamatosan figyelemmel a létramozgásokat.
Az kezelő felelőssége összecsukás közben a sérülés
mentes összecsomagolás.

Figyelem

A MENTŐJÁRMŰ ÁTTEKINTÉSE
EMERGENCY VEHICLE

M 32 L-AS, M 42 L-AS Gépezetes tolólétrák
A speciális magasból mentő jármű automata támaszrendszerrel, teleszkóposan kitolható
csuklós létraművel, rezgéscsillapító rendszerrel, mentő kosárral, tűzoltó rendszerrel, daruzáshoz
alkalmas
eszközökkel,
és
tűzoltó
eszközökkel
van
fölszerelve.
A személyzet 1+2 főből állhat.
A létra kiegészítő felszereléseként rendelkezik egy speciális
eszközzel a személyek vészhelyzetből való kimentéséhez, tűzek
oltásához, és technikai támogatás nyújtásához káreseteknél. (például baleseti helyszinek
megvilágítására, felvonulások felülről való megfigyelésére, a mentőkosár munkaállványként
használatával munkák végzéséhez és a létra készlet daruként való használatára).
A DIN EN 1846, 2. rész általános követelményei és a DIN 14 043 meghatározásai
alkalmazandók.
A jármű sztandard változata megfelel ezen szabványoknak. A meghatározások tekintetében
lásd DIN EN 14 011, 3., 6 és 9. részeket
Fő részek

B

A gépezetes tolólétra alapvetően a következő részegységekből
épül föl [3]:
A Mentő kosár
B Csuklós kar teleszkópos taggal
C Létra
D Forgózsámoly a fő kezelőhellyel
E Támlábak
F Podium és tároló szekrények
G Vezető fülke és alváz

C

A

D
G
F E
[3]
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Gépezetes tolólétra fő részei

E

Figyelem

SZIMBÓLUMOK ÁTTEKINTÉSE

Az alábbiakban a tájékoztató feliratok, Az ezen listában nem szereplő
a kezelő szervek és az egyes
szimbólumok tekintetében:
működési funkciók szimbólumai
➔ Lásd megfelelő opció kezelési
kerülnek felsorolásra.
utasítását.
Ezen szimbólumok némelyike opciós
berendezésekre vonatkozik. A
szimbólumokat az eszköz tényleges
felszereltségének megfelelően kell
figyelembe venni.
Általános
Fontos:
Használat előtt olvassa el a használati utasítást.

A kis és nagy kijelzőjű kezelőszervek és
a funkció gombok szimbólumai
eltérhetnek

Alváz és pódium
Kezelési szimbólumok a vezető fülkében
Villogó lámpa

Radio (feszültség
átalakító)

Összkerék rögzítőfék

Homlokfali
megkülönböztető
fényjelzés

Távdiagnosztikai rendszer
kész

A kosár nincs közlekedési
pozícióban /A jármű
nem kész a
közlekedésre

Mekülönböztető hangjelzés

Mellékhajtómű

Mekülönböztető hangjelzés
Városi illetve országúti
erősség

Talpalás
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Figyelem

SZIMBÓLUMOK ÁTTEKINTÉSE

Lights
Világítás

Munkalámpa

Jármű lámpák

Tároló rekesz
világítás

Kijelző váltás

Létra végi munkalámpa

Almenü:Munkalámpák

Förgózsámoly
megvilágítás

Kosár
munkalámpa

Almenü:lámpa forgatás

Figyelmeztető lámpa

Lámpa forgatás le

Lámpa forgatás föl

>20˚

Vezető fülke billentése
Mielőtt a fülkét felbillentené,
emelje ki a létrakészletet legalább 20°-al
Ne álljon a fülke elé billentés közben.

50025 1310 EE

Kezelő hely kommunikáció
Kijelző váltás

Almenü:Fő kezelőállás
hangerő

MAX

Almenü: Létra végi
hangszóró hangerő

Le

Kijelző: Létra végi hangszóró
hangerő

Fel

MIN

MAX

Kijelző:Fő kezelőállás
hangerő

Beszéd aktiválás

MIN
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Figyelem

SZIMBÓLUMOK ÁTTEKINTÉSE

Radio rendszer
Gombok
Hangszóró hangerő
csökkentés

Hangszóró
Ki/Bekapcsolás

Hívás 1

Hangszóró hangerő
növelés

Beszéd
aktiválás

Hívás 2

Control LEDek
Kimenő rádió jel

Adás

Intercom rendszerbekapcsolva

Hangszóró kimenet
aktív

Első
támláb

Automatikus kitalpaló
funkció gomb oldalanként,
(Opcionálisan mind két
oldal egyszerre)

Kitalpalás
aktuális
állapota

Hátsó
támláb

Automatikus támláb behúzás
funkció gomb oldalanként,
(Opcionálisan mind két oldal
egyszerre)

Kosár döntés
megállítása

Talpalás
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Figyelem

SZIMBÓLUMOK ÁTTEKINTÉSE

Létra működtetés
Tájékoztató feliratok
A jármű maximális dőlésszöge
10°

Maximális
szélsebesség 12 m/s
(nincs korlátozás)

Kijelző váltás

Halkabb,
sötétebb

Ülés fűtés a fő
kezelőálláson

Al-menü:
Fényerő/kontraszt

Hangosabb,
világosabb

Ülésfűtés hőmérséklet
kijelző

Kontraszt

NYelv váltás

Fényerő

Figyelmeztető
hangjelzés KI
(Ütközés figyelmeztető
rendszer)

Ne másszon
a létrára,
amíg a jármű
motorja jár,
vagy a létra
mozog

Fő kezelő állás

Alváz, erőátvitel
Motor jár

Feszültség ellátás

Motor leállt

Olajnyomás van
OIL
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Figyelem

SZIMBÓLUMOK ÁTTEKINTÉSE

Létra mozgások (szimbólumok a fő kezelőálláson)
Létra kiemelés

Létra fordítás jobbra

Csuklós kar emelése

Létra
leengedés

Létra
hosszabbítás

Csuklós kar leengedése

Létra fordítás balra

Létra
rövidítés

Szimbólumok a kezelő szerveken
Korlátozott kosár működtetés

Funkció gombok és kapcsolók
Létra dőlés kiegyenlítés

Motor indítás /leállítás

Holt ember
pedál
OIL

Létrafok
kiegyenlítés

Fő menu gomb, Vált és
visszatér a főmenübe
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Figyelem

SZIMBÓLUMOK ÁTTEKINTÉSE

Funkció szimbólumok
Automatikus létra
összecsukás

Szabad mozgatás
funkció

Információs
szöveg,
hibaüzenet

Magas/Alacsony
sebesség

Mozgás
elmentése
(Memória mód)

Kamera a
kosárban

Daru mód könnyű teherre

Vége/megáll/tör
öl
(Memória mód)

Távdiagnosztika

Daru mód nehéz teherre

Tovább
(Memória mód)

Vízágyú
üzemmód

Visszatérés
funkció

Vissza
(Memória mód)
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Figyelem

SZIMBÓLUMOK ÁTTEKINTÉSE

Kezelési szimbólumok
Ne terhelje
tovább

Daru
üzemmód
könnyű
teherrel

Kosár terhelés
4 személlyel

Túlterhelés, rövidítse a
létrát

Daru üzemmód
nehéz teherrel

Kosár terhelés
3 személlyel

Híd
üzemmód

Kosár
ütközés elől

Kosár terhelés
2 személlyel

Szél
sebesség

Kosár
ütközés
hátul

Kosár terhelés
1 személlyel

Gyors létramozgás

Kosár
ütközés jobb
oldalon

Üres kosár
terhelés

Lassú létramozgás

Kosár
ütközés bal
oldalon

Kosár nélküli
üzemmód 3
személlyel

Jelentés
küldés

Kosár
ütközés felül

Kosár nélküli
üzemmód 2
személlyel

Kosár
ütközés alul

Kosár nélküli
üzemmód 1
személlyel

Minden
kezelő kar
alap állásban

Kosár nélküli
üzemmód
emberek
nélkül

Kosár
ütközés
figyelmeztető
jel
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Figyelem

SZIMBÓLUMOK ÁTTEKINTÉSE

Mentő kosár
Információs táblák
Max. kosár terhelés: 300 kg
Max. erő, amit a kosárban lévő
személyek
a
kosáron
kívüli
objektumokra/szerkezetekre
kifejthetnek rögzített gém esetén: 200
N
Max. kosár terhelés: 400 kg
Max. erő, amit a kosárban lévő
személyek
a
kosáron
kívüli
objektumokra/szerkezetekre
kifejthetnek rögzített gém esetén: 200
N
Létra üzemelés személyekkel a
mentőkosárban: Bezárni és reteszelni
az ajtókat és korlátokat

Maximális szélsebesség 12 m/s
(nincs korlátozás)

KIkötési lehetőségek a kosárban lévő
személyek biztosításához

NE hagyja el a mentőkosarat a létra
üzemelése közben

Többfunkciós oszlop: Lásd a
használt berendezés kezelési
utasítását

Kezelő karok szimbólumai
Korlátozott kosár
működés

Visszajelzők szimbólumai
Üzemkész és
olajnyomás van

Ne terhelje amikor
nincs alátámasztva

OIL

Túlterhelés – létrát
visszahúzni
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Híd üzemmód

Figyelem

SZIMBÓLUMOK ÁTTEKINTÉSE

Daru üzemmód
Függő teher alá ne álljon a teher
emelésekor, vagy leengedésekor,
illetve felfüggesztett teherrel történő
bármi létramozgás során

Ne döntse le a létrát, ha
ismeretlen teher van
felfüggeszteve rá

Daru üzemmód könnyű
teherrel

Daru üzemmód nehéz
teherrel
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Figyelem

SZIMBÓLUMOK ÁTTEKINTÉSE

Elektromos rendszer
230/400 V elos ztó

Akkutöltő
táplálás

24 V külső táplálás

Jármű
akkumulátor
alacsony
feszültség

Féknyomás biztosító
kompresszor táplálás

230 V külső táplálás

Generátor
Üzemel

Generátor
Üzemen kívül

Generátor aktív

Almenü Generátor

G

G

Szükség üzemmód
Általános szükség üzemmód elektromos működtetésének
szimbólumai
Szükség üzemmód az elektromos rendszer meghibásodása
esetén
Szükség üzemi hidraulika
szivattyú

Manuálisan csukja össze a létrát közlekedési
helyzetbe
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G

Figyelem

SZIMBÓLUMOK ÁTTEKINTÉSE

Kezelőszervek
Szükségüzemi
kezelőszervek
a fő kezelő
álláson
és
hátul

Csuklós kar
felemelése

Bal első támláb
kitolás/behúzás

Szükség üzemmód az
elektromos rendszer
meghibásodása
esetén

Csuklós kar
leengedése

Bal hátsó támláb
kitolás/behúzás

Szükség üzemi támláb
működtetés

Létra
emelése

Mindkét job oldali
támláb
Emelés/Süllyesztés

Létra szükség üzemi
működtetés

Létra
leengedés

Mindkét bal oldali támláb
Emelés/Süllyesztés

Szükség üzemi
kezelőkart felfelé
húzni

Létra kitolás

Rugózás reteszelés
Kioldás/reteszelés

Szükség üzemi
kezelőkart lefelé
nyomni

Létra behúzás

Szükség üzemi hidraulika
szivattyú
(24 V)

Létra készlet jobbra
fordítás

Jobb első támláb
kitolás/behúzás

Létra készlet balra
fordítás

Jobb hátsó támláb
kitolás/behúzás
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Alváz és alépítmény

ALVÁZ ÉS VEZETŐFÜLKE

Jelölések és információk

Személyek szállítása

Jelen kézikönyv az IVECO alvázra szerelt gépezetes
tolólétrákat írja le. Jármű rendelése esetén lehetőség
van más gyártó választására is. Ebben az esetben a
jelölések eltérhetnek a kézikönyvben leírtaktól.
VESZÉLY
A jármű csak abban az esetben használható
teljesen biztonságosan ha a kezelő az összes
szükséges információ birtokában van.
➔ Olvassa el a kezelesi kézikönyvet ami tartalmazza a lényeges
információkat az alvázrol, a beépített részegységekről, az érvényes
szabályozásról és a biztonságos üzemeltetés feltételeiről.

Csak annyi személyt szállítson amennyi ülőhely van a járműben. A
meghatározott férőhelyek száma a járművezetőt is tartalmazza..

Alváz

➔
➔ Figyeljen, hogy éles tárgy ne rongálja meg a
biztonsági övet.

Kapcsolatok
– Dugalj a külső 24V-os megtápláláshoz (opcionális)
– Dugalj a külső 230 V-os megtápláláshoz (opcionális)
– Csatlakozás a külső nagynyomású levegő
megtápláláshoz (opcionális)

IVECO MAGIRUS
33

➔
➔
➔
➔
➔

VESZÉLY
Danger of serious or fatal injuries in a road traffic
Használja
a biztonsági övet minden utazás alkalmával,
accident.
minden ülőhelyen.
Biztonsági övenként csak egy személyt rögzítsen.
Ne rögzítsen semmilyen tárgyat az övvel ha már
személy is tartózkodik az ülésen.
Kerülje az olyan üléspozíciót ami a biztonsági öv
használatát meghiúsítja.

Az esetleg megrongálódott biztonsági
övet azonnal cserélje ki.
Ne módosítsa a biztonsági öveket

Alváz és alépítmény

ALVÁZ ÉS VEZETŐFÜLKE

Kezelő szervek a vezető fülkében
A következő képek csak a tűzoltó felszerelések kezelő szerveit mutatják be a vezető
fülkében [4]. A többi kezelőszerv leírása az alváz gyártó által kiadott kezelési
utasításban található
.

B

A

0

R

C

D

E

F

0

1

H
P
J

I
Q

O
[4]

N

Példa,a felszerelés verziójától függően: kezelő szervek a tűzoltó felszerelésekhez a vezető fülkében

IVECO MAGIRUS
34

N

M

L

K

G

Alváz és alépítmény

ALVÁZ ÉS VEZETŐFÜLKE

A Homlokfali megkülönböztető fényjelzés kapcsoló
B Munkalámpa kapcsoló
– A munkalámpák bekapcsolása amennyiben a gyújtáskapcsoló be van kapcsolva.
C
– Megkülönböztető jelzés kapcsoló
Vezérli a láthatósági fényeket és ellőfeltétele a megkülönböztető hangjelzés használatának.
– A megkülönböztető hangjelzés a saját kapcsoló gombjának megnyomásával aktiválható.
D Megkülönböztető hangjelzés kapcsoló
– Aktiválja a megkülönböztető hangjelzést amennyiben a megkülönböztető jelzés kapcsolója
bekapcsolt állapotban van.
E Városi/Országúti váltó kapcsoló
–
Kétféle hangjelzés között vált (Bosch/Martin).
F
– Rádió ki és bekapcsolás, visszajelző lámpával
A visszajelző lámpa világít amennyiben a rádió aktív..
G
– Távdiagnosztika kapcsoló visszajelző lámpával
Bekapcsolja a GSM modemet a távelérés érdekében.
– A visszajelző lámpa világít amennyiben a mellékhajtás be van kapcsolva és a modem készen áll
a távdiagnosztikára.
H Üzemóra számláló
– Számlálja az összes üzemórát mikor a felépítmény áramellátása aktív, és a motor jár.
Visszajelző lámpa a tároló rekeszek ajtóinak visszajelzésére
I Világít mikor a gyújtáskapcsoló bekapcsolt állapotban van és valamelyik ajtó nyitott
–
állapotban van.
Mellékhajtómű kapcsoló
J Vezérli a mellékhajtóművet automata váltó esetén.
–
Visszajelző lámpa a mellékhajtómű állapotáról
Világít mikor a mellékhajtómű bekapcsolt állapotban van.
K Talpalás visszajelző lámpa
–
Világít mikor a támlábak nincsenek közlekedési pozícióban.
L
– Összkerék rögzítő fék visszajelző lámpa (opcionális)
M Visszajelző lámpa a magas láthatóságú fényekről
N Kapcsoló a figyelmeztető lámpákhoz (opcionális)
Vezérli az oldalsó figyelmeztető fényeket, amennyiben a gyújtáskapcsoló bekapcsolt állapotban
O van..
–
Összkerék rögzítő fék kapcsoló (opcionális)
P
A létra használata közben engedélyezi az összes kerék rögzítését
–
Dőlésszög mérő
Q Jelzi a jármű dőlésszögét.
– Mellékhajtómű kapcsoló
R Kézi váltó esetén bekapcsolja a mellékhajtóművet
–
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Alváz és alépítmény

PODIUM

Felszerelés

Az alépítmény alumínium elemekből épül föl [5] ragasztott
alumínium panel borítással. A beépített tároló rekeszek az
alumínium redőnyökkel integrálva vannak az alépítménybe.A
moduláris felépítménynek köszönhetően az alépítmény
rugalmasan variálható.A tároló rekeszek tetszőlegesen az
igényekhez módosíthatók, még visszamenőlegesen is. Az
alépítmény egy acél kerethez van rögzítve ami közvetlenül az
alvázhoz csatlakozik. Az alépítmény bordázott alumínium
panelekkel van borítva ami biztosítja a balesetmentes
pódiumon történő közlekedést.
Az alépítmény kialakítása olyan, hogy a létra kiemelés nélkül
teljesen körbeforgatható, kivéve negatív dőlésszög esetén.
A tároló rekeszekben található az összes speciális felszerelés.
Kettő csapóajtó található a jármű hátsó részén.

[5]

Aluminium elemek

Tároló rekeszek
–

A tároló rekeszek be vannak építve az alépítménybe, vízhatlan

és szennyeződés záró redőnyökkel
Minden tároló rekesznek önálló belső világítása van
Az eszközök tartókonzoljai a DIN EN 1846 alapján készültek.
A
tartókonzolok a vásárló igényeinek megfelelően készülnek
–
–
–

Redőnyök
Nyitás
➔ Emelje meg a redőny nyitó rudat [6A] és húzza föl a redőnyt.
–
A beépített belső viágítás automatikusan fölkapcsolódik

Zárás
➔ Húzza le a redőnyt amíg a záró rúd a kiképzett helyre nem
– ugrik.
–

A beépített belső viágítás automatikusan
lekapcsolódik.
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A
[6]

Redőny nyitó rud

Alváz és alépítmény

PODIUM

Csapóajtók
Felső csapóajtó
Húzza meg a nyitó fület középen [7A] Nyissa vagy zárja vele

A

Alsó csapóajtó
Nyissa ki az alsó csapóajtót [7A]..

B

Oldja a csavarkötéseket [8A] És nyissa ki az alsó hátsó csapóajtót[8B].
Távolítsa el az ajtót.
Csatlakoztassa az ajtót, zárja be és húzza meg a csavarkötéseket.

Felső (A) és hátsó alsó csapóajtó (B)

[7]

Feljárók
VESZÉLY
Leesés veszélye.
➔ Ne álljon a pódiumon amíg a jármű mozog.
➔ Ne álljon a pódiumon amíg a jármű mozog.
➔ Bizonyosodjon meg róla hogy felmászásnál és a pódiumon
való tartózkodás közben legyen kapaszkodóhelye.
➔ Figyeljen mikor tárgyakat kell az alépítményen állva
fölemelni, különösen ha a padló vizes.

A

B

VESZÉLY
Leeső tárgyak veszélye.
➔

➔

Amikor tárgyakat helyez el az alépítményen, bizonyosodjon
meg róla, hogy a megfelelő tartó konzolra rögzíti, illetve,
hogy minden biztonsági rögzítő felszerelés a helyén legyen.

Másszon föl az alépítményre a lépcsőket használva oldalt
➔ vagy a jármű közepén
[9A] vagy a jármű hátsó részén.

[8]

Csavarkötések a hátsó alsó csapóajtónál

Amennyiben a létrakészlet a létratámaszon van, használja a
létrát [9B] a létrakészlet és a kosár megközelítéséhez

B

A

[9]
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Oldal lépcsők (A) éslétra (B)

Alváz és alépítmény

PODIUM

Fedélzeti kommunikáció
Az intercom rendszer a fő kezelő állás és a létra végén
lévő kosár közötti kommunikáció biztosítására lett
kialakítva. Az intercom rendszer aktív, ha a mellékhajtás
be van kapcsolva.

A

Beszéd
A fő kezelőálláson:
A mikrofon a fő kijelző alatt található, a hangszóró az ülés
háttámlában.
➔ Beszédhez nyomja meg a beszéd funkció gombot és tartsa
➔

[10] Beszéd gomb(A) a joystickon

nyomva a két kezelőkar egyikén [10 A].
Ha választ szeretne kapni a kosárból, engedje el a
nyomógombot.

A

A létra tetején vagy a kosárban:
A létra tetején található hangszóró mikrofonként működik
mikor a kosár nincs csatlakoztatva. A mentőkosárban is
található egy mikrofon.
➔ beszéd esetén közelről beszéljen a mikrofonba.
Hangerő beállítás
A fő kezelő állásnál::
➔ Nyomja meg a fő kezelő állás hangerő nyomógombot [11].
– A fő kezelőállás hangerő almenü megjelenik.
➔ Nyomja meg a Hangerő le funkció gombot [11 B] vagy a
– hangerő fel funkció gombot
[11 D]. A kiválasztott hangerő

B

C

D

[11] Hangerő funkció szimbólum a főkezelőálláson (A), Hangerő fel (B),
Kijelző (C), Hangerő le (D)

szint megjelenik a kijelzőn [11 C].

A
A létra tetején:
Nyomja meg a létra tetején lévő hangszóró hangereje funkció
➔ gombot[12].
–
A megfelelő almenü megjelenik.
➔
Nyomja meg a Hangerő le funkció gombot [12 B] vagy a
–
hangerő fel funkció gombot [12 D]. A kiválasztott
hangerő szint megjelenik a kijelzőn [12 C].
A hangerő beállítások nem lesznek elmentve a
mellékhajtómű kikapcsolásakor.
A mellékhajtómű kikapcsolása után mindig az eredeti
értékek fognak visszaállni
.
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B
[12]

C

D

Létra tetején lévő hangszóró hangereje (A), Hangerő le (B), Kijelző (C),
Hangerő fel (D)

Alváz és alépítmény

PODIUM

Radio rendszer
A járbűnek a vezető fülkében található a rádiója. Opcionálisan
beszerelhető egy második rádió csatlakozási pont a fő kezelőállásba. A
gyártó által kiadott kézikönyv részletezi a vezető fülkében lévő rádió
használatát.
Második rádió csatlakozás (opcionális)
Kezelőszervek:
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J

Piros visszajelző lámpa: van rádiójel kapcsolat Sárga
visszajelző lámpa: Készülék bekapcsolva
Zöld visszajelző lámpa:Forgalmazás
Zöld visszajelző lámpa:Hangszóró kimenet aktív
Hangszóró hangerő le
Hangszóró Ki/Be
Hangszóró hangeró fel
Forgalmazás
Hívás 1
Hívás 2

Be és kikapcsolás
:
– Létra tesztelve és üzemkész.
➔ Kapcsolja be a rádiót a vezető fülkében
– A második rádió csatlakozási pont aktiválva.
➔
Kapcsolja ki vagy be a hangszórót a feladatnak
megfelelően.
Fogadás
– A visszajelző lámpák: Rádió jel vétele, Hangszóró kimenet aktív,
Rádió bekapcsolva világítanak.
➔
Állítsa be a hangerőt a kívánt szintre.
Lépésről lépésre keressen a gomb megnyomásával majd
–
– elengedésével
– A hangerő gyors változtatása a gomb lenyomásával és
tartásával érhető el. A beállított hangerő a kikapcsolás után is
mentésre kerül.
Forgalmazás
➔ Nyomja meg a forgalmazás gombot.
– A forgalmazás visszajelző zöld LEDt.
– A rádió forgalmazási módban van.
➔
Használja a fő kezelőállás mikrofonját a hangüzenet
elküldéséhez.
Hívás

➔ A hívás 1 nyomogomb segítségével aktiválja a hivás generátort
➔ A hívás 1 nyomogomb segítségével aktiválja a hivás generátort.
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A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

[13] Kezelő felület a második rádió csatlakozási pontban, a fő kezelőállásnál

Alváz és alépítmény

Jelző és figyelmeztető felszerelések
Láthatósági fények
Aktiválás
A vezető fülkében:
– A gyújtáskapcsoló bekapcsolt állapotban legyen,
➔ nyomja meg a funkció kapcsolóját [14] .
A homlokfali megkülönböztető fényjelzés és a kosárra
– szerelt
(RC 400 or RC 300 opcionális) fények
fölkapcsolódtak.
– A visszajelző lámpa vezető fülkében világít [15] .
– Ha a megkülönbözető rendszer aktív, minden duda
kapcsoló megnyomásra egyszer bekapcsol a
megkülönböztető hangjelzés (szakaszos hangjelzés).

[14] Megkülönböztető jelzés kapcsoló a vezetőfülkében

Megkülönböztető fényjelzés a hátfalon:
–
➔
–
–
–

Kapcsolja be a gyújtáskapcsolót.
Kapcsolja be a funkció kapcsolóját.
A fények hátul bekapcsolódnak.
A visszajelző lámpák világítanak[16] .
Minden duda kapcsoló megnyomásra egyszer bekapcsol a
megkülönböztető hangjelzés (szakaszos hangjelzés).

[15] Visszajelző lámpák (fülkén lévő megkülönböztető jelzés bal és jobb
oldalon)

Kikapcsolás
➔ Nyomja meg a funkció kapcsolót mégegyszer
.
A megkülönböztető fényjelzések lekapcsolódnak.
–
A fények visszajelző lámpái kikapcsolódnak.

[16] Visszajelző lámpák (hátsó megkülönböztető fényjelzés bal és jobb
oldalon)
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Alváz és alépítmény

Jelző és figyelmeztető felszerelések

Figyelmeztető hangjelzés
Aktiválás/ kikapcsolás
–A megkülönböztető fényjelzések aktívak
Nyomja meg a funkció kapcsolóját a vezető fülkében [17A]
–A megkülönböztető hangjelzés bekapcsol.
Kikapcsoláshoz nyomja meg a funkció gombot megint..

A
Városi/ Országúti hangváltás
Nyomja meg a funkció gombot [17B] a vezető fülkében.
–A kapcsló alsó felét nyomva városi hangjelzés
–A kapcsoló felső felét nyomva országúti hangjelzés

B

[17] Megkülönböztető hangjelzés kapcsoló (A), Városi/országúti hangváltó
kapcsló (B)

Homlokfali megkülönböztető fény
jelzés
Nyomja meg a homlokfali megkülönböztető fényjelzés
kapcsolóját [18]
–Kikapcsoláshoz nyomja meg ismét a nyomógombot
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[18] Visszajelző lámpa: homlokfali megkülönböztető fényjelzés

Alváz és alépítmény

Világítás

Jármű világítás
➔ A jármű világító berendezéseinek aktiválása és kikapcsolása a
fényszórókkal, a fülke sarkain lévő helyzetjelzőkkel együtt mind az
alváz gyártója álta kiadott kézikönyvben leírtak alapján történik..

Belső világítás
Vezető fülke
A belső világítás a vezető fülke ajtóinak nyitásával egy
időben felkapcsolódnak (ajtó nyitás érzékelő).
Szükség esetén változtatható a belső lámpák működése
az alváz gyártója által kiadott kezelési kézikönyvben
leírtak alapján.

[19] Visszajelző lámpa: Tároló rekeszek redőnyeinek
állapota

Tároló rekeszek
A tároló rekeszekben található belső világítás automatikusan
felkapcsolódik amikor a redőnyt kinyitják, és a jármű helyzetjelző
lámpája bekapcsolt állapotban van
–A funkció visszajelző lámpája [19] A vezető fülkében felkapcsol

Figyelmeztető fényjelzés(opcionális)
Figyelmeztető fényjelzés az alvázon és a kosáron
Nyomja meg a funkció kapcsolóját [20].
–A fényjelzés felkapcsolódik.
–A funkció visszajelző lámpája felkapcsolódik
Nyomja meg a funkció nyomógombját ismét
–A fényjelzés lekapcsolódik.
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[20] Figyelmeztető fényjelzések kapcsolója

Alváz és alépítmény

Világítás

Munkalámpák
Rögzítse a munkalámpát az erre a célra kialakított tartóra a
vezető fülke jobb oldalán [21A]. Csatlakoztassa a csatlakozóját a
megfelelő aljzathoz [21B]. Kapcsolja be vagy ki a lámpát a lámpa
oldalán található kapcsolóval,majd irányítsa a megfelelő irányba
a lámpán található fogantyú segítségével

A
B

Kárhelyszín megvilágító lámpák
Az alapfelszereltség:
–Kettő forgatható lámpa a létraszett oldalán [22]
–Egy lámpa az alaptag alján [23]
–Egy (RC 300) vagy kettő (RC 400) homloklámpa a
kosáron
[24A]
–Munkalámpa
–Kiegészítő lámpa a kosáron

[21] Tartókonzol (A), 24 V csatlakozó (B)

[22] Világítás a létraszett oldalán

[23] Világítás az alaptag alján

A

[24] Példa : lámpa a kosár homlokfalán (RC 400)
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Alváz és alépítmény

Világítás

Aktiválás és kikapcsolás
Nyomja meg a funkció gombot [25] a fő kezelő álláson:
–Az alapfelszereltséghez tartozó lámpák egyszerre
felkapcsolódnak.
Nyomja meg ismételten a funkció gombot:
–A világítások lekapcsolódnak.

A kárhelyszín megvilágító lámpák vezérelhetők külön-külön is..

[25] Világítás funkció gomb

Nyomja meg a lámpa vezérlés funkció gombját [26A].
–A lámpa vezérlés almenüje megjelenik
Nyomja meg a kosár homlokfali lámpa kapcsolóját [26B], oA
létraszett oldalán lévő lámpa kapcsolóját[26C] vagy az alaptag alján
lévő lámpa kapcsolóját [26D].
–A kiválasztott lámpa fölkapcsolódik
Nyomja meg a funkció gombot ismét.
–A kiválasztott lámpa lekapcsolódik.

A

A létraszett oldalán lévő lámpák forgatása
Amint a lámpákat bekapcsolja, fölveszik az alaphelyzetüket. Ez
a pozíció szükség szerint állítható.
Nyomja meg a lámpa forgatás funkció gombját [27A].
–A létra forgatás almenüje megjelenik
–A létra forgatás nyomógomb [27C] csak funkció nélküli
kijelzése az aktuális almenünek
Nyomja meg a forgatás le [27B] vagy a forgatás fel
gombot[27D].
–A lámpák a kiválasztott irányba fognak fordulni.
–Amennyiben a nyomógombot hosszan nyomja, előfordulhat
hogy a lámpa mozgása nem áll meg azonnal.

B

C

D

[26] Funkció gomb: lámpa vezérlés (A), Kosár homlokfal lámpa(B)
Létraszett oldalán lévő lámpa(C), Alaptag alján lévő lámpa(D)

A

B

C

[27] Funkció gomb : Lámpa forgatás (A), Forgatás le (B),
Forgatás fel(D) Aktuális almenü kijelzés (C)
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D

Alváz és alépítmény

Világítás

Árvízi munkalámpa 1000 W, 230 V(opcionális)

Helyezze el kosár oldalán található tartó konzolt. Helyezze el
a lámpát ( 1000 W, 230 V) a tartó konzolra.
Csatlakoztassa a csatlakoztatót a 230V-os aljzathoz.–A
lámpa bekapcsol. Állítsa be a lámpa pozícióját a fogantyúja
segítségével.Az árvízi munkalámpa fölszerelhető a kosáron
található több funkciós tartóra is egy speciális adapter
segítségével.

A

Fényhíd szintén felszerelhető a kosárra
Helyezze el kosár oldalán található tartó konzolt.Helyezze el
a fényhidat a tartó konzolra.Csatlakoztassa a satlakoztatót a
230V-os aljzathoz.– A lámpa bekapcsol. Állítsa be a lámpa
pozícióját a fogantyúja segítségével.

[28] Külső lámpa (A) az RC 400 as kosáron

Xenon munkalámpa, 24 V (opcionális)
Fölszerelhető külső lámpa::
Helyezze el a 24 V-os munkalámpát a több funkciós tartó
konzolra. Csatlakoztassa a csatlakozót a 24V-os aljzathoz.
Kapcsolja ki és be a lámpát a burkolaton található kapcsoló
segítségével, forgassa a lámpát a fogantyú segítségével..

[29] Lámpa kapcsolás funkció nyomógomb

A
Külső lámpa az RC 400-as kosár oldalán [28]:
Nyomja meg a funkció nyomógombját [29] a létra kezelő
állásán.– Az alapfelszereltséghez tartozó lámpák bekapcsolnak.
Nyomja meg a funkció nyomógombját ismételten.– A kapcsolódó
lámpák lekapcsolnak.
Nyomja meg a világítás vezérlés funkció nyomógombját [30A].– A
világítás vezérlés almenüje megjelenik Nyomja meg a kosár
homlokfali lámpa funkció nyomógombját[30B].–A kosárra szerelt
oldalsó lámpák a homlokfali lámpával együtt kapcsolódik be
Nyomja meg a funkció nyomógombját ismét–Az oldalsó lámpák a
homlokfali lámpával együtt kapcsolódik ki
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B

C

D

[30] Lámpa vezérlés funkció nyomógomb(A) Kosár homlokfali lámpa
funkció nyomógomb (B)

Alváz és alépítmény

Technikai felszerelés

Féknyomás karbantartó kompresszor
(opcionális)
A jármű opcionálisa felszerelhető egy kompresszorral ami a
fékhez szükséges levegő nyomást előállítja. Ez teszi a
járművet azonnal bevethetővé még hosszú várakozás után
is
Tápfeszültség
Külső 230V-os megtáplálás ( lásd az elektromos rendszer
fejezetben)
Ha a külső megtáplálás csatlakoztatva van a vezető fülkében
a visszajelző lámpa világít [32] még ha a gyújtás kapcsoló
kikapcsolt állapotban is van.
Aktiválás és lekapcsolás

[31] Kompresszor kapcsoló

A kompresszor be és kikapcsolása a forgó kapcsoló
segítségével történik a vezérlő dobozon [31].].

Légfelfüggesztéses alváz (opcionális)
ECAS és ENR rendszer
A légfelfüggesztéses alvázzal szerelt járműveken, a
vezetőnek lehetősége van beállítani a jármű szabad
hasmagasságát. Ebben az esetben a kezelési és fékezési
tulajdonságai megváltoznak a járműnek.
VESZÉLY
Súlyos közlekedési baleset veszély.
Ha megváltozttatja felfüggesztés szokásos
szintjét:
Módosítsa vezetési stílusát a megváltozott
körülményekhez különösen ha káresethez vagy mentési
helyszínhez vonul.
Olvassa el a légfelfüggesztésről szóló fejezetet a gyártó
kezelési kézikönyvében..
A felfüggesztés alapbeállításon kell hogy legyen a megfelelő
használhatóság és a talpalás biztonsága érdekében.
Mielőtt a mellékhajtóművet bekapcsolja, győződjön meg róla ,
hogy a felfüggesztés alapbeállításon legyen. Lásd a “TalpalásHasználat előtt” fejezetben
A mellékhajtás bekapcsolása után nincs levegő
betáplálás a jármű légrendszeréből a felfüggesztés
irányába.
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[32] Visszajelző lámpa: Külső megtáplálás

Alváz és alépítmény

Technikai felszerelés

Külső nagynyomású égmegtáplálás (option)
Részegységei
Opcionálisan beszerelhető egy csatlakozó a levegő
megtápláláshoz [33A] a vezető oldali fellépőnél
Ez biztosítja a jármű folyamatos bevethetőségét.A töltő
csatlakozó kombinálható a jármű akkumulátorait töltő

A

csatlakozóval egyaránt. A csatlakozó beépítését kérésre az
IVECO Magirus gyár vállalja.A jármű indítása a csatlakozók
összedugott állapota esetén blokkolásra kerül a beépített
immobiliser segítségével.A rettbox rendszer esetén a
csatlakozó leoldása automatikusan megtörténik a jármű
elindítása esetén
[33] Változó aljzat sűrített levegővel való ellátáshoz

Nagynyomású légmegtáplálás
Tartsa be a maximális és minimális nyomás értékeket.
Tartsa be a csatlakozási ponton olvasható utasításokat [33]
Használat után
Használat után a csatlakozó tömítettségét ellenőrizze le..
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Alváz kezelő helyei

Talpalás

Részegységei
A

I

B

H

C

G

F

[34 Talpalás vezérlő állás a jármű jobb hátsó részén

FIGYELEM
Nem megfelelő használatból eredően baleset történhet.A következő
információk bemutatják a vezérlő elemeket.
A generátor rendszer biztonságos használata érdekében a kezelőnek
tisztában kell lenni a használati utasításokkal.
Csak akkor kezelje a talpaló rendszert ha elolvasta és megértette a kezelési
kézikönyv kapcsolódó információit
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D

E

Alváz kezelő helyei
Alváz kezelő helyei

Talpalás

A

Talpalás visszajelző lámpa
–Világít ha mind a négy támláb ki van tolva, lent van a földön és a talptányérok érzékelik a föld kapcsolatot, a jármű megemelkedett
a kellő mértékig.
–Villog ha a mellékhajtómű be lett kapcsolva de valamelyik a következők közül igaz:
–Legalább az egyik támasz elhagyta a közlekedési pozíciót
–Támasz nem érte el a föld kapcsolatot
–Mentő kosár nincs az utazási pozícióban.
–Rúgózár nincs kioldva.
–Kikapcsol ha a jármű közlekedési pozícióba kerül

B

Vészstop gomb
–Megállítja a támaszok minden irányú mozgását és leállítja a jármű motorját.

C

Vezérlő kar
–Az aktív támlábak mozgását vezérli

D

E

Első támláb funkció nyomógomb zöld visszajelző lámpával zöld
–Aktiválja vagy kikapcsolja az első támláb kitolását
–A visszajelző lámpa világít ha a támláb aktív, és kikapcsol ha a támláb kitolása ki van kapcsolva
Első támláb funkció nyomógomb zöld visszajelző lámpával zöld
–Aktiválja vagy kikapcsolja az hátsó támláb kitolását.
–A visszajelző lámpa világít ha a támláb aktív, és kikapcsol ha a támláb kitolása ki van kapcsolva

F

Automatikus kitalpalás funkció
–Automatikusan kitalpalja a járművet
–Csak opcionálisan aktív, az alapfelszereltség esetén csak oldalanként működik

G

Automatikus összecsukás funkció
–Automatikusan összecsukja a támlábakat
–A visszajelző lámpa világít ha a támláb aktív, és kikapcsol ha a támláb kitolása ki van kapcsolva.

H

Nem használt.

I

Kosár becsukás blokkolás funkció nyomógomb
–Az automatikus kosár becsukást blokkolja.
–A visszajelző lámpa világít ha a kosár becsukás működik, és kikapcsol ha blokkolva van

A kezelő állások csak akkor aktívak ha a mellékhajtómű
be van kapcsolva és a létrakészlet közlekedési
pozícióban van ..
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Talpalás

Részegységek

Támlábak
A varió rendszerű támaszrendszer hiraulikus működtetésű
téglalap profilú teleszkópos lábakból áll [35B] aminek
segítségével biztosítja a megfelelő támasztó erőt a földön. A
szenzorokkal együttműködve folyamatosan figyelemmel kíséri
a megfelelő földkapcsolatot és a kerekek földre gyakorolt
nyomását. A támaszok függetlenül egymástól különböző
szélességekre beállíthatóak. Az elérhető szélességek a
technikai adatok között megtalálhatóak. A pontos támasz
szélességek szintén szenzorokkal vannak figyelve. A vezérlés
szabályozza a maximális támasz kinyúlást, a létra működési
területei közvetlen kapcsolatban állnak a támlábak
szélességével.A támlábak oldalanként párban, vagy akár
egyesével is mozgathatók, ebből következően a
rendelkezésre álló helyhez idomul.
A támaszok lehetővé teszik a jármű alatti talaj
egyenetlenségének 500 mm-ig történő kiegyenlítését. A
támláb tányér maximális függőleges túlemelése maximális
támláb szélességnél 850 mm.

Rúgó zár
A talpalási folyamat közben az első művelet a hátsó
felfüggesztés rögzítése drótkötelek segítségével (Rúgózár).
A kerekek azonban minden esetben a talajon maradnak, ezzel
meggátolva a létraműködés közben az oldal irányú csúszást

Működtetés
Két kezelő állás a jármű hátfalán bal és jobb oldalon [35A]

IVECO MAGIRUS
50

A
B

[35] Vario támasz rendszer a hátsó kezelő állással (A) támlábak (B)

A
B

Talpalás

AZ ÖN BIZTONSÁGA ÉRDEKÉBEN

Megfelelő megtelepülési helyszín
választása
FIGYELEM
Sérülés és baleset veszély.
Egy nem megfelelő támasz pozíció vagy laza
talaj nagyban befolyásolja a létra stabilitását

Figyeljen a motor kipufogó gázára
FIGYELEM
A motor kipufogógáza mérgező.
A mellékhajtómű bekapcsolása előtt fektessék le a kipufogó
gáz elvezető csövet.

Figyelje a kitámasztó gerendákat
Válasszon olyan pozíciót ,hogy a felszerelések és a
személyek ne érintkezhessenek feszültség alatt lévő
vezetékekkel. Amennyiben ez nem lehetséges, ügyeljen
hogy betartsa a biztonsági távolságot. Lásd a “Létra-Az ön
biztonsága érdekében” fejezetet. A járművel álljon a
célterület közvetlen közelébe. Ideális esetben a létra el tud
fordulni 90°-ot kiemelés nélkül. Válasszon sít felületet,
ellenőrizze a jármű
dőlésszögét. A jármű csak 10° alatti dőlésszög esetén
működik.Biztosítsa a jármű pozícióját. Győződjön meg róla
,hogy
minden útvonal járható a jármű körül. Kapcsolja be a
megkülönböztető fényjelzéseket, és a figyelmeztető
fényjelzéseket.
Lehetőség szerint használjon minden irányban teljesen
kitolt támlábakat a maximális működési terület elérése
érdekében.
Válasszon stabil felületet a kerekek és támaszok számára.
A támlábak felfekvő felületei sík felületre legyenek
helyezve, amennyiben szükséges használjon alátétfát a
támlábak alá.
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FIGYELEM
Ha nem figyelnek oda a lábak mozgása sérülést
és anyagikárt is okozhatnak
A támlábak mozgatása előtt gondoskodjanak arról, hogy
a mozgási tartományon belül sem személyek sem
tárgyak ne legyenek.Ellenőrizzék folyamatosan a
támlábak mozgási tartományát A támaszokat kezeljék
kellő óvatossággal, különösen akadályok közelében

Vészüzem
Az elektromosság meghibásodásakor egy hidraulikus
vészüzem, valamint egy manuális vészüzem lehetővé
teszik a támgerendák behúzását és a rugórögzítő kioldását
a szabályos működés meghibásodásakor..
Lásd még Letalpalás -

Talpalás

AZ ÖN BIZTONSÁGA ÉRDEKÉBEN

Vészleállítás
A

Vészstop gomb
Szükség esetén a támgerendák minden mozgását azonnal
meg lehet szakítani.A jármű végében található vészleállító
gombok csak aktív letalpalás mellett hatnak. A létra
működésére nincsenek hatással.
Nyomják meg a vészleállító gombot [36].
-Megszakad az áramellátás, a talajtámaszok mozgásai
leállnak.
-Leáll a jármű motorja.
-Hangjelzés figyelmeztet, hogy megnyomták a vészleállító
gombot.
-A képernyő szöveges kijelzője felhívja a figyelmet az aktív
vészleállító gombra.

B

[36] Vészstop gomb

Ha bármelyik vészstop gombot működésbe hozzák, a
támlábak annak deaktiválásáig nem mozgathatóak
Fordítsa a nyomógombot jobbra ahogy a nyíl mutatja
[36A] és húzza kifelé. [36B].
Indítsa újra a járművet a vezető fülkéből

A mozgatás műveletének megszakítása
Engedje el a vezérlő kart [37A].
–A támlábak mozgása megáll.
–A karok automatikusan visszatérnek alaphelyzetbe.

A

Ha a támasztótányérok talajkontaktusa megfelelő, és
támlábak akívánt kitolási helyzetben vannak,a
támlábak mozgása automatikusan megáll..

[37] Vezérlő kar (A))
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A

B

C

D

E

F

[38] Talpalási helyzetek

Talpalási terület
Válasszon megfelelő talpalási helyszínt. Lásd: TalpalásAz ön biztonsága érdekében

Figyelem
Nem megfelelő talpalási helyszín megválasztása nagy
hatással lehet a jármű működés közbeni stabilitására. DNe
álljon a hátsó kerékkel és a támaszokat se helyezze laza,
csúszós felületre, ferde felületre, csatorna fedélre, vagy
leburkolt árkokra. [38B, C, F].
Ne helyezze a talpakat részlegesen alátámasztó felületre,
mint a szegélykövek [38F].

A talajterhelés csökkentése érdekében:
- Használjon alátétfát
Egynél több alátétfát ne használjonegy talp alá[38C]. A
működés közben valamelyik támláb rövid ideig
megemelkedhet, és az alátétek elcsúszhatnak
➔
A biztonságos támláb helyzet mindig prioritást élvez az
elérhető támasz szélességgel szemben [38A].].
A maximális terhelés nem jelentkezik a támasz
talpaknál a támaszokra helyezés során, csak amikor
a létra a maximális kinyúlással üzemel.
Maximális talajnyomás

Talpalás közben mindig kísérje figyelemmel a támlábakat.
Csak szilárd talajon állítsa fel a járművet [38 D].
A talajterhelés a támlábak alatt max. 80 N/cm2
– A megfelelő felületek az aszfalt és a beton

Felület
tulajdonságai

Példák

Maximális
talajnyomás

Tömörítetlen

Homok, kavics,
termőtalaj, agyag, stb..

10 – 30 N/cm2

Tömörített,
burkolat nélkül

Burkolattal
ellátott, füves,
szegélyezett

50 – 70 N/cm2

Tömörített,
burkolt
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Aszfalt, beton

< 80 N/cm2
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Meg nem erősített talaj esetében:
a kerekek alá az erre kialakított alátátet[39] kell helyezni
helyezzenek alátétet [40] a talpkorongok alá.
Jeges altalajon:
A hátsó kerekek és talpkorongok alá szórjanak zúzalékot
vagy homokot.A hátsókerekekhez
helyezzenek kerékékeket.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 fellágyulhat.
-A fagyott talaj a hőmérséklet növekedésével vagy
gépjármű által leadott hő hatására felolvadhat

[39] Kerék alátétfa

➔ CSak sérülésmentes támaszokat és támasz talpakat
➔ használjon.
Tartsa a talpakat és támaszokat mindig tisztán, a
szennyeződésektől pl. jég, olaj, fold stb..
➔ Csak sima felületen parkoljon a járművel.
➔ Egyenetlen felületen használja az alátéteket.
➔ Helyezzen alátéteket a talpak alá [41].

[40] Talp alátétfa a tároló rekeszben

[41] Talpak az alátéteken
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Dőlt állóhely
Figyelem
A talaj meredek lejtői veszélyeztetik a létrán lévő
személyeket és a jármű stabilitását.
A létra felállítási helyét úgy kell megválasztani, hogy a terep
lejtése 10o-nál kisebb legyen.
-A 10o-ot (ez 17,6%-os lejtőnek felelmeg) a létra állásának
biztonsága veszélyeztetve van.
-A 10o-ot meg nem haladó terepdőlést a létra automatikus
szintkiegyenlítője kiegyenlíti.
-3o-nál nagyobb terepdőlés esetén a létraállás stabilitásának
[42] Libella
biztosítása érdekében a maximálisk kinyúlás automatikusan csökken.A jármű dőlését ellenőrizzék a
vezetőfülkében található libellán [42].Helyezzenek alátéteket
a hátsó kerekek alá.Szükség esetén helyezzenek alátéteket
a talpkorongok alá. Ügyeljenek arra, hogy az alátétek elég
legyenek vastagok és a letalpalás során ne mozogjanak.A
támasztótányérok alá helyezett alátéteket a létra működtése
közben folyamatosan ellenőrizni kell.
Helyezzen alátéteket a támasz talpak alá
Ha csak ez a lehetőség van, hogy taktikai oko miatt olyan
helyzetet vegyen fel, ami bármi ok miatt meghaladja dőlés
szög korlátokat:
➔ Helyezzen alátéteket a talpak alá, hogy kiegyenlítse az
oldal dőlést, vagy a talaj egyenetlenséget.
➔ Győződjön meg róla, hogy az alátétek elég vastagok és
nem mozdulnak el a támaszokra helyezéskor.
➔ Egynél több alátétet ne helyezzen a talpak alá. A
támaszokra helyezés során a talp kissé
megemelkedhet és az alatta lévő alátét elcsúszhat.
➔ Ellenőrizze a talpak alatt az alátéteket a támaszokra
helyezés során.
Talpalás egy tömörítetlen árok, vagy töltés szélén
➔ Tartsa be a talp és az árok, vagy töltés közötti minimális
távolságot
– Az árok széle és a legközelebbi talp közötti távolság
[44A] legalább az árok mélységével [44B] legyen
egyenlő
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[43] Figyelmeztető tábla: Maximum terepdőlés 10°

A

A

B

B

[44] Talpalás árok, vagy töltés szélén
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Mellékhajtómű
Aktiválás
Előfeltételek:
Álló jármű
Váltó üres állásban
Kézifék behúzva
Összkerék fékezés bekapcsolva
(opcionális)
Légrúgóval szerelt járművek esetén további feladatok:
Figyelem
A létra megcsúszhat működés közben a légrúgók nem
megfelelő beállítása miatt, ezért a rúgókat mindig
alaphelyzetbe kell állítani működtetés előtt.
.
A légrúgó visszajelző lámpája kikapcsol ha a beállítás
megtörtént. (Lásd : Az alváz gyártója által kiadott
kézikönyv)

Manuális sebességváltóval szerelt járművek
Tengelykapcsoló benyomva
Fordítsd a mellékhajtómű kapcsolóját [45A] az 1 pozícióba.
–A váltókar blokkolásra kerül.
–A mellékhajtómű bekapcsol.
–A mellékhajtómű visszajelző lámpája [45B] a vezető
fülkében felkapcsolódik
Engedje föl a tengelykapcsoló t.
Automata vagy félautomata váltóval szerelt járművek
Nyomja meg a mellékhajtóműt vezérlő kapcsolót [46A].
–A váltót vezérlő kapcsoló blokkolásra kerül.
–A mellékhajtómű bekapcsol.
–A mellékhajtómű visszajelző lámpája [46B] a vezető
fülkében felkapcsolódik

0

1

A

B

[45] Manuális váltó esetén
Mellékhajtómű kapcsoló (A), visszajelző lámpa (B)

Létra önteszt
➔ Ne nyomjon meg semmilyen gombot az önteszt
folyamata alatt
– –Amint a túlterhelést jelző hang megszólal, a létra
készen áll a használatra
– –A kijelzőn a következő szöveges üzenet látható:
TESZTELVE ÉS ÜZEMKÉSZ
További információk: Lásd Létra-Az önök biztonsága
➔ érdekében.

A

B

[46] Automata vagy félautomata váltó esetén:
Mellékhajtómű kapcsoló (A), Visszajelző lámpa (B)
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Maximális talpalási szélesség
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 lehetőségek szerint
legnagyobb hosszúságra.A vezérlés létra üzemmódban
automatikusan csökkenti a legnagyobb megengedett
létrakinyúlást és maximális létrahosszúságot.Ügyeljenek
arra, hogy legalább a bevetés irányában található
talajtámaszok legyenek teljesen kitolva, hogy legalább a
bevetés irányában el lehessen érni a maximális kinyúlást és
hosszúságot.

Hosszabbítás és lerakás
Figyelem
Felügyelet nélkül mozgatott támaszok sérülést és anyagi
kárt okozhatnak..
Minden támasznál a talpak lenyomása előtt el kell
érniük egy minimális szélességet.
–Ha a szenzor meghibásodott, ez az érték nagy is
lehet.
Mielőtt működtetné a talpakat, győződjön meg róla
hogy sem személyt,sem pedig értéktárgyakat nem
veszélyeztet..
Mozgást blokkoló funkciók
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. Valamenynyi mozgása leáll
A többi támlábat szükség esetén manuálisan kell a kívánt
pozícioba állítani.(lásd még a manuális kitalpalásnál)
Az elegendő talajnyomás elérésekor::
- A kitalpalási folyamat automatikusan lekapcsol.
Engedjék el a vezérlőkart.
- A vezérlőkar magától alaphelyzetbe (0 állásba) áll
vissza.
- A motor alapjárati fordulatra áll be.
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Támlábak kézi kitolása
Az adott oldali vezérlőkart [47A] mozdítsák kifelé, majd lefelé.
-A vezérlőkar kifelé billentése az aktív támgerendák
hosszabbítását vonja maga után.
-A vezérlőkar lefelé billentése az adott járműoldal mindkét
támgerendájának leeresztését vonja maga után.
-Lehetséges a vezérlőkar átlós elmozdítása,ekkor a
támgerendák hosszabbítása és leeresztése egyidejűleg
történk
-A vezérlőkarok működése proporcionális vagyis minél
nagyobb a kibillentés, annál gyorsabb a mozgás.

A kitalpalás során automatikusan zajló folyamatok:
-A motor fordulatszáma megnövekszik, az olajáram a
talajtámaszokba jut.
-A támgerendák végén és a létrakészlet végén villognak a
figyelmeztető lámpák, mihelyt legalább egy támgerenda
kimozdult az utazó állásból.
-A kosár munkaállásba billen.
-A rugórögzítő rögzíti a hátsó tengely rugózását.Légrugózású
járműveknél: A vezetőfülkében a légrugózás
kontrollámpája rövid ideig világíthat.
-A sárga Talpalás visszajelző lámpa [47B] elkezd villogni,
mihelyt legalább egy támgerenda 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 talpalás visszajelző
lámpa [48] , ameddig a támaszok ki vannak tolva.

B

A

[47] Vezérlő kar (A), Talpalás sárga visszajelző lámpa (B)

[48] Piros talpalás visszajelző lámpa a vezető fülkében

Ha egy támasztógerenda talajkontaktus miatt korábban lekapcsol:
Állítsák le az érintett támasztógerendát Működtessék a másik
támastógerenda kitolását.
Az ellentétes oldali támasztógerendák kitolása és leeresztése:
A sárga Talpalás visszajelző lámpa folyamatosan világít ha mind a
négy támasztótányér a
talajon fekszik, és a talajnyomás megfelelő.A létra üzemkész.
-A vezetőfülkében világít a piros talpalás visszajelző lámpa.
Automatikus funkció
– A támaszokat ki lehet tolni oldalanként automatikusan is.
– -Nyomják meg az automatikus talpalás funkció nyomógombot
[49B]
– - A jármű adott oldalán a támgerendák együtt mozdulnak ki
és ereszkednek le..
A nyomógomb eleresztésekor megszakad az automatikus
folyamat.

A

B

Ha egy támasztótányér korábban talajt ér:
- Az automatikus folyamat megáll.
A támgerendák kitolását és a letalpalást manuálisan kell
befelyezni. (lásd kézi talpalás)
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[49] Automatikus támláb összehúzás funkció nyomógomb (A)
,Automatikus talpalás funkció nyomógomb (B)
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Teljesen automatikus funkció(Speciális engedélyhez kötött)
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 támgerenda mozgási
tartományát.
Nyomják meg és tartsák nyomva az automatikus talpalás funkció
nyomógombot[49B]
A gomb eleresztésekor az automatikus folyamat azonnal
megszakad.
Ha egy támasztótányér korábban talajt ér:
- Az automatikus folyamat megáll.A támgerendák kitolását és
a letalpalást manuálisan kell befelyezni. (lásd kézi talpalás)

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

A

Nyomják meg az Első támasz blokkolás nyomógombot
[50A] vagy a Hátsó támasz blokkolás nyomógombot
[50B]
-A megfelelő támgerenda hosszabbítása- és rövidítése
ezáltal kikapcsol; leeresztés és felemelés továbbra is
lehetséges.-Kialszik a zöld visszajeléző LED
A deaktivált támgerendát rövidítés előtt újra
aktiválni kell
Nyomják meg ismét az Első támasz blokkolás
nyomógombot [50A] vagy a Hátsó támasz
blokkolás nyomógombot [50B]
-Aktiválódik a megfelelő támgerenda.
-Világít a zöld visszajelző LED.
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B
[50] Első támasz blokkolás (A), Hátsó támasz blokkolás (B)
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Kosár kinyitás és bezárás blokkolása
Letalpaláskor a kosár utazó állásból munkaállásba fordul, a
támgerendák utazó állásba húzásakor fordítva.
Ezt az automatikus billentést a Kosárbillentés stop funkcióval
meg lehet állítani, és ezáltal a kosarat meg lehet állítani
bármely kívánt állásban..

B
A

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

[51] Kosárbillentés stop funkció nyomógomb (A) visszajelző LED (B)

Nyomják meg a Kosárbillentés stop [51A]gombot.
-A kosár a támgerenda mozgásának végéig az aktuális
állásában marad.
-Kialszik a zöld visszajelző LED [51B].
Nyomják meg a Kosárbillentés stop gombot.
-Újra aktiválódik az automatikus billenő mozgás.
-Világít a zöld visszajelző LED.

Támlábak visszahúzása
Fokozott figyelem
Veszély
Fokozott veszély a kosárban tartózkodó személyekre! A támgerendák
behúzásakor a kosár automatikusan szállítási helyzetbe fordul..A
támgerendák minden mozgása előtt győződjenek meg arról, hogy a
mozgási tartományban személyek vagy tárgyak nincsenek és az ajtók
zárva vannak.
Légrugózású járműveknél ügyelni kell az alábbiakra:
Mindaddig amíg a mellékhajtómű be van kapcsolva, nem jut levegő
a jármű rugózási rendszerébe. 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 támaszokat
behúzzák, és a mellékhajtómű bekapcsolva marad, a járművet nem
lehet ismételten letalpalni.Ha a letelpaló támaszokat hoszabb idejű
üzem után húzzák vissza:
Körültekintően kapcsolják ki a mellékhajtóművet.A rugózási
rendszer automatikusan menetkész helyzetbe kerül..
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Talpalás

Működtetés

Kézi működtetés
Igény szerint deaktiválják ill. aktiválják a
támgerendákat.Az adott járműoldal vezérlő karját [52A]
fordítsák fölfelé, majd a jármű közepe felé. Minden aktivált
támgerenda felemelkedik ill.betolódik.A kosár utazási
állásba kerül..
A sárga visszajelző LED lámpa Talpalás [52 B] kialszik.
A jármű ellentétes oldali vezérlőkarját fordítsák fölfelé,
majd a jármű közepe felé.Az ellentétes oldali aktivált
támgerendák felemelkednek ill. betolódnak. A
rugórögzítő old, mihelyt a talpak elemelkednek. Amikor
mind a négy támgerenda közlekedési pozícióba került,
a kosár utazó állásban van és a rugórögzítő kioldott,
kialszik a sárga Talpalás visszajelző lámpa.
A támlábak végén és a létrakészlet végén lévő
figyelmeztető lámpák kialszanak, amint mind a négy
támláb közlekedési helyzetbe kerül.
A vezetőfülkében a piros Talpalás [53] visszajelző
lámpa kialszik.
Engedje el a kezelőkart.

B

A

[52] Vezérlő kar (A), Talpalás sárga visszajelző lámpa (B)

[53] Piros talpalás visszajelző lámpa a vezető fülkében

Automatikus funkció
Nyomja meg az Automatikus támláb összehúzás funkció
nyomógombot[54A].Az aktuális oldalon a támlábak együtt
összehúzódnak
A nyomógomb eleresztésekor megszakad az
automatikus folyamat
Teljesen automatikus funkció (Speciális engedélyhez
kötött))
Nyomja le és tartsa lenyomva a Támaszok behúzása
gombot [54 B].
Mindig kísérje figyíelemmel mind as négy támláb
mozgását.
All four jacking legs will be retracted together.

IVECO MAGIRUS
61

A

B

[54] Automatikus támláb összehúzás funkció nyomógomb
(A),Automatikus talpalás funkció nyomógomb (B)

Talpalás

Használat után

Figyelem
Leesés veszélye!.
Ne tartózkodjanak a pódiumon és létrakészleten,
amikor a gépjármű közlekedik!.
Figyelem
Balesetveszély vagy a közlekedésben résztvevők
veszélyeztetése!Használat után valamennyi
berendezést jól rögzítsenek, azért, hogy azok ne
szabadulhassanak el. Ez különösen igaz a pódiumon, a
létrakészleten, a kosárban és a vezetőfülkében tárolt
[55] Piros talpalás visszajelző lámpa a vezető fülkében
berendezésekre.Valamennyi a járműhöz csatlakoztatott
egységet (kábelek, tömlők stb.) kapcsolják le a
járműről.
➔ Húzza be a támaszokat, lásd Támaszok - Kezelése.
Kapcsolja ki a mellékhajtást ha a jármű kézi váltóval van szerelve:
➔
➔
–
–
–
➔

Oldja a tengelykapcsolót.
Fordítsa a Mellékhajtás forgó kapcsolót 0 állásba.
A váltó kar felold.
A mellékhajtás lekapcsol.
A vezető fülkében a Mellékhajtás visszajelző lámpa kialszik.
Engedje fe a tengelykapcsoló pedált.

A mellékhajtás kikapcsolása automata vagy félautomata váltós járműveken:
➔
–
–
–

Nyomja meg a Mellékhajtás gombot.
A választó kar felold.
A mellékhajtás lekapcsol.
A vezetőfülkében a Mellékhajtás visszajelző lámpa kialszik.

➔ Oldja fel az összkerék rögzítőféket (opció).
Automata váltós járműveken:
A hajtás nem választható ki addig, amíg a támlábak megfelelően
nincsenek behúzva és a Támaszok [55] visszajelző lámpa ki nem aludt.
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Talpalás

Használat után

A helyszín elhagyása elött:
➔ Kösse szét a kipufogó tömlőt és tárolja el.
Zárja be a tároló szekrényeket.
➔
A Tárolószekrények világítás [56] visszajelző lámpa kialszik.
–
A Kosár nincs közlekedési helyzetben/A jármű
–
közlekedésre nem kész visszajelző lámpa [56 B] kialszik.
➔ Csukja le az összes fedelet a kezelő állásokon, a generátornál
és az egyéb berendezéseknél.
➔ – A jármű körbejárásával győződjenek meg róla,hogy:
– A támaszok megfelelően be vannak húzva
– A rugózás reteszelés fel van oldva
– A mentőkosár közlekedési helyzetben va
– Minden kötés a járműhöz megbontásra
➔ került
➔ – Tárolja el a kerékékeket és a talpakat
➔ – Oldja fel a rögzítő féket
➔
Mozduljon egy néhány métert és tárolja el az
–
alátéteket. Zárja a tároló szekrényeket.
–
A Tároló szekrények világítás visszajelző lámpa [56] kialszik.
A Kosár nincs közlekedési helyzetben/A jármű közlekedésre
nem kész visszajelző lámpa [56 B] kialszik.
Minden használat után:
➔
➔ Vizsgálja meg a lértrás járművet, különösen a mechanikus,
elektromos és hidraulikus elemeket, sérülések
szempontjából, lásd
Szervizelés.
Minden hibát haladéktalanul hárítson el.
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A

B

[56] Tárolórekeszek nyitva visszajelző lámpa (A) A kosár nincs
szállítási helyzetben (B)

Felépítmény kezelő helyei

Fő kezelő állás

Áttekintés
B

H

A
CC

I

D

G
E
F

K
M

L

[57] Fő kezelőállás

Figyelem
A szakszerűtlen kezelés veszélyes! Az alábbiak a
kezelőelemek áttekintését tartalmazza. A biztonságos
használathoz pontosan ismerni kell a kezelés minden
lépését és a lehetséges veszélyeket.

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 fejezetben
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J

Felépítmény kezelő helyei

Fő kezelő állás

A - Kezelőegység képernyővel, lásd még [58]
Kezelőegység színes képernyővel, billenthető
B - Libella szögmérő ívvvel, Az oldaldőlés jelzése

C - A kommunikációs berendezés mikrofonja.
D – Kezelő karok, üzemmódtól függően, az alábbiakra
– Létra Kitolás/Behúzás és
– Csuklós kar Emelés – Süllyesztés
Beépített gombokkal a Korlátozott kosár működtetés és Beszélgetés intercom rendszeren
funkciókhoz.
E - Forgatás, emelés és billentés vezérlőkarja-integrált Működési tartomány váltó és
Beszéd gombokkal a váltakozó irányú kommunikációhoz..
F - Vészstop gomb
G - Rádiókészülékek második beszélőhelye (opcionális)
H -Szögmérő ív
I – Kommunikációs berendezés hangszórója
J – Ülésfűtés automatikus hőmérsékletszabályozással
K – Holtember kapcsoló(pedál) -aktiválja a
kezelőállást
L – Vészüzemi kezelő pedál
M – Aktiválja a támlábak, vagy a létra mozgatását vészüzemi módban.
Kiiktat minden figyelő funkciót és biztonsági berendezést.

Elektromos ülés állítás
Kényelmes munkavégzés a fő kezelő álláson, különösen az olyan, hosszú
időtartamú munkavégzések során, amikor a létra készlet meredek szögbe van
beállítva.
➔
–
➔
–

Nyomja a billenő kapcsolót előre.
Az ülés előre dől.
Nyomja a billenő kapcsolót hátra.
Az ülés hátra irányba dől.

Az állítási szög kb. 15° a túlterheléstől végálláskapcsolóval
védve. A kezelő állás oldalánál lévő biztonsági fal és a
létrakészlet közötti ütközés megakadályozása végett az ülés
automatikusan visszaáll alap helyzetbe, ha a létra dőlése 10°nál kisebb szögbe csökken. Az ülés hátra döntése ugyanezen
ok miatt tiltva van.
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Felépítmény kezelő helyei

Fő kezelő állás

Kezelő hely kijelző

[58] Kijelző

A - Szintkiegyenlítés nyomógomb, piros visszajelző LED-del.
Aktiválja az automatikus szintkiegyenlítést.
B - Létrafok kiegyenlítés nyomógomb, sárga visszajelző-LEDdel.
Aktiválja az automatikus létrafok kiegyenlítést
.
C - Világítás nyomógomb.
A létrahajtásnál, létrakészletnél és kosárnál bekapcsolja a
munkavilágítást.
Szinkronizálja az egyes fényszórók kapcsolási 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 foglalt
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.
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J - Szöveges kijelző. (A példában német nyelvű szöveggel)Szöveges állapot- és hibajelentések, valamint cselekvési
utasítások.- Felszereltség függvényében nyelvet lehet
váltani.
K - Kinyúlási, hossz- és magasságértékek kijelzése.- 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 kinyúlást, a mentési magasságot
és a létra aktuális hosszát mutatja.
L - Kontroll szimbólumok.- Az aktuális üzemi állapotokat és
figyelmeztetéseket mutatják.
M - Grafikus kijelző.- Megmutatja a használati mezőt a létra
aktuális pozíciójával.- Váltani lehet a vízszintes és függőleges
használati mező kijelzése között.– A kosár kamera képét is
megjeleníti amennyiben a jármű fel van szerelve vele.

Felépítmény kezelő helyei

Kosár kezelő állás

Áttekintés

A

B C

A - A kommunikációs berendezés mikrofonja
B - Takaróburkolat markolata.- A takaróelemet a
markolat segítségével a kezelőállás fölé lehet húzni.- A
takaróelem megvédi a kezelőállást a sérülés és az
időjárási viszontagságok ellen..
C - Vészleállító kapcsoló.
D - Forgatás, emelés és billentés vezérlőkarja.-Integrált
Terhelés határváltó gombbal.
E - Kezelőegység, képernyővel (Lásd [60])

D

E

F - Hosszabbítás/rövidítés vezérlőkar üzemmódtól függően,
az alábbiakra
– Létra Kitolás/Behúzás és
– Csuklós kar Emelés – Süllyesztés
Beépített gombbal a Korlátozott kosár működtetés
funkcióhoz.
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[59] Kosár kezelő állás

F

Felépítmény kezelő helyei

Kosár kezelő állás

Kezelő hely kijelző

[60] Kezelő hely kijelző
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Felépítmény kezelő helyei

Kosár kezelő állás

A - Készenlét és olajnyomás visszajelző-LED, zöld.
B - Kosár nélküli üzemmód terhelés tiltó visszajelző-LED,sárga
C - Túlterhelés, létrát rövidíteni visszajelző-LED, piros
D - Hídüzem visszajelző-LED, zöld
E - Szintkiegyenlítés nyomógomb, piros visszajelzőLEDdel.-Beindítja az automatikus szintkiegyenlítést..
F - Létrafok kiegyenlítés nyomógomb, sárga visszajelző 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 főmenübe -Átkapcsol a főmenük között
-Valamennyi almenüből az ahhoz tartozó főmenübe 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 váltani
.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 mutatja.
N - Kontrollszimbólumok - Aktuális üzemállapotokat és
figyelmeztetéseket mutatnak
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Felépítmény kezelő helyei

Vezérlés

Vezérlés szimbóluma
Alváz, meghajtás [61]
A - Üzemkészség és olajnyomás (csak fő kezelőálláson).
- Zölden villog, ha a kezelőállás üzemkész.
- Zölden világít, amikor a kezelőállás aktív.
- Kialszik, ha a létraüzem nem lehetséges.

A

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

B

C

D

[61] Vezérlés szimbólumai, alváz, meghajtás

C - Motor működik – fehér
D - Motor áll-fehér

Daru mód [62]
A – Daru üzemmód könnyű teherhez
B – Daru üzemmód nehéz teherhez

A

B

[62] Kezelő szimbólumok a daru
üzemmódhoz
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Felépítmény kezelő helyei

Vezérlés

Létra [63]
A Terhelni tilos (csak fő kezelőálláson).
– -Sárgán villog a kosár- és kosár nélküli határ 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 kezelőálláson).
– -Szabadon állásban, a billenési határ elérésekor,vagy az
abszolút létrahatár
(0-fős határ) elérésekor pirosan világít
C Hídüzem (csak fő kezelőálláson).
– -Kikapcsolt döntés üzem és felfektetett létracsúcs eseténl
zölden világít.
Szélsebesség (opció)
D
– - Pirosan világít 14 m/s szélsebességtől
– - Sárgán világít 9 m/s szélsebességtől
– - Zölden világít 9 m/s szélsebesség alatt.

A

B

C

D

E
F
I
G

E A létra gyors vagy lassú mozgási sebessége – fehér
F Ütközésre figyelmeztetés
G valamennyi vezérlőkart alapállásba kell állítani – sárga
H Ütközés – piros
- Elől, hátul, jobbra, balra, fent, lent
–
I

Kosár nélküli üzem – fehér (3…1 fő)
– sárga (személyek nélkül)
- 3 fő – 2 fő – 1 fő – személyek nélkül

– Kosárterhelés – fehér (4 … 1 fő) – sárga
(személyek nélkül)
J - 4 fő – 3 fő – 2 fő – 1 fő – személyek nélkül

H
J

–

[63] Létra vezérlés szimbólumai
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Felépítmény kezelő helyei

Vezérlés

Általános használat
Funkció gombok
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 található.
Főmenük kiválasztás
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 funkció szimbólumok mutatják..
Nyomják meg a Menü [64] nyomógombot.
- A legközelebbi főmenü jelenik meg a funkció szimbólumokkal.A
[64] Menü funkció gomb
Menü nyomógombot annyiszor nyomják meg,míg meg nem
jelenik a főmenü a kívánt funkcióval.
Amennyiben egy felszerelés nincs beépítve, az ahhoz
kapcsolódó funkciót a készülék nem kínálja fel, nem jelennek
meg a megfelelő funkció szimbólumok.
Almenük kiválasztása és kilépés
A jobb alsó sarokban háromszöggel rendelkező funkció
szimbólumok egy almenüt jelölnek [65].Almenük két szinten
vannak.
Almenü
kiválasztása
–
Nyomják meg a vonatkozó funkció nyomógombot.
-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 [64] nyomógombot.
-Amennyiben nem nyomnak meg egyetlen nyomógombot sem, a
kijelzés néhány másodperc után automatikusan visszavált a
hozzá tartozó főmenüre.
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[65] Funkció nyomógomb egy almenüre (Példa))

Felépítmény kezelő helyei

Vezérlés
Kijelző
A képernyőn a használati mező kijelzője az aktuális
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 [66] funkció nyomógombot.
-A kijelző a fő kezelőálláson vízszintes és a függőleges használati
mező között vált.
-A kijelző a kosár kezelőálláson szöveges kijelzés, vonalas kijelzés
és kinyúlási értékek között vált.
Működtessék ismét a Kijelzés váltása funkciós nyomógombot: a
kijelző a következő megjelenítési módra vált.

[66] Kijelző váltása

A

Fő kezelőállás hangerő beállítása
A váltakozó irányú kommunikációs berendezés hangszóróinak
hangerejét a fő kezelőálláson tetszés szerint változtatni lehet.
Működtessék a Hangerő, fő kezelőállás [67A]funkciós
nyomógombot. Megjelenik a Hangerő, fő kezelőállás almenü.
Működtessék a Hangerő le [67B] vagy Hangerő fel [67D]
funkció nyomógombot. A kiválasztott hangerőt a Hangerő
[67C] szimbólumon egy vonal-diagramm jelzi.

B

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

C

D

[67] Fő kezelő állás hangerő (A); Almenü : Hangerő le (B) Hangerő
fel(D) Kijelző (C)

Működtessék a Hangerő, létra végén[68A]funkciós
nyomógombot. Megjelenik a Hangerő, létra vége
almenü.Működtessék a Hangerő le [68B] vagy Hangerő fel
[68D] funkció nyomógombot. A kiválasztott hangerőt a Hangerő
[68C] szimbólumon egy vonal-diagramm jelzi.

A

B

C

D

[68] Hangerő a létra végén(A); Almenü: Hangerő le (B) Hangerő fel(D)
Kijelző(C).
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Felépítmény kezelő helyei

Vezérlés

Fényerő és kontraszt

A

B

C

D

E

F

G

H

[69] Fényerő/Kontraszt funkció szimbólum (A), Funkció szimbólum kontraszt (B), Alacsonyabb (C), Magasabb (E), kijelző
szimbólum (D)Funkció szimbólum fényerő (F), Sötétebb (G), Világosabb (I), Kijelző szimbólum (H)

A képernyő világosságát a kosár- és fő kezelőálláson szükség
szerint változtatni lehet. A kosár kezelőállásán ezen túlmenően
a kontraszt is szabályozható.
Működtessék a Fényrő / kontraszt [69A] funkció nyomógombot.
-Megjelenik a Fényerő / kontraszt almenü.
Fényerő
Működtessék a Fényesség [69F] funkció nyomógombot.
- Megjelenik a Fényerő almenü.
Működtessék a Sötétebb [69G] vagy Világosabb [69 I] funkció
nyomógombot.
- A Fényerő [69H] szimbólum az orientálásra szolgál, a hozzá tartozó
funkció nyomógomb nem rendelkezik funkcióval.
Kontraszt
Csak a kosár kezelőállásán:
Működtessék a Kontraszt [69B] funkció nyomógombot.
-Megjelenik a Kontraszt almenü.
Működtessék a Kisebb kontraszt [69C] vagy Nagyobb kontraszt
[69E] funkció nyomógombot.
-A Kontraszt [69D] szimbólum az orientálásra szolgál, a hozzá
tartozó funkció nyomógomb nem rendelkezik funkcióval.
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I

Felépítmény kezelő helyei

Vezérlés

Visszajátszás
Lehetővé teszi a komplett mozgásfolyamat utolsó öt
percének visszajátszását

Nyomja meg a visszajátszás funkció nyomógombot [70].
–Az automatikusan mentésre került mozgások visszajátszása
elindul visszafelé csökkentett sebességben
Nyomja meg a funkció nyomógombot ismét vagy mozdítsa
meg bármelyik vezérlőkart.
–A visszajátszás megáll, de ismét folytatható
–A vezérlő kar megmozdításával ismételten elindul a
mozgássor rögzítése
Bővebb leírás lásd: Memória mód (opcionális)

[70] Visszajátszás funkció
nyomógomb

A

A létrakészleten található reflektorok forgatása
Ki lehet egyenesíteni mindkét fényszórót a létrakészleten.
Működtessék a Fényszóró billentés [71A] funkció nyomógombot.
-Megjelenik a Fényszóró billentés almenü.
-A fényszórók automatikusan bekaocsolank,ha még nem voltek
bekapcsolva.
-A Fényszóró billentés [71C] szimbólum az orientálásra szolgál, a
hozzá tartozó funkciós nyomógomb nem rendelkezik funkcióval.
Működtessék a Lefelé billentés [71B] vagy Felfelé billentés [71D]
funkciós nyomógombot.
-A fényszórók elmozdulnak a választott irányba.
-Huzamosabb működtetés esetén a fényszórók elengedést
követően még utána futhatnak..

B

C

D

[71] Lámpa forgatás funkció nyomógomb (A), Almenü: Forgatás le
(B),Forgatás fel(D) kijelző szimbólum (C)

A

Világítások vezérlése
A létrakészleten található fényszórókat, a kosár
frontfényszóróját és a fényszórót a létra hajtóműnél különkülön lehet aktiválni és kikapcsolni.
Működtessék a Fényszóró kapcsolás [72A]funkció
nyomógombot. Megjelenik a Fényszóró kapcsolás almenü.
Működtessék a Kosár frontfényszóró [72B],Fényszóró,
létrakészlet [72C] almenü vagy Létrahajtómű fényszóró [72D]
funkció nyomógombot. Bekapcsol a kívánt fényszóró.
Működtessék ismét a funkció nyomógombot.
-A kiválasztott fényszóró kikapcsol
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B

C

D

[72] Lámpavezérlés funkció nyomógomb (A), Kosár homlokfali
lámpa(B),Létrakészlet lámpa (C), Létrakészlet alaptagon található
lámpa(D)

Felépítmény kezelő helyei

Vezérlés
Információ, hibaüzenetek
Amennyiben a letalpalás vagy a létra környékén hiba lép fel,
erről a képernyő szöveges kijelzőjében rövid leírás jelenik meg
(hibaüzenetek). Ezen túlmenően cselekvési utasítások is
megjelennek, amelyek a kezelőt segítik a hiba kezelésében
(információ).A szöveges üzenet és a hibajelentés közötti
átkapcsoláshoz:
Működtessék az Információk/Hibaüzenetek [73] funkció
nyomógombot.
-A kijelzés addig vált, ameddig a nyomgombot nyomva tartják.

[73] Információ/ Hibaüzenetek

Ülésfűtés (opcionális)
Opcióként a fő kezelőállás elektromos ülésfűtéssel
rendelkezik

A

Működtessék az Ülésfűtés [74A] funkció nyomógombot.A
kevesebb [74C] vagy Több [74E] funkció nyomógombbal
állítsák be a hőmérsékletet szükség szerint.
-Az aktuális hőmérsékleti szintet a Hőmérsékleti szint
szimbólumban egy vonalas diagramm mutatja [74D].

Nyelv kiválasztása (opcionális)
Opcióként meg lehet változtatni a szöveges kijelzés
nyelvét.Működtessék a Nyelv [75] funkció nyomógombot.

B

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

Létramozgások sebessége

[75] Nyelv kiválasztása

Működtessék a Gyorsabb /lassabb sebesség [76] funkció
nyomógombot.
-A teknősbéka-szimbólum lassú sebességet jelent.
Működtessék ismét a Gyorsabb / lassabb sebesség funkció
nyomógombot.
-A Nyúl-szimbólum gyors sebességet jelent. A Nyúl-beállítás a
szabvány beállítás..
[76] Működési sebesség
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D

[74] Ülésfűtés funkció nyomógomb (A); Almenü: Alacsonyabb hőmérséklet
(B) Magasabb hőmérséklet (D) Kijelzés (C)

-A nyelv átvált a következő nyelvre

Opcióként a létramozgásokat lassabban is végre lehet
hajtani. Ennek során az összes mozgás sebessége a
maximális értéknek kb. a 70%-ra korlátozódik.

C

Felépítmény kezelő helyei

Vezérlés
Automatikus létra összecsukás (Opcionális)
Az automatikus létra összecsukás funkció lehetővé teszi a
létrakészlet automatikus rövidítését és lefektetését a tartóra.
Lásd a részletes leírást a Létra – összecsukás szakaszban.
Működtessék a Létra automatikus összecsukás [77] funkció
nyomógombot.
-Néhány másodperc elteltével elindul a létra automatikus
mozgási folyamata.
[77] Létra automatikus összecsukás funkció nyomógomb

Közvetlen beszállás (opció)
A közvelen beszállási funkció lehetővé teszi, hogy a
mentőkosár automatikusan a vezetőfülke elé a
legkényelmesebb beszállási pozícióba álljon.
➔ A részletes leírást lásd a Mentőkosár RC 300 –
Kezelés vagy Mentőkosár RC 400 – Kezelés.
➔ Nyomja meg a Közvetlen beszállás [78] funkció gombot.
– A létra automatikusan a vezetőfülke előtti beszállási
pozícióba áll.

[78] Function symbol Direct entry

Memória mód (opcionális)
A memória funkcióval az előzőleg tárolt mozgásokat tetszőleges
alkalommal automatikusan meg lehet ismételni.
Működtessék az Útvonal tárolása [79A] funkció
nyomógombot. A vezérlés elkezdi rögzíteni az ezt követő
mozgásokat.
A tárolás befejezéséhez nyomják meg a Vége/leállítás/Törlés
[79B] funkció nyomógombot.A tárolt mozgássor fordított
sorrendben történő megismétléséhez nyomják meg a
Visszafelé [80B] funkció nyomógombot.A tárolt mozgássor
indulóponttól történő megismétléséhez nyomják meg az
Előre [80A] funkció nyomógombot.
Az automatikus folyamat megállításához vagy
befejezéséhez nyomják meg a Vége/Leállítás/Törlés [79B]
funkció nyomógombot.A memória tartalmának törléséhez
nyomják meg kétszer az Vége/Leállítás/Törlés [79B] funkció
nyomógombot.

A

[79] Mozgás rögzítése (A) és vége/leállítás/törlés (B)

A

[80] Tovább (A) és Vissza (B)
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B

B

Felépítmény kezelő helyei

Vezérlés
Kosár kamera (opcionális)
Opcióként a kosárban egy kamera figyeli a mozgási tartományt.
Amennyiben a kosárban nem tartózkodik senki, a kamera képe
megjeleníthető a fő kezelőállás képernyőjén.Ebben az esetben
helyettesíti a használati mező kijelzését.

Működtessék a Kamera [81] funkció nyomógombot.
-A képernyőn megjelenik a kamera képe.
Nyomják meg ismét a Kamera [81] funkció nyomógombot.
-Ismét megjelenik a használati mező kijelzése..

[81] Kosárkamera funkció nyomógomb

Ez a funkció csak a fő kezelőálláson áll rendelkezésre.

Generátor vezérlése(opcionális)
A

A hordozható áramfejlesztőt (opcionális) a kezelőállásokról
aktiválni lehet, és ki lehet kapcsolni.
Nyomják meg az Áramfejlesztő [82A] funkció
nyomógombot.
-Megjelenik az Áramfejlesztő almenü.
Nyomják meg az Áramfejlesztő bekapcsolás [82B] vagy
Áramfejlesztő kikapcsolás[82C] funkció nyomógombot.
-Az áramfejlesztő megfelelően kapcsol..

B
[82]

C

Generátor vezérlése funkció nyomógomb (A), Generátor be
(B), Generátor ki (C)

Távdiagnosztika(opcionális)
A letalpalás és létra területének hibája esetén a GSM mobil
rádió funkción keresztül a vezérlés információt továbbíthat
az Iveco ügyfélszolgálathoz. Az adatok alapján Iveco
ügyfélszolgálat távdiagnózist készíthet..

A

B

[83]Távdiagnosztika funkció nyomógomb (A) és Jelentés küldés kezelési
szimbólum (B)
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A létrakészlet emelőkeretét a forg ózsá moly hordoz za, amely egy forgókos zorún keresztül az alé pítmé nyre van ágyazva. Ez az elr endezés a létra végtelen forgását teszi lehetővé.A forgók oszor ú a létrakészlet által kifejtett erőket
az alépítménye n és a talajtámasz okon kere sztül a talajra továbbítja.

Létra

Részegységei
Létra mozgatás

Automatikus szintkiegyenlítő rendszer

A létramozgások hidraulikus működtetéssel történnek. A
hidraulikaolaj tartálya az alépítményben található, a szivattyú
mellett. Ez rövid szívó útvonalat jelent. A szivattyú az olajat
egy többszörös olajátvezetőn át egy útszelepen keresztül
vagy a talajtámaszokhoz, vagy a létra hidraulikus
fővezérléséhez szállítja.A hidraulikus fővezérlésben a finoman
szabályozható vezérlő tolattyúk az olajat a vezérelt
fogyasztókhoz irányítják, amelyek a kívánt mozgásokat a
vezérlőkar elmozdulásának függvényében a megfelelő
sebességgel hajtják végre. Egy teherfüggő vezérlés
(terhelésérzékelő rendszer) révén a szivattyú automatikusan
beáll a szükséges olajnyomásra és a szükséges szállítási
mennyiségre.A meghajtó energia addig áll rendelkezésre,
ameddig nyomva tartják a holtember kapcsolót.
Szükség esetén a létrát vagy gépezetesen, vagy manuálisan
lehet üzemeltetni. Vészüzemben azonban a biztonsági
berendezések nem működnek.Ennek következtében a
vészüzem csakis a létra visszahúzó mozgatására és a
kitámasztók visszahúzására szolgál.

Forgózsámoly
A létrakészlet emelőkeretét a forgózsámoly hordozza,
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.

A gépezetes tolólétra egy automatikus szintszabályozó
rendszerrel van felszerelve, amelyik a létrafokokat és a
mentőkosár alját mindig vízszintesen tartja, még akkor is,
amikor a jármű dőlt terepen áll.Ez a szintkiegyenlítés a
forgókoszorú alépítménye 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 számítógépnek egy érzékelő szolgáltatja.A betolt
létrakészlet tartóra fektetése előtt a szintkiegyenlítő rendszer
automatikusan alapállásba tér.

Vezérlése
A létramozgásokat és biztonsági berendezéseket több
számítógép vezérli. Ezek a számítógépek CAN-bus-on
keresztül cserélnek adatot. A létra tényleges terhelésére
vonatkozó méréseket tágulásérzékelők szolgáltatják.
Túlterheléskor megszólal egy figyelmeztető hangjelzés, a
létramozgások automatikusan megszakadnak, és csak azok a
mozgások hajthatók végre, amelyek csökkentik a terhelési
nyomatékot.A vezérlés az elektromágneses kompatibilitása
tekintetében ellenőrzött!

Működtetése
A létra kezelése a forgózsámolyon található fő kezelőállásról,
vagy a kosár vezérlőállásáról történik. A fő kezelőálláson a
kezelő és kijelző elemek ergonómikusan vannak elhelyezve:

Tűzoltó rendszer
A létra rendelkezik egy külön beszerelt vízcsővel a létra
tetején. A kosárba a B típusú csatlakozók és tömlő
segítségével lehet följuttatni a kosárra szerelt monitorhoz
vagy a kosár védőrendszeréhez.
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- Ülés, integrált létramozgató vezérlőkarokkal.
- TFT-technológiás billenthető színes képernyő.
- Nyomógombokon keresztül egyénileg lehívható menüprogramok
a különböző funkciók, szervizinformációk és különleges
felszerelések számára.
- Üzemi állapot és használati mező kijelző.
- A járműmotor, a világítás, a létrafok kiegyenlítés, a
kommunikációs berendezés és a szintkiegyenlítő kapcsolására
szolgáló gombok.
- Vészüzemi funkciók és a kinyúlási értékek kijelzése a szögíven.
- Váltakozó irányú kommunikációs berendezés.
- Második beszélőhely a BOS-készülékek számára.

Létra

Részegységei

Létra mozgások
Az eltérő mozgásokat [84] végre lehet hajtani egyidejűleg,
egymástól függetlenül. Ezeket elektronikus,

D

C
B

hidraulikus és mechanikus biztonsági berendezések biztosítják,
ezáltal a kezelési hibák messzemenően ki vannak küszöbölve.

A
Emelés-Leengedés
Az emelés és billentés [84A] 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.

[84] Létra mozgások:
Kiemelés-leengedés (A), Hosszabbítás-rövidítés (B), Forgatás (C)

Forgatás
A forgózsámolyt a létrával együtt - bolygóműn keresztül egy
hidraulikus motor hajtja meg. A létrát minden terhelt
helyzetben egy lamellás fék biztosítja.A létra végtelenül
forgatható [84C].

[85] A létra emelés lekapcsolási határa: 75°
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Létra

Részegységei
Hosszabbítás-Rövidítés
A hosszabbító emelőgép hidraulikus motorral, két független
hidraulikus fékkel és egy hajtóművön keresztül kapcsolt
kötéldobbal működik A hosszabbító vagy rövidítő mozgás
elkezdésekor [84B] 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 átmenetnél eltérő létrafoktávolságok keletkezhetnek.Biztonsági okokból a létrára
azonban csak teljes hosszában azonos létrafok-távolság
esetében szabad felmászni (létrafok kiegyenlítés). A létrafok egyenlőség automatikusan létrehozható.
A létra hosszabbító rendszer biztosítja, hogy a legfelső létra
tag a csuklós karral kerüljön először teljes kitolásra, és csak
ezután kapcsolódjon a következő létra taghoz. Ezt követően a
középső létra tagok szinkronban kerülnek kitolásra. A létra
behúzása fordított sorrendben történik.
A létra csak akkor húzható be, ha a csuklós kar teljesen
felelt helyzetben van. Ha a csuklós kart leengedik, a
rövidítési mozgás automatikusan lelassul, és megáll.

A csuklós kar emelése és leengedése
A csuklós kar emelése, vagy leengedése két hidraulikus
munkahengerrel történik.
A leengedés lekapcsolási végállása 75°, a létrához
viszonyítva [86], a maximum emelési szög 0°. Ha a kosár üzemel, a
maximális csukló szög a vízszinteshez képest –45° -ra korlátozódik [87].
A mozgások automatikusan lelassulnak amíg a végállásnal
megállnak.
A hidraulikus leengedő fékszelepek megakadályozzák, hogy a
csuklós kar leengedése folytatódjon, a mozgás befejeződését
követően. Ezek a visszacsapó szelepek hidraulikusan kerülnek
megnyitásra a csuklóa kar leengedésekor
A létrát egy 13,9 m minimális hosszig ki kell tolni a csuklós kar
leengedéséhez.
A csuklós kart teljesen fel kell emelni a létra behúzása előtt.
Ha a csuklós kar szöge 1°-on belül van, a létra behúzási
mozgás lelassul és a csuklós kar automatikusan felemelésre
kerül.. Ha a csuklós kar 1° - nál alacsonyabb szögben áll, a
behúzási mozgás megáll és addig nem folytatható, amíg a
csuklós kart teljesen fel nem emelik.

[86] A c s u k l ó s k a r l e e n g e d é s é n e k v é g á l l á s a : 7 5 ° a lé t r a
és a csuklós kar között mérve

[87] A mentőkosárral szerelt csuklós kar leengedési
végállása: –45 ° a vízszinteshez képest.
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Létra

Részegységei

Létrakészlet

A

A létrakészlet sokoldalú. Az egyes létrarészek nagy
hajlító- és csavarodó szilárdságú, kis szélfogó felülettel
rendelkező hegesztett és több rétegben festett
acélidomokból állnak. A feljutást a talajról egy külön
mászó létra könnyíti meg

B

.A létrapofák [88D] szabadalmazott, hengerelt speciális
idomok.A létrafokok [82C] és oldalelemek felsőöv [88A] és
átlós elemek [88C] üreges idomokból készülnek. Az egyes
létraelemek –a könnyebb működés érdekébenműanyagból készült csúszó elemekkel és görgőkkel
vannak egymásba vezetve
.A 450 mm széles, végig szabadon járható mászó rész, a
hőszigetelt és csúszás-biztos létrafokok és a 350 mm
magas öv nagy biztonságot kínálnak
.A legfelső létratag csúcsán rögzítő elemek találhatók a
mentőkosár, daruüzem, monitor, fényszóró, tartókötelek
stb. számára..
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C

D
[88] Felsőöv (A), átlós elem(B), Létrafokok (C), Létrapofák (D)
)
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Fő irányelvek
FIGYELEM
A szakszerűtlen kezelés súlyos balesetekhez vezethet!A
veszélytelen használat előfeltétele az, hogy a magasból
mentőt kizárólag speciálisan képzett személyzet kezelje
A magasból mentőt csak intenzív oktatás és gyakorlás
után kezeljék! Amennyiben ismerik a magasból mentő
kezelését, tanulják meg az egyes elemek szerepét 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 óvatossággal, különösen akadályok
közelében és padlószint alatti tartományban.Tartsanak az
akadályoktól elegendő biztonsági távolságot.Sose
hagyatkozzanak a biztonsági berendezésekre,azok
csupán kiegészítő berendezések.
Figyeljék állandóan a magasból mentő mozgási
tartományát. 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 hirtelen, se nagy
sebességnél.Tartsanak elegendő biztonsági távolságot az
elektromos berendezésektől és vezetékektől.Ha
megszólal a figyelmeztető harang és a képernyőn pirosan
világít a túlterhelés, létrát rövidíteni kontroll szimbólum,
tehermentesítsék vagy rövidítsék a létrát.Létraüzem
közben folyamatosan ügyeljenek a képernyön egjelelnő
jelzésekre.

FIGYELEM
A magasból mentő felborulhat! A figyelmetlenség
veszélyezteti a magasból mentő stabilitását.
A létrát csak akkor mozgassák, ha a jármű
biztonságosan le van állítva, és le van talpalva. Lásd a
letalpalás fejezetet.Bevetés közben figyeljék a
talajt.Bevetés közben figyeljék a szélsebességet.
Figyeljenek a szél pont alatt leírt biztonsági intézkedésekre.Ne
rögzítsenek a létra csúcsára, vagy a kosárra kiegészítő
létrákat, csörlőket, stb.A létrát sose mozgassák lelógó
kötelek, kábelek vagy tömlők segítségével!
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FIGYELEM
Amikor felmásznak a létrára, vagy a létrát célpontra
közelítik fennáll a leesés veszélye!
Csak a létrafok kiegyenlítés után másszanak a
létrára.Legyenek rendkívül óvatosak, ha a létrakészlet
nedves, havas, vagy jeges.Amikor személyek
tartózkodnak a létrán, ne mozgassák 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 nagyon könnyedén
támasszák meg.

ÓVATOSAN
Helyváltoztatáskor balesetveszély!
A jármű minden helyváltoztatása előtt a létrát rövidítsék
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

FIGYELEM
Bonyolult helyzetekben történő összetett létra
mozgások ütközésekhez vezethetnek, ami a létra
súlyos sérüléseit
eredményezheti. A biztonsági
berendezés nem nyújt teljes védelmet minden
➔ lehetséges mozgás során.
Mindig a szükséges óvatossággal kezelje a létrás
járművet. Vegye figyelembe a létra működési
tartományát, különösen amikor a szögbe állított csuklós
karral hosszabbítja, vagy rövidíti.
ÓVATOSAN
Az ütközés elleni védelem ellenőrzésekor gépezetes
tolólétra megsérülhet!.
Az ütközésvédelem ellenőrzése közben a
létramozgásokat lassú üzemmódban végezzék.
Soha ne ellenőrizze az ütközés védelmet leeresztett
csuklós karral.
Folyamatosan ellenőrizzék az üzemanyag
fogyasztást és a motor hőmérsékletét! Szükség
esetén időben töltsék fel az üzemanyagtartályt,
elkerülve ezáltal a munka időigényes és
szükségtelen megszakítását.

Létra
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Vészstop
FIGYELEM
Balesetveszély! A vészleállítás a
mentőkosárban vagy a felvonón tartózodó
szemlyeket veszélyezteti! A vészleállító kapcsolóra való hirtelen ráütéssel
egyidejűleg a létrakészlet és a felvonó mozgása
hirtelen megáll
Vészstop gomb
Szükség esetén a létrakészlet minden mozgását
azonnal meg lehet szakítani.
Nyomják meg a vészleállító gombot [89].
-Megszakad az áramellátás,a talajtámaszok mozgásai
leállnak.
-Leáll a jármű motorja.
-Hangjelzés figyelmeztet, hogy megnyomták a vészleállító
gombot.
-A képernyő szöveges kijelzője felhívja a figyelmet az aktív
vészleállító gombra.
Ha a vészstop gombok valamelyikét működésbe
hozzák, a támgerendák működése csak a
vészstop gomb kireteszelése után folytatható.
A vészleállító gombot forgassák jobbra a nyíl irányába
[89A] és húzzák ki [89B].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 lehet.
Működés megszakítása
Engedje el a vezérlőkart
-A vezérlőkar magától az alaphelyzetbe áll viszsza,
-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..
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[89] Vészleállító gombot
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Elektromos áram elleni védelem
Veszély!
Magas feszültség! Életveszély!

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

Kerüljék a szabadon függő elektromos vezetékek vagy
áramot vezető berendezési részek érintését!A bevetés
helyén áramtalanítsák az elektromos
berendezéseket.Amennyiben ez nem lehetséges,
tartsanak elegendő biztonsági távolságot az
elektromos berendezésektől és vezetékektől.

A feszültség alatt álló berendezési részek
megközelítésekor tartsák be a minimális távolságot.
A leeset vezetékek megközelítésekor figyeljék meg a talaj
állapotát. Nedves talaj esetében növeljék a minimális
távolságot.

Ne érintsen működő részeket
Példák feszültség alatti alkatrészekre::
-szabadon lévő elektromos vezetékek,
-elektromosságot vezető berendezési részek,
-elektromos berendezések olyan részeit, amelyek sérülés
hatására feszültség alá kerülhetnek (pl. fémházak, sérült
szigetelés esetén kábelek)
-épületrészeket, amelyek sérülés hatására továbbítják az
elektromos feszültséget, pl. ereszcsatornák, fémkerítések
Amennyiben mégis hozzáérnek a feszültség alatt álló
vezetékekhez:
Ne érintsék meg a kosár, létra vagy jármű elektromosságot
vezető (fém) részeit. Csak műanyag részekhez érjenek!
Tápfeszültség leválasztása
Az alábbi intézkedéseket csak villanyszerelő szakemberrel
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

IVECO MAGIRUS
85

Szabad vezetékek megközelítésekor ügyeljenek az alábbiakra:
- A föld feletti vezetékek vezetéksodronyai szélben kilenghetnek.
--Terhelés esetén a létra áthajolhat.

Tartsák be a hatályos szabályozásokat
Részletes szabályok és előírások vannak, pl. DIN VDE
0132, melyek az elektromos rendszerek közelében
végzendő tűzoltási tevékenységet szabályozzák.
➔ Tartsa be a vonatkozó helyi rendeleteket.
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Leállító funkciók
A túlterhelés, mechanikus sérülés vagy ellenőrizetlen
létramanőverek elleni védelem céljából a magasból mentő fel
van szerelve különböző kikapcsoló funkciókkal.A kikapcsolási
határok elérésekor minden létramozgás automatikusan előbb
lelassul, majd kikapcsol.
.Röviddel a létra várható automatikus kikapcsolása 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 kosár nélküli üzemben
tilos szimbólum.
1, 2, 3 és 4-személyes működési tartomány
Amikor kosárüzemben elérik a képernyőre bevetített és
szimbólumként megjelenített kosárhatárt,minden létramozgás
kikapcsol.
Ha a tényleges kosár terhelés kisebb, mint a meghatározott
kosár határ terhelés, a létra mozgás folytatható a következő
kosár terhelés határig, ha a korlátozott kosár működtetés
használatával a terhelés csökkentésre kerül, addig a pontig
ahol a létra mozgások újból lekapcsolnak. Lehetőség van a
következő kosár terhelés határ bekapcsolására a korai
figyelmeztetés tartományában.
Ha hátrafelé mozogva meghalad egy terhelési határt, a
rendszer automatikusan a következő magasabb kosártehelési
határrra kapcsol.
1-személyes kosár nélküli üzem
Kosár nélküli létra üzemben a képernyőre bevetített
határvonal elérésekor kikapcsol a hosszabbító vagy
billentő mozgás (1 fős szabadon állási határ). A létrát már
csak a létra célra közelítésére szabad használni.
- A képernyőn megjelenik a sárga Terhelés kosár nélküli
üzemben tilos szimbólum.
Híd funkció
Ha a létrát, kosárral vagy kosár nélkül egy felfekvési
pontra fektetik, minden létramozgás kikapcsol. A létrát már
csak emelni lehet. A képernyőn világít a Létrahíd-üzem
szimbólum és az EMELNI szöveg olvasható.
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75°-os emelési szög
A vízszinteshez viszonyított 75o-os abszolút emelési 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.
A csuklós kar emelése és leeresztése
A csuklós kar leengedésekor a kontroller lekapcsolja a
mozgást, ha a csuklós kar és a létra közötti szög eléri a
75°-t. Ha a kosár üzemben van, maximális csukló szög a
vízszinteshez képest –45° -ra korlátozódik.
Az emelési mozgás lekapcsolódik, ha a létra és a csuklós kar
egyvonalba esik.
Működési határ
Az abszolút használati határ elérésekor a vezérlés kikapcsol minden
létramozgást. A létrát már csak rövidíteni (és felegyenesíteni) lehet.
-A képernyőn a piros Túlterhelés, létrát rövidí teni szimbólum jelenik
meg..
Vezető fülke védelem
A vezetőfülke jobb és baloldali területét kikapcsoló élek
biztosítják.A vezetőfülke, létratartó és –ha van- nagy
málhatér fölött elforgatni csak a létrakészlet kb. 3o-os
megemelését követően lehetséges.
-A képernyőn megjelenik az
ÓVATOSAN,VEZETŐFÜLKE KÖRNYÉKE szöveg.

Kosár/Létra ütközés
Amennyiben a létra mozgatásakor a kosár vagy a létra
akadályba ütközik, kikapcsol minden létramozgás. A létra
már csak a kijelzőben jelzett ütközési iránnyal ellentétesen
mozgatható.Határesetekben, pl. a felület kialakítása 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.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 rövidíteni lehet. Tovább
mozgatni csak tehermentesítés után lehet
- Megszólal a figyelmeztető harang, és a képernyőn világít
a piros Túlterhelés [90] kontroll szimbólum

[90] Túlterhelést jelző szimbólum

Döntés az alépítmény szintje alá
Ha ki van kapcsolva a szintkiegyenlítés és a forgózsámoly
és a forgókoszorú alsó része nem párhuzamos 91A), a
létra billentése kikapcsol a létratartó fölött. Ha a rövidre
húzott létrát le kell fektetni, be kell kapcsolni a
szintkiegyenlítést. A párhuzamosság beállítását (91B)
követően újra lehetséges a billentés.

A

B

[91] A forgózsámoly és a forgókoszorú alsó részének helyzete
párhuzamos (B) és nem párhuzamos (A)
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Maximális tömegek
FIGYELEM
Nem megfelelő kezelés balesetet okozhat.
Létraüzemben ellenőrizzék folyamatosan a képernyő
összes kijelzését.A terhelési határ túllépésekor
csökkentsék
a terhelést. Mikor megszólal a figyelmeztető harang és
a fő kezelőállás képernyőjén [926C] világít a piros
Túlterhelés, létra rövidítés kontrollszimbólum, vagy a
kosár kezelőálláson világít a piros kontroll-LED [93C]
tehermentesítsék a létrát.Hordágytartós üzem (lásd a
Személyek mentése fejezetet), vagy tűzoltóesetében figyeljenek a csökkentett megengedett terhelésekre.

A

B

C

D

[92] Túlterhelés visszajelző (C), Kosár nélküli üzem túlterhelés visszajelző
(B) Hídüzem visszajelző (D)

A

B

C

D

OIL

[93] Túlterhelés visszajelző (C), Kosár nélküli üzem túlterhelés
visszajelző (B) Hídüzem visszajelző (D)Kosár kijelző esetén

IVECO MAGIRUS
88

Létra

Az ön biztonsága érdekében

Kosár működési határok
Kosárüzemben a szabadon álló létrát kosárral
használják. Az adott kosárhatár elérésekor automatikusan
kikapcsol a létramozgás (kikapcsolási határok). A képernyőn
világít a sárga Terhelés tilos, kosár nélküli üzemmód
visszajelző szimbólum [94B].
Csökkentsék a terhelést.
A fő kezelőállás két vezérlőkarja egyikénél [95A] nyomják
meg a Terhelés határ váltó nyomógombot és haladjanak
tovább,
vagy
A kosár kezelőállás baloldali vezérlőkarjánál [96] nyomják
meg a Terhelés határ váltó nyomógombot és haladjanak
tovább.

A

B

C

D

[94] Túlterhelés visszajelző (C), Kosár nélküli üzem túlterhelés
visszajelző (B) Hídüzem visszajelző (D)

A

Terhelés határ váltás lehetséges az előzetes jelzés
ideje alatt is. Visszatérés alkalmával a terhelés határ
automatikusan visszavált a nagyobb tömegre

[95] Terhelés határ váltó nyomógomb

O IL

+ 25V

+5

14

+4

+

+

+3

+

+2

+1

+0

m

kg

[96] Terhelés határ váltó nyomógomb)

4-személyes működés
Maximum kosár terhelés:

3- személyes működés 2- személyes működés 1- személyes működés

4 személy (360 kg)

3 személy (270 kg)

2 személy (180 kg)

1 személy (90 kg)

4-személyes határ

3- személyes határ

2- személyes határ

1- személyes határ

Kijelző kép:
Kijelzett lekapcsolási határ
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Kosár nélküli üzemmód
Kosár nélküli létra üzemben a képernyőre bevetített
határvonal elérésekor kikapcsol a hosszabbító vagy billentő
mozgás (1 fős kosár nélküli határ). A létrát már csak a létra
célra közelítésére szabad használni.
- A képernyőn megjelenik a sárga Kosár nélküli üzem, terhelni
tilos szimbólum. [97B]

A

B

C

D

[97] Túlterhelés visszajelző (C), Kosár nélküli üzem túlterhelés
visszajelző (B) Hídüzem visszajelző (D

4-személyes kosár
nélküli működés

3-személyes kosár
nélküli működés

2-személyes kosár
nélküli működés

1-személyes kosár
nélküli működés

Maximális terhelés a létra
csúcsánr:
4 személy (360
kg)
Kijelző kép:

3 személy (270
kg)

2 személy (180
kg)

1 személy (90
kg)

Kijelzett lekapcsolási
határ:

3-személyes kosár
nélküli határ

2-személyes kosár
nélküli határ

1-személyes kosár
nélküli határ

4-személyes kosár
nélküli határ

VESZÉLY
A létra túlterhelése balesetet okozhat és a létra
felborulásához vezethet..
Ha meghaladja az 1 emberes kosár nélküli terhelési
határt, ne terhelje tovább a létrát kosár nélküli
üzemben.
Csak akkor mozgassa a létra készletet, miután a
létrát ledöntötte.
Hídüzem

A

B

C

D

A hídüzem funkció kosárral és kosár nélkül is támogatott.
A zöld Hídüzem visszajelző [97B] világít.
–A kosár kijelzőn a funkciót visszajelző lámpa szintén
világít(98D)
Maximum egyidőben 12 személy átmászása
engedélyezett a létrán a funkció használata esetén
Hídüzem esetén a létra túlnyújtható az egy személyes
kosár nélküli üzemmód működési tartományán (Lásd:
Létra-működtetés).
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OIL
[98] Túlterhelés visszajelző (C), Kosár nélküli üzem túlterhelés
visszajelző (B) Hídüzem visszajelző (D)
Kosár kijelző esetén

Létra

Az ön biztonsága érdekében

Kosár/ Létra ütközés

Létra önteszt

Amennyiben a létra mozgatásakor a kosár vagy a létra
akadályba ütközik, kikapcsol minden létramozgás. A
létra már csak a kijelzőben jelzett ütközési iránnyal
ellentétesen mozgatható.Határesetekben, pl. a felület
kialakítása 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 Szabadmozgás 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.
FIGYELEM
A szabad mozgatás funkció használata esetén
minden ütközést érzékelő szenzor működése
figyelmen kívül van hagyva , ezért fokozott
figyelmet igényel.
Csak akkor használja a Szabad mozgatás funkciót, ha
egy ütközést követően nem lehetséges a lehető
legjobb irányba való elmozdulás. Ne fejezzen be
semmilyen mozgást a Szabad mozgás funkció
használatával, ha az az ütközés irányába folytatódna,
vagy további sérüléseket okozna.
A Szabad mozgatás funkció használata során a
kezelőnek mindig gondoskodnia kell arról, hogy
minden létra mozgás sérülés okozása nélkül
befejezhető legyen.
Minden mozgást kiemelkedő figyelemmel fejezzen be.
További instrukciók a Létra – Szabad mozgatás funkció
fejezetben találhatók.
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A mellékhajtómű bekapcsolása után a létra egy öntesztet
hajt végre. Hiba esetén az esetleges működési problémák
elkerülése érdekében a létra nem indul el. Az önteszt alatt
a létra az összes csatlakoztatott szenzor működését
leellenőrzi. A hibás alkatrészekről hibaüzenetet küld a
kijelzőre. Nélkülözhetetlen érzékelő meghibásodása
esetén (Holtember kapcsoló) a létra működése
blokkolásra kerül és a hibát tartalmazó üzenetet jelenít
meg.

Létra

Az ön biztonsága érdekében

Ütközés figyelmeztető rendszer (opcionális)
Figyelem
Az ütközésre figyelmeztető rendszer a létra kezelése közben a kosár mozgási
környezetét felügyeli. 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 atmoszferikus légnyomás befolyásolja. Alacsonyabb
hőmérsékleten a szenzorok érzékelési távolsága jelentősen nagyobb mint
magas hőmérsékleten.Az ultrahang terjedési irányában lévő, függőlegesen
álló nagy felületű akadályokat a rendszer
könyebben észlel mint a kisméretű, az ultrahang terjedésére ferdén álló
ajadályokat.

Az ütközésvédelmi figyelmeztető rendszer nem
mentesíti a létrakezelőket a gondos kezelés
kötelezettsége alól!
Ütközés figyelmeztető rendszeraktiválása
Kapcsolják be a mellékhajtást, - Lásd a Letalpalás fejezet
Használat előtt, Melékhajtás részben
- Az ütközésre figyelmeztető rendszer automatikusan
aktiválódik.
Lépjen rá a Holtember kapcsolóra
- A szenzorok jeleit a figyelmeztető rendszer kiértékeli

[99] Ütközés figyelmeztetés szimbóluma

Figyelmeztetési szintek
I. Figyelmeztetési fokozat:
- Egy akadálynak kb. 2 m-re való megközelítésekor a rendszer
figyelmeztet az ütközési veszélyre,
- Akusztikus jelzés: Szaggatott figyelmeztető hangjelzés a kosárés a fő kezelőállásban,
- Optikai figyelmeztetés: Megjelenik a Figyelem ütközés lehetséges
szimbólum [99] a kosárés 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 lehetséges szimbólum [99] a
kosár- és a fő kezelőállásban,
Az akadálytól vló távolságot növelni kell - A figyelmeztetési fokozatok
egymást követve kikapcsolnak,
- A figyelmeztető hagjelzés és a Figyelem ütközés lehetséges
szimbólum egy következő közelítésig kikapcsolva maradnak.
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Figyelmeztető hang kikapcsolása
A figyelmeztető hangjelzést ki lehet kapcsolni,akkor is ha a
mentőkosár a figyelmeztető rendszer működési
tartományában tartózkodik.
Nyomják meg a Figyelmeztető hangjelzés ki [100]
gombot a kosár- vagy a fő kezelőállásban:
A hangjelzés kikapcsol

[100 Figyelmeztető hangjelzés ki nyomógomb

A Figyelem ütközés lehetséges szimbólum [101] látható
marad

[101] Ütközés figyelmeztetés szimbóluma
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Szél
A létra korlátozás nélkül használható 12 m/s ( 6-os erősség
a Beaufort Skálán) szélsebességig.

➔
➔

➔

➔

FIGYELMEZTETÉS
A létra felborulhat. Figyelmetlenség kockáztathatja a
létra stabilitását.
Szeles időben mindig kísérje figyelemmel a
szélsebességet. Használja a Beaufort Skálát, vagy az
opciós szélsebességmérőt.
A szélsebesség gyakran jelentősen megnő magas
helyeken. A létra használatakor figyeljen a
széllökésekre és a szélmentes területekre. Ha
lehetséges a széles támláb beállítást alkalmazza. A 12
m/s vagy nagyobb (6-os erősség a Beaufort skálán)
esetén a járművet a maximális szélességű támaszokra
kell helyezni.
Figyeljen a figyelmeztető hangjelzésre: A határ
területeknél a figyelmeztető hangjelzés megszólalhat és
a Túlterhelés, Húzza be a létrát piros figyelmeztető
szimbólum megjelenhet a kijelzőn anélkül, hogy a kosár
terhelési határt elérnék! Ha kétségei vannak,
részlegesen húzza be a létrát, hogy csökkentse a létra
terhelést.
12 m/s vagy afölött (6-os erősség a Beaufort skálán),
használja a stabilizáló köteleket [102] vagy részben
húzza be a létrát.

Beaufort szélsebesség
Erő

Leírás

Hatá
s
Felkavarja a port,
kisebb gallyakat
mozgat

4

Közepes
fuvallat

5

Élénk fuvallat

6

Erős szél

7

Közepes vihar Nehéz széllel szemben 13.9 – 17.1
menni, nagyobb fák
dölöngélnek

8

Élénk vihar

(m/s)
5.5 – 7.9

Kisebb fák hajladoznak.

8.0 – 10.7

Nagyobb gallyak
dőlnek,vezetékek sikítanak

10.8 – 13.8

Ágakat tör le a fákról 17.2 – 20.7
Nehéz széllel
szemben menni

Az alábbi diagram [102] ábrázolja a maximális létrahosszt a
szélsebesség függvényében és a stabilizáló kötelek
használatával. Ez útmutatóként használható a létra erős
szélben való működtetésekor.

Extension length of the ladder (m)

M 42 L-AS with holding lines
M 42 L-AS without holding lines
40

M 32 L-AS with holding lines
M 32 L-AS without holding
lines

m/s
km/h
Beaufort
[102 Létraüzem szélben
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A 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 kijelzőt.

A

–A szélsebesség kijelzése [103A].
–12 m/s alatt a kijelző [103] zöld. Minden korlázozás nélkül
használható a létra.
– 12 m/s fölött a kijelző sárga.
– 14 m/s fölött a kijelző piros
[103] Szélsebesség kijelző (A)

Stabilizáló kötelek
használata
6 Beauford (12 m/s) szélerősség fölött használjanak
tartóköteleket.A létra hosszabbítása előtt a tartókötelek
karabinereit akasszák a létracsúcson található
szemekbe [104A].
Figyelem
A tartóerők nagysága és iránya ne veszélyeztesse
a gépezetes tolólétra stabilitását!.
A tartó csapat tagjait állítsák egymáshoz képest 30 40o-ban, éspedig a létrakinyúlással ellentétes oldalon
[105].

A
[104] Rögzítő pontok a stabilizáló kötelekhezr (A)

A tartócsapat kötelenként egy főből tevődik össze.A
létra manőverezése közben a tartó csapat tartsa a
köteleket enyhén feszesen..
Létra rövidítés
14 m/s (7 Beauford szélsebesség) fölött a létrát,
létratípustól és a hosszabbítás mértékétől függően
részben rövidebbre kell venni [102]..

[105] Stabilizáló csapat pozíciója
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KINYÚLÁSI ÉRTÉKEK AZ M 32 L-AS ÉS M 32 L-AS ALACSONY VÁLTOZAT ESETÉBEN

A képernyőn a kinyúlási értékeket a talajtámasz külső szélétől
a létracsúcs ill. mentőkosár mellső széléig mérik. Az értékek
az alváz és málha függvényében kismértékben eltérhetnek.

30

A gépezetes tolólétra maximális kinyúlása a letalpalási
szélességétől függően változik (standard vezetőfülkével)

25

20

A
B

15

C
10

D
5

E

Rescue height in m

A meghatározott kinyúlási értékek a csuklós kar teljesen
felemelt helyzetével rétendők (a csuklós kar egy egyenesben
van a létrával).
Ha a csuklós kar leeresztésre kerül, a létra súlypontja
közelebb kerül a járműhöz; az oldalsó kinyúlás ebben az
esetben nagyobb less. A maximális oldairányú kinyúlás a
csuklós kar vízszintes helyzetében érhető el.

F
0

Függőleges tartomány
M 32 L-AS és M 32 L-AS alacsony változat RC 300
mentőkosárral [106]
Üzemmód
A 3- személy
B 2- személy
C 1- személy
D Kosár üzem emberek
nélkül
E 1 ember kosár nélküli
üzemmód
F Hídüzem

-5

Maximum
terhelés

Maximum
kinyúlás1)

3 személy (270
kg)
2 személy (180
kg)
1 személy (90
kg)

16.5 m

–

21.3 m

30

1 személy (90
kg)
12 személy (1080
kg)

23.1 m

25

17.5 m

0

5

10

15

20

25

30

Outreach in m
[106] M 32 L-AS és M 32 L-AS alacsony változat RC 300 kosárral függőleges tartomány

19.2 m

25.0 m

A
20

B

M 32 L-AS és M 32 L-AS alacsony változat RC 400
mentőkosárral [107]
Üzemmód
A 4- személy
B 3- személy
C 2- személy
D 1- személy

Maximum
terhelés

Maximum
kinyúlás1)

4 személy (360
kg)
3 személy (270
kg)
2 személy (180
kg)
1 személy (90
kg)

15.1 m

G Hídüzem

C
10

D
E
5

F
G

0

16.0 m
17.0 m

-5

18.7 m
0

E kosár üzemmód emberek
nélkül és kosár nélkül
–

F 1 személy kosár
nélküli üzemmód

15

20.8 m

1 személy (90
kg)
12 személy (1080
kg)

23.1 m
25.0 m

1) A támasztalp szélétől mérve
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5

10

15

20

25

30

Outreach in m
[107] M 32 L-AS és M 32 L-AS alacsony változat RC 400 kosárral függőleges tartomány

Rescue height in m

1) Támasztalp szélétől mérve
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Vízszintes tartomány
Működési tartomány példák RC 300 kosárral 3 személyes módban különböző támasz szélességekkel.
KInyúlási határ maximum támasz szélességgel
szélességétől függően szélességétől függően
elől és hátul
Kinyúlási határ
minimális támasz
szélességgel elől és
maximális támasz
szélességgel hátul

Kinyúlási
határ
minimum
támasz
szélességgel
elől és hátul

[108] Vízszintes tartomány
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Fokozatmentes kinyúlás
(az első és hátsó támaszok
at the front and rear)

Létra

Működési tartomány M42L

45

A képernyőn a kinyúlási értékeket a talajtámasz külső szélétől
a létracsúcs ill. mentőkosár mellső széléig mérik. Az értékek
az alváz és málha függvényében kismértékben eltérhetnek.

40

A gépezetes tolólétra maximális kinyúlása a letalpalási
szélességétől függően változik (standard vezetőfülkével)).
A megadott kinyúlási értékek a teljesen felemelt csuklós
kar esetében értendők (a csuklós kar a létrával egy
vonalban).
Ha a csuklós kar leeresztésre kerül, a létra súlypontja
közelebb kerül a járműhöz; az oldalsó kinyúlás ebben az
esetben nagyobb lessz. A maximális oldairányú kinyúlás a
csuklós kar vízszintes helyzetében érhető el.

35

30

A
25

B
20

C
15

D

E

Függőleges tartomány

5

F

M 42 L-AS RC 300 mentőkosárral [109]
Üzemeltetés
módja

B 2- személy
C 1- személy
D Csak a kosár
személy nélkül
E 1- személy kosár
nélkül
F Hídüzem

Maximum
terhelés

Maximum
kinyúlás1)

3 személy (270
kg)
2 személy (180
kg)
1 személy (90
kg)

17.5 m

–

20.5 m

18.5 m

-5
0

5

10

15

20

25

Outreach in m
[109] Függőleges tartomány M 42 L-AS RC 300 kosárral

19.5 m
45

40

1 személy (90
kg)
12 személy (1080
kg)

21.5 m
35

22.5 m
A

1) A támasztalp szélétől mérve

30

B

25

M 42 L-AS RC 400 mentőkosárral [110]
Üzemeltetés
módja
A 4- személy
B 3- személy
C 2- személy
D 1- személy
E Kosár üzem
személy nélkül
F 1 -személy kosár
nélkül
G Hídüzem

30

Maximum
terhelés

Maximum
kinyúlás1)

4 személy (360
kg)
3 személy (270
kg)
2 személy (180
kg)
1 személy (90
kg)

16.0 m

–

20.0 m

20

C
15

D

17.0 m

10

E

18.0 m

F

19.0 m

5

G
0

-5

1 személy (90
kg)
12 személy (1080
kg)

21.5 m

0

5

10

15

20

25

Outreach in m

22.5 m

1) A támasztalp szélétől mérve
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[110] Függőleges tartomány M 42 L-AS RC 400 kosárral

30

Rescue height in m

A 3- személy

0

Rescue height in m

10

Létra

Működési tartomány M42L

Vízszintes tartomány
A példa az RC 400 4-emberes kosár üzemmód kinyúlási határát mutatja be a támasz szélesség függvényében
-17° és 15° tatományban

[111] Vízszintes tartomány
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Működtetés

Létramozgások sebessége
A létra mozgások sebessége az alábbiaktól függ:
– A létra helyzete (programozott kontroller)
– A nagy sebesség/kis sebesség kézi átkapcsolás
– A kezelő kar kitérítésétől.
Visszahúzott állapotban a létrát a legnagyobb sebességgel
lehet forgatni, emelni és billenteni. A létrakinyúlás
növekedésével, a létracsúcs kerületi sebességének korlátozása
érdekében,a mozgások automatikusan lelassulnak.

[112] Gyors és lassú létrasebesség vátó funkció nyomógomb

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
kikapcsolása előtt a kezelőt a lekapcsolásra előzetes
jelzések figyelmeztetik.
-A kosár hangjelzése folyamatosan szól.
-A képernyőn megjelenik a Vezérlőkart vissza és Óvatosan,
határterület felirat.

A

B

[113] Gyors mozgás szimbólum (A) Lassú mozgás szimbólum (B)

A létra egy olyan vezérléssel van felszerelve,amelyik két
fokozatban teszi lehetővé a létramozgások maximális lehetséges
sebességének kiválasztását. A lassúbb fokozatnál minden
mozgás sebessége a maximális érték kb. 70%ra van korlátozva.
Nyomják meg a Gyors/lassú sebesség [112]funkciós nyomógombot.
-A teknősbéka-szimbólum [113B] a kis sebességet mutatja.
Nyomják meg ismét a Gyors/lassú sebesség funkciós nyomógombot.
A Nyúl-szimbólum [113A] a nagy sebességet mutatja. A gyors
sebesség a standard beállítás.
A kezelő kar kitérítésétől függően lehetséges mind a
négy irányba történő egyidejű mozgás a maximális, vagy
csökkentett sebességgel.
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Tesztelve és üzemkész
Előfeltételek:
-Villog a zöld Üzemkés és olajnyomás [114]kontroll szimbólum.
Győződjön meg róla, hogy a vezérlőkarok mindkét
vezérlőálláson semleges állásban vannak.
Lépjen a holtember-kapcsolóra [115].
- A fő vezérlőállás átveszi a vezérlő funkciókat.
- A motor felveszi az üzemi fordulatszámot
- Felépül az olajnyomás.
- Folyamatosan világít a zöld Megfelelő olajnyomás kontroll
szimbólum [114].
- El lehet kezdeni a gémmozgásokat.

OIL

[114] Megfelelő olajnyomás visszajelző lámpa

OIL

[115] Holtember kapcsoló
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A jármű motorjának elindítása/leállítása
Motor leállítás
Engedjék el a Holtember-kapcsolót [116].
A motor alapjáratra áll és kikapcsol az olajnyomás
. A képernyőn villog a Megfelelő olajnyomás [117A] kontroll
szimbólum.
Nyomják meg a Motor start/stop [118] nyomógombot.
Leáll a motor.
A képernyőn világít a Motor áll [117C] kontroll szimbólum.
Néhány másodperc 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
[117D] kontroll szimbólum világít.

OIL

[116] Holtember kapcsoló

OIL

Motor elindítása
Előfeltételek:
Gépezetes tolólétra letalpalva.
-A rögzítő fék be van húzva.
-Mellékhajtás bekapcsolva.
-A vészleállító kapcsolók kireteszelve.
Nyomják meg a Motor start/stop [118] nyomógombot, és
beindul a motor.
-A képernyőn világít a Motor jár [117B] kontroll szimbólum.
-Felépül az olajnyomás,
eltűnik a NINCS
HIDRAULIKA OLAJNYOMÁS NYOMÁS szöveges jelzés.
-Néhány másodperc elteltével a Motor áll szimbólum
helyén a zöld Tápfeszültség [117D] szimbólum látható

A

C

D

[117] Megfelelő olajnyomás visszajelző (A) Motor jár(B), Motor áll (C)
Alacsony akkumulátor feszültség (D)

[118] Motor Indít/ leállít
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Létra emelés/döntés
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 podium környékén.

A

B

Emelés:
A baloldali vezérlőkart billentsék Emelés [119B]irányba.
-A létratartóból történő kiemelést követően a
szintkiegyenlítő automatikusan kompenzálja az esetleges
gépjárműdőlést. Egy további létramozgás esetén a
rendszer automatikus szintkiegyenlítést végez.

[119] Döntés (B) Emelés (A)

Az aktuális oldaldőlést a fő kezelőállásban a libellán [120] a
forgatás alatt és utána is ellenőrizni kell.
-A szintkiegyenlítés után a maximális oldaldőlés ±2°lehet.

A

Figyelem
2°-nál nagyobb oldaldőlés esetén a létra biztonságos
üzeme már nem biztosított!
Ha az oldaldőlés nagyobb mint 2° akkor:
Ellenőrizni kell, hogy az automatikus szintkiegyenlítés
aktiválva van-e,
Ha az oldaldőlés aktivált szintkiegyenlítés ellenére is
nagyobb mit 2 akkor:
A létraüzemet meg kell szakítani.Éretsíteni kell a
szakszervizt.
[120] Libella

Leengedés
A baloldali vezérlőkart tolják a Döntés irányba.[119A].
Ha a létra emelése közben ütközés miatt túlterhelésre
utaló jelzés érkezik, akkor a létrát csak vészüzemben,
vagy Szabadmozgás üzemmódban lehet dönteni.
A szükséges mozgást vészüzemben kell elvégezni
(Lásd a Létra - Vészüzem fejezetben),mindaddig amíg a
Túlterhelés piros kontrolszimbólum ki nem alszik, a
fiygelmeztető hangjelzés elhallgat. Ezután ismét
lehetséges a normál üzemmód
.
A Szabadmozgás funkció működését lásd a Létra Szabadmozgás fejezetben.
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Pozíció kijelzés

OIL

A létra aktuális felemelési helyzete a fő kezelőálláson a
képernyő
függőleges
nézetében
látható
[121A].
Kiegészítésként kijelzésre kerül az aktuális emelési szög
[121B].

29,7m

+75

MAX

+60

14,4m
30,1m

GETESTET UND BETRIEB
+30

Szükség esetén váltsák a kijelzés módját:

A
Nyomják meg a Kijelzés váltása [122] funkció
nyomógombot.
-A fő kezelő álláson a kijelző átvált a vízszintes használati
mezőről a függőlegesre.
A standard beállítás a vízszintes kijelzés.

0

+5

B

+4

+40

+

[121] Függőleges munkatartomány (A), aktuális dőlésszög (B)

[122] Kijelző váltás funkció
nyomógomb
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FORDULÁS
Mozgás vezérlése
Felemelés után a létrakészletet először el kell
forgatni a kívánt irányba és csak azt követően
szabad kitolni.
Forgatáskor a kikapcsolási határt a vezetőfülke körüli
és a pódium tartományában található védelem képezi..

B
A

A baloldali vezérlőkart a baloldali [123A] vagy jobboldali
[123B] irányba kell billenteni.

[123 Fordulás balra(A) Fordulás jobbra (B)

Pozíció kijelzése
A létra aktuális forgási pozícióját és a kikapcsolási
határhoz viszonyított távolságot a fő kezelőállás
kijelzője vízszintes nézetben mutatja [124A].

OIL

29,7m
MAX

14,4m
30,1m

Szükség esetén a kijelzés módját váltani lehet:

GETESTET UND BETRIEB

A Kijelzés váltása [125] funkció nyomógombot annyiszor
nyomják meg, míg a kijelzőn a kívánt jelzés meg nem
jelenik
+5

+4

+

[124] Vízszintes munkatartomány

[125] Kijelző váltás funkció nyomógomb
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Létra hosszabítás és rövidítés
Mozgás vezérlése
Hosszabbítás
–A jobboldali vezérlőkart billentsék Hosszabbítás
[126A] irányba.

A

B

Rövidítés:
Követelmény: A csuklós kar teljesen felemelve.
A jobboldali vezérlőkart billentsék Rövidítés [126B] irányba

Pozíció kijelzése:
Az aktuális [127E] és a maximális [127D] létrapozíciók
kijelzése megtörténik a kijelzőn
A következőket jelentik:

[126] Hosszabítás A, Rövidítés B

A A földfelülettől a mért magasság a kosár aljáig vagy a
legfölső létratagig kosár nélküli üzem esetén
B

Vízszintes kinyúlás a támláb szélétől a kosár homlokfaláig
vagy a legfölső létratagig kosár nélküli üzem esetén

+75

A
B
C

C Létra hossza a legfölső létratagig

29,7m
MAX

02,4m

D AKT

14,4m

06,3m

30,1m

E

09,4m

GETESTET UND BETRIEBSBEREIT

Szükség esetén a kijelzés
módját
váltani váltása
lehet: [128] funkció nyomógombot annyiszor
A Kijelzés
nyomják meg, míg a kijelzőn a kívánt jelzés meg nem
jelenik

+5

+47

+4

+

+3

+2

+

+1

+

+0

m

kg

[127] Az aktuális E és a maximális D pozíció értékeinek kijelzése

[128] Kijelző váltás funkció nyomógomb
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A csuklós kar felemelése és leengedése
Kezelés
A kar leengedése

B

Követelmények
A létra néhány fokkal legyen felemelve a támaszról.
A csuklós kar legalább 4,5 m –t legyen kitolva.

A

➔ Mozdítsa a jobb oldali kezelőkart balra [129A].
Felemelés
➔ Mozdítsa a jobb oldali kezelőkart jobbra [129 B].

Állapot kijelzése
[129] Jobb kezelő kar leenged (A) irány és felemel (B) irány

Függőleges nézet [130]:
– A csuklós kar és a létra közötti szög grafikus formában jelenik meg.

OIL

Vízszintes nézet [131]:

29,7m

+75

MAX

+60

– Az aktuális csukló szöget az állapot értékek kijelzésekor
veszik számításba. A meghatározott létra hosszt nem
befolyásolja a csuklós kar szöge.

14,4m
30,1m

GETESTET UND BETRIEB
+30

A csuklós kar lehetővé teszi, hogy a személyek a
vezető fülke előtt lépjenek be a kosárba, lásd Mentőkosár
RC 300 –
Kezelés vagy Mentőkosár RC 400 – K e z e l é s .

0

+5

+4

+3

+

-15

+40

+

+

[130] Függőleges tartomány
OIL

29,7m
MAX

14,4m
30,1m

GETESTET UND BETRIEB

+5

+4

+

[131] Vízszintes tartomány
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Kombinált mozgások

Visszatérő mozgás

Figyelem
A könnyelmű manőverek súlyos balesetekhez
vezethetnek!

Az összes, folyamatosan tárolás alatt lévő mozgást lehetőség
van visszafelé reprodukálni a létrával . Ezen funkció
segítségével kb. az utolsó 5 perc visszajátszható, az állásidők
természetesen nem számítanak bele. Amennyiben a
mozgások kombinálva történnek, természetesen a
visszajátszás alatt is hasonló módon lesznek kivitelezve. A
legnagyobb jelentőséga a funkciónak abban rejlik, hogyha a
kosarat egy, a fő kezelő állásból nem látható helyre kell
irányítani, és a fő kezelő állásból kell azt visszairányítani

➔ Folyamatosan figyeljék a létra mozgási tartományát. A
kombinált mozgásokat rendkívül óvatosan végezzék.
➔ Figyeljen a létra mozgási tartományára, különösen ha
a létra készletet szögben álló csuklós karral
hosszabbítja, vagy rövidíti.
➔ Akadályok és talajszint alatti tartományban ne
használjanak kombinált mozgásokat

Figyelem
Elvileg mindem létra mozgás egyidejűleg végrehajtható a
vonatkozó lekapcsolási határokon belül. Ebből a célból a
kezelő karok átlósan is elmozdíthatók.

Figyelem
Ütközés veszély!
A létra és a csuklós kar szabad mozgási tartományt
igényel a visszacsukási funkcióhoz. A visszatérés
pontosságára külső körülmények is hatással lehetnek,
ilyen pl.a a szél, aminek erőssége a pontos mozgást
befolyásolhatja.. A kezelőnek a funkciót használva meg
kell győződnie arról, hogy a működési tartomány tiszta,
nem történt változás

Példák
A létra kiemelése és egyidejű forgatás jobbra:
A baloldali vezérlőkart döntsék átlósan hátra jobbra..
Egyidejű leengedés és forgatás balra:
A baloldali vezérlőkart döntsék átlósan balraelőre,

A fumciót mindig csak a kosárban lévő kezelő tudtával
használja.
Az ütközések elkerülése érdekében a következő
távolságok betartása javasolt:

A létra és a csuklós kar egyidejű emelése:
Bal vezérlőkart hátra, egyidejűleg jobb kart jobbra billenteni.

– Legalább 100 cm teljes kitolás esetén
– Legalább 40 cm alaptagon állva
Bármiféle ütközés vesély esetén állítsa meg az
automatikus mozgást azonnal

A létra kitolás és a csuklós kar emelés egyidejű végrehajtása:
Mozdítsa a jobb kezelőkart átlósan jobbra előre
Leengedés és a létra egyidejű behúzása:
➔ Mozdítsaa bal oldali kezelőkart előre és
egyidejűleg a jobb oldali kezelőkart hátra .
Egyidejű létraforgatás balra és leengedés
Baloldali vezérlőkart balra , egyidejűleg jobboldali
vezérlőkart hátra billenteni.
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➔

Figyelem
A kosárban lévő személyek megsérülhetnek ha
az automatikus mozgást hirtelen állítja meg.
Vész esetén a mozgás megállítására használja
a Vészstop gombot vagy a holtember kapcsolót.

Létra

Működtetés

Visszatérő mozgás aktiválása
A vezérlőkarok mindkét kezelőállás esetén
alaphelyzetben legyenek, a holtember kapcsolót
lenyomva , ezután nyomja meg a funkció
nyomógombját [132].
–A mozgássor elindul visszafelé lassú mozgással
–A MEMÓRIA AKTIVÁLVA üzenet megjelenik a
kijelzőn..
[132] Visszatérő mozgás funkció nyomógomb

Visszatérő funkció törlése
Nyomja meg a funkció nyomógombot ismét
vagy
Mozdítsa meg bármelyik vezérlőkart.
– A létra mozgása megáll.
– Ilyenkor még visszatérhet a mentett mozdulatsorhoz ismét
–A MEMÓRIA OLVASÁSA szöveges üzenet jelenik meg a kijelzőn
Vész esetén::
Engedje föl a holtember kapcsolót, vagy nyomja meg a
vészstop gombot
–A létra azonnal megáll az aktuális pozícióban..

Visszatérés a funkcióhoz a nyomógomb
segítségével.
Funkció kikapcsolása
Mozdítsa meg bármelyik vezérlő kart.
–Az automatikus mozgás megáll, ismét a vezérlő karok
mozgásával irányítható a létra
–Az előzetesen elmentett mozgások törlődnek, és a
felvétel elindul ismét.
–Az üzenet: MEMÓRIA OLVASÁS eltűnik a kijelzőről.

Figyelem
A kosárban lévő személyek veszélybe kerülhetnek, mivel
a vezérlő karral deaktivált és törölt mozgássor már nem
hívható elő többé.Csak akkor törölje a mozgást a vezérlő
karokkal ha a létra már jól látható helyen van.
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Létrafok egyeztetés
A létrafokok távolsága minden létratagon 300 mm.

B

A létrafok kiegyenlítés azt jelenti, hogy a létratagok
létrafokai átfedik egymást, vagyis hogy a létrafokok között a
létra teljes hosszában egyforma távolság van.

A
Létrafok kiegyenlítés a létra típustól függően

Létra típus

Létra tagok
száma

M 42L-AS 1)
M 32 L-AS 1)
M 32 L-AS low version

1)

Létrafok
kiegyenlítés
legkésőbb

5

300/900 mm

4

300 /600 mm

4

300 /600 mm

[133] Létrafok egyeztetés funkció nyomógomb (A) Sárga visszajelző LED (B)

1) E gyedi ki t ol ó r en dsz er, m á ss z óv al nem az ös sz es l é t ra
l é t ra t ag t ol ódi k ki eg ysz erre. E h el yet t a l e gf el s ő l é t ra
t ag t ol ódi k ki el ő sz ör é s ezt k ö ve t őe n a t öb bi l é t rat a g.

FIGYELEM!
Ha egyenetlen létrafok távolsággal rendelkező létrára
másznak fel, megcsúszhatnak, vagy leeshetnek!
Csak azonos létrafok távolságnál másszanak fel a létrára.
Nyomják meg a Létrafok kiegyenlítés
(133A)nyomógombot.
-A [133B] nyomógombnál villog a sárga kontrollLED.
A jobboldali vezérlőkart billentsék a Hosszabbítás vagy
Rövidítés irányba.
-A létra csökkentett sebességgel elvégzi a létrafok
kiegyenlítést.
Ha létrafokok egyenlő távolságra vannak:
A [133B] nyomógombnál világít a sárga
kontrollLED.
-A mozgás automatikusan leáll..
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Létra megtámasztása (hídüzem)
FIGYELEM!
Megtámasztott, vagy felfektetett létránál a
szintkiegyenlítő hirtelen korrigálása veszélyezteti a
létracsúcson tartózkodó személyeket, és a létra
sérülését okozza!

B

A
Terület megközelítése
Közelítés
A közelítés során az épületet a szükséges óvatossággal
közelítsék meg.A létrát állítsák kissé meredekebbre és
forgassák a pozícióba.Hosszabbítsák a létrát a szükséges
hosszúságra.Hajtsák végre a létrafok kiegyenlítést.
Korrigálják a forgási irányt

A szintkiegyenlítés kikapcsolása Nyomják meg a Szintkiegyenlítés
[134A] nyomógombot.
-A [134B] nyomógombnál világít a piros kontroll-LED.

[134] Szintkiegyenlítés funkció nyomógomb (A) piros visszajelző LED (B)

A

B

Hídüzem kosár nélkül:
[135] Kosár nélküli üzemben terhelni tilos (A),Kosár személyek nélkül (B)
Híd-üzemhez a létrát jobban ki lehet tolni, mint az 1-fős kosár
nélküli üzem határ 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 Kosár nélküli üzemben terhelni tilos
[135A] kontroll szimbólum.
A létrát szabadon állásban csak a figyelmeztető hang
megszólalásáig szabad terhelni.
Hídüzem kosárral:
➔ Mozgassa a létrát a kívánt pozícióba szükség esetén a
határ átkapcsoló használatával.
➔ A kosárból szállítsa ki az embereket és a fő kezelő
állásról kezelje amennyiben a létrát a maximális
kinyúlásig kell kitolni.
– Világít a Kosárterhelés személyek nélkül [135B]kontroll
➔ szimbólum.
Különleges óvatossággal tolja ki a létrát, mivel az
alátámasztási pont behatárolása gyakran nehéz a fő
kezelő állásról.
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Létra

Működtetés

Ledöntés és alátámasztás
– A létra a csuklós kar szögétől függetlenül dönthető vagy
alátámasztható.
Óvatosan döntse, vagy támassza alá a létra csúcsát,
➔
illetve a kosarat.
–
Ha a létra döntés túl gyors, a mozgás automatikusan
lekapcsol és a zöld Hídüzem [136 A] kezelő szimbólum
világít.
Döntéskor, vagy a kosárral való alátámasztáskor:
➔ Mindig úgy döntse a kosarat, hogy az
g y o r s a n v i s s z a h ú z h a t ó l e g y e n . Ezért a kosarat
kívülről döntse és az ablakon, vagy az erkély korláton
keresztül, másszon be.
– A leengedett csuklós karral való létra döntéskor,
vagy alátámasztáskor, a létra mozgás
automatikusan lekapcsolhat .
After
the laddermeg
has been
leaneda or
supported:
Győződjön
róla, hogy
létra
csúcsa (vagy a kosár)
megfelelő terheléssel támaszkodik és nem tud elcsúszni.
A létrát max. 12, a létrán egyenletesen elosztott személlyel sz
abad terhelni.
A létramozgások automatikus lekapcsolása hídüzemben
nem okvetlen szükséges. Ha a létrát erősen felfektetik,
akkor
egy hajlító terhelés jön létre, amely a 12 személynek
megfeleő terhelésig terjedhet. Ezért egy könyebb érintés
ill. felfektetés a létra kisebb mértékü előterhelése miatt
minden esetben előnyös

Visszavonás
A létrát először kissé meg kell emelni,majd rövidíteni.

Kapcsolják be a szintkiegyenlítőt:
Nyomják meg a Szintkiegyenlítés nyomógombot.(137A)
-A nyomógombnál kialszik a piros kontrollLED [137B]
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B

A

[136] Hídüzem (A),Kosár nélküli üzemben terhelni tilos (B)

B

A

[137] Szintkiegyenlítés funkció nyomógomb (A) piros visszajelző LED (B))

Létra

Mászás

FIGYELEM!
A létrára való feljáráskor fennáll a leesés veszélye!
Különösen vigyázni kell ha a létrakészlet vizes, 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 [140],Valamennyi létramozgás megkezdése
előtt a létrán álló személyeknek a létráról le kell jönni
Különösen legyen óvatos, ha a létráról a csuklós karra és a
csuklós karról a kosárba mászik át.
A motor Start/Stopp [138A] kapcsolóját a motor leállásáig
nyomva kell tartani.
A képernyőn a Motor áll ontrolsimbólum világít [138B].
Meg kell győzödni arról, hogy a létra biztonságosan áll, és a
létrafokok iegyenlítése megtörtént.
A feljáró létrát a létrakészlet végének kell támasztani [139] és itt
lehet felmenni
,A lengések elkerülése érdekében ne ütemesen, hanem
egyenetlenül járjanak a létrán
,A létra megengedett terhelést be kell tartani,
Ha a figyelmeztető hangjelzés megszólal, és a Létrát rövidíteni
figyelmeztető jelzés a képernyőn világít, akkor a létra terhelését
csökkenteni kell.
Bemászás a kosárba RC 300

A

B

[138] Motor leállítás/beindítás funkció nyomógomb (A), Motor leállítva
szimbólum (B)

[139] Létra elérése

➔ Reteszelje ki és nyissa ki a bejárati ajtót a kosáron [141 A]
a [141 B] retesz megnyomásával és a [141C]
retesz 180° -ban való elforgatásával.
➔ Másszon be a kosárba..
– A létráról a kosárba mászáskor győződjön meg
arról, hogy az (opciós) kapaszkodó rudak, a [141 D]
fogantyúk és a [141 E] taposó cső szilárd pozíciót
➔ biztosítanak.
➔ Csukja be az ajtókat és a reteszekkel
➔ biztosítsa. Rögzítse magát a speciális
hevederrel, az erre a célra kialakított
rögzítési pontokhoz..

[140] Ne másszon a lértán ha az mozgásban van vagy a motor jár
szimbólum

B

Ha egy akadályon át akar haladni:
➔ Mi n di g f e l ü l r ől más s z on k i ,
➔ Fogja meg az akadályt és aztán másszon fel újból a létrára

D

D
C
A
E

[141] Bejárati ajtó (A), reteszek (B, C), fogantyúk (D), taposó cső (E)
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Létra

Mászás

Bemászás az RC 400 mentőkosárba
➔ A [142 A] retesz elfordításával és felhúzásával nyissa a
korlátot a koosáron.
➔ Reteszelje ki és nyissa ki a [142 B] bejárati ajtókat a
kosáron azok felemelésével.
➔ Másszon be a kosárba..
– A létráról a kosárba mászáskor győződjön meg arról,
hogy az (opciós) a [142 C] kapaszkodó rudak és a [142
D] fogantyúk és a taposó cső szilárd pozíciót
➔ biztosítanak.
➔ Csukja be az ajtókat és biztosítsa őket a reteszekkel.
➔ Biztosítsa a reteszelt korlátot.
➔ Rögzítse magát a speciális hevederrel, az erre a célra
kialakított rögzítési pontokhoz..
Ha egy akadályon át akar haladni:
:
➔ Mi n di g f e l ü l r ől más s z on k i ,
➔ Fogja meg az akadályt és aztán másszon fel újból a létrára
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D
A
D

C

B
C

[142] Korlát retesszel (A), bejárati ajtók (B), kapaszkodó rudak (C),
fogantyúk (D)

Létra

Memória mód (opcionális)

Figyelem
Az ön biztonsága érdekében

Felszerelés
Memória üzemmódban tárolni lehet a létramozgásokat, és
azokat tetszőleges gyakorisággal automatikusan le lehet hívni.
A Pálya memorizálása funkcióval tizedmásodperces
időközönként - vagyis szinte folyamatosan - tárolásra kerülnek
a pályapontok.
Egyidejűleg rögzítésre kerülnek a sebesség beállítás,
szintkiegyenlítés és kosárhatár paraméterei. A leghoszszabb
rögzíthető időtartam 15 perc
.A Visszahozó funkcióval a tárolt mozgási folyamat fordított
sorrendben zajlik le. Ennek előfeltétele, hogy a létra még a
célpontnál, vagy annak közvetlen közelében található.
Az Ismétlő funkcióval megismétlődik a tárolt funkció a kiinduló
ponttól a célpontig. A feltétel az, hogy a létra legyen a
kiindulási ponton, vagy annak közvetlen közelében.Az
automatikus folyamat során a vezérlés optimalizálja 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 megszakítható és
szükség szerint előre vagy visszafelé folytatható.
Mindig csak azok a funkciók állnak rendelkezésre,amelyek
aktiválhatóak.Példa: az Előre és Vissza funkció szimbólumok
csak akkor jelennek meg a képernyőn, ha előzőleg tároltak
egy mozgásfolyamatot.A memória-üzem ideje alatt nem
lehetséges az automatikus visszatérés a létratámaszba
(opcionális)funkció működtetése.
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FIGYELEM!
Ütközésveszély!

Memória üzemben a tárolt mozgások végrehajtásához a létrának
szabad mozgási területre van szüksége. A étramanőverek
megismétlésének pontossága függ a létramozgások
sebességétől,valamint egyéb tényezőktől, mint pl. szélsebesség, vagy
szintkiegyenlítés aktiválása / kikapcsolása. A várható ismétlési
pontosságot a kezelő nehezen becsülheti meg
Akadály megkerülésekor legalább 1 m biztonsági távolságot
kell tartani.A szintkiegyenlítést ne aktiválják vagy kapcsolják ki akadály közelében.A kezelő folyamatosan meg kell
győződjön arról, hogy a mozgásterület szabad és hogy
az automatikus létramozgás nem okoz személyi 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 biztosítsanak terhelési
tartalékot.A visszahozó, vagy ismétlő funkció aktiválása előtt vegyék figyelembe a kosárban tartózkodó
személyek tényleges számát.

Létra

Memória mód (opcionális)

Mozgás mentése
Rendszer követelmények
A tároló üres.
A létra aktiválása óta nem került tárolásra egyetlen
létramanőver sem, vagy a memória tartalmát törölték a
Vége/Stop/Törlés gomb segítségével.Vegyék fel a
kiindulási pontot és fejezzenek be minden létramozgást.
A fő- és kosár kezelőállás vezérlőkarjai középen állnak.
-A holtember-kapcsoló le van nyomva.
A Gyors/lassú sebesség [143] funkció nyomógombbal
állítsák be a kívánt sebességtartományt.

Aktiválása
Nyomják meg a Pálya tárolása [144] funkciós yomógombot.
- Megjelenik a RÖGZÍTÉS MEMÓRIÁBA szöveges 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 kerülnek.
- 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 lehetséges. Csak a
legkisebb tárolt kosárhatár marad meg a memóriában.
-A mozgási folyamatok megszakításait a memória nem
rögzíti.

A kezdőpontnál
- A fő- vagy kosár kezelőálláson a vezérlőkar középső
állásban található, a holtember kapcsoló le van
nyomva.
Nyomják meg egyszer a Vége/Stop/Törlés [1145]
gombot.
- Véget ér az adatrögzítés.
- Megjelenik a MEMÓRIA KÉSZ szöveges kijelzés.
- Aktiválni lehet a visszahozó funkciót.
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[143] Létra mozgás gyors/lassú

[144] Mozgás mentése funkció nyomógomb

[145] Mozgás vége/megállítása/törlése funkció nyomógomb

Létra

Memória mód (opcionális)
Visszatérés
Rendszer követelmények
A létra a kiindulási ponton, vagy annak közvetlen
közelében található.
- A MEMÓRIA KÉSZ kijelzés olvasható.
- A fő- vagy kosár kezelőálláson a vezérlőkar középső
állásban található, a holtember kapcsoló le van nyomva.
[146] Vissza funkció nyomógomb

Aktiválás
Nyomják meg a Visszafelé [146] funkció nyomógombot.
- Megjelenik a MEMÓRIA AKTÍV szöveges üzenet.
- Lezajlanak a tárolt mozgások, fordított sorrendben.
- A teljes mozgássor alatt aktív a legkisebb tárolt kosárhatár.
- Automatikusan aktiválódik vagy kikapcsol a
szintkiegyenlítés, a tárolt adatoknak megfelelően.
- A sebesség automatikusan gyorsra vagy lassúra kapcsol, a
tárolt adatoknak megfelelően.
- A létra az adott sebességtartományon belül mindig a
legnagyobb sebességgel mozog.
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Létra

Memória mód (opcionális)

Megszakítás/Visszatérés
A kezelő a visszatérő funkciót bármely tetszőleges ponton
megállíthatja. Ezt követően az automatikus folyamatot folytatni
lehet akár előre, akár visszafelé.
Nyomják meg a Vége/megállítás/Törlés [148] gombot.
-Leáll a mozgás.
-Megjelenik a MEMÓRIA KÉSZ szöveges kijelzés.
-A Vége/megállítás/Törlés gomb ismételt lenyomásával törölni
lehet a memória tartalmát.

[147] Vissza Funkció nyomógomb

A visszatérő funkció folytatásához nyomják meg a Vissza
[147] funkció nyomógombot,
vagy
A célpontra téréshez nyomják meg a Tovább [149] 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 üzenet.
- A kiindulási pontnál az ismétlő, a célpontnál a visszahozó
funkció áll rendelkezésre..

[148] Vége/megállítás/törlés funkció nyomógomb

A mozgás zárópontja
Leáll a létramozgás.
- Megjelenik a MEMÓRIA KÉSZ szöveges üzenet.
- Aktiválni lehet az ismétlő funkciót.
- A memória tartalmát a Vége/megállítás/Törlés gomb
segítségével ki lehet törölni

IVECO MAGIRUS
118

[149] Tovább funkció nyomógomb

Létra

Memória mód (opcionális)

Ismétlő funkció
Rendszer követelmények
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 kapcsoló le
van nyomva.

[150] Tovább funkció nyomógomb

Aktiválás
Nyomják meg az Tovább [150] funkció nyomó-gombot.
-Megjelenik a MEMÓRIA AKTÍV szöveges jelentés.
-Lefolynak a tárolt mozgások, a létra a célpont
felé mozog.
-A visszatérés funkcióhoz hasonló paraméterek.
A megszakítás/megfordítás akárcsak a visszahozó funkciónál.
A mozgás zárópontja
Leáll a létramozgás.
- Megjelenik a MEMÓRIA KÉSZ szöveges jelentés.
- Aktiválni lehet a visszahozó funkciót.
- A memória tartalmát a Vége/megállítás/Törlés
[151]funkciókapcsolóval törölni lehet.

[151] Vége/megállítás/törlés funkció nyomógomb

Memória tartalmának törlése
A memória tartalmát a Pálya tárolása funkció ismételt aktiválásával nem lehet
törölni, vagy felülírni.
Az automatikus folyamat során:
-Nyomják meg kétszer a Vége/megállítás/Törlés [151]funkció nyomógombot.
Bármely pozícióban álló létránál, és az automatikus folyamat egy
megszakítása közben:
-Megjelenik a MEMÓRIA KÉSZ szöveges jelentés.
-Nyomják meg a Vége/megállítás/Törlés [151] funkció nyomógombot.
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Létra

Szabad mozgatás üzemmód

Figyelem
Határesetekben, pl. a felület különleges kialakítása miatt vagy az ütköző él
különleges helyzetétből adódóan, az ütközésvédelmi rendszer egy hamis
ütközési irányt jelezhet.Ezért a létra kezelőjének minden esetben meg kell
győződni arról, hogy a létra sérülés nélkül mozogatható a szabad irányba. Ha
az optimális mozgási irány blokkolva van, akkor a Szabadmozgás funkció
segítségével lehet a blokkolást oldani.
Figyelem
Fennállhat a létra és a mentőkosár sérülésének veszélye! A szabadmozgás funkció
aktiválásával a létra valamennyi ütközésvédelmi funkciója üzemen kívül van!
A Szabad-mozgás funkciót csak akkor aktiválják, ha egy ütközés után a lehető legjobb
mentési irányba szabad elmozdulás nem lehetséges
.A Szabad-mozgás funkcióval ne végezzenek olyan mozgásokat, amelyek további
ütközéseket eredményezhetnek, vagy más sérülést okozhatnak
.A Szabad-mozgás funkció használata közben 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
utasításokat is figyelembe kell venni.
Mindaddig amig a Szabad-mozgás funkció aktiválva van, folyamatosan egy elektromos
figyelmeztető hangjelzés hallható.

Aktiválás és leállítás
Szabad mozgás üzemmód aktiválása
Lépjen rá a Holt ember kapcsoló pedálra
Nyomja meg az adott kezelőállásban a Szabad-mozgás funkció
nyomógombot [152] és tartsa lenyomva azt,
Megszólal az elektromos figyelmeztető hanglejzés.
Vagy a baloldali Emelés/Döntés, vagy pedig a jobboldali
Hosszabbítás/Rövidítés vezérlőkarral figyelmesen vezérelje a szükséges
mozgást.

[152] Szabadmozgás funkciógomb

Szabad mozgás üzemmód leállítása
– A Holt ember kapcsoló pedál felengedése után a
Szabad-mozgás funkció kikapcsol (Holt ember
funkció)
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Kézi öss zecsomagolás

Létra

Automatikus összecsomagolás
Figyelem
A bevetés végén, vagy a felállítási hely változtatása esetén,
a létrakészletet a létratámaszba vissza
kell fektetni. Csak megfelelő visszafektetés után lehet a
támlábakat visszahúzni.

A

FIGYELEM!
Lesés veszélye!
.
Valamennyi létramozgás előtt a létrán tartózkodó
személyeknek le kell jönni
A támasztólábak visszahúzása előtt a kosarat minden
személynek el kell hagyni.

B

Kézi összecsomagolás
Teljesen emelje fel a csuklós kart.
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
. Figyelje a létrán [153 A] és a támaszon [153 B] a jelöléseket.
Lassan eressze le a létra készletet és helyezze a támaszra.
Mielőtt eltárolná a behúzott létra készletet a támaszán a
szintkiegyemlítő rendzser automatikusan visszaállítja a létra
készletet az alap helyzetbe. Ezt követően a létra mozgás
automatikusan lekapcsol.

[153] Jel a létrán és a támaszon

B

A

HA a kézi eltárolási folyamat nem a leírtak szerint működik:
[154] Szintkiegyenlítés funkció nyomógomb (A) piros visszajelző LED (B)
➔ Járjon el a képernyőn megjelenő szöveg szerint.
– Ha a fenti két feltétel egyike nem teljesül, ez kijelzésre kerül.
Szükség esetén kapcsolja be a szint kiegyenlítő rendszert [154 A].
➔ Az automatikus alaphelyzetbe való visszaállítás csak akkor
– működik, ha a szint kiegyenlítő rendzser nincs kikapcsolva, lásd
Létra – Egységek – Szintkiegyenlíő rendzser.
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Létra

Automatikus összecsomagolás

Automatikus összecsomagolás (opcionális)
Az automatikus létrafektetés vezérlés lehetővé teszi a
létrakészlet automatikus rövidítését és lefektetését a
létratámaszba. Ez bizonyos határtartományokon belül úgy a
kosárból, mint a fő kezelőállásból aktív.
Memória üzemben (opcionális) az automatikus
visszafektetés a létratámaszba nem lehetséges.
Figyelem

Funkció aktív ha a létra pozíciója:
Forgatás:

90 ° in both direction from the driver’s cab

Dőlési szög:

< 35 °

Létra hossza:

< 15 m in total

Articulation
angle:

mindegy

[155] Feltételek

A szakszerűtlen kezelés súlyos balesethez 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.

Automatikus összecsukás aktiválása
Hozzák a létrát a funkció működési tartományába [155]
.Tartsák lenyomva a holtember kapcsolót.
A vezérlőkarokat hagyják null állásban.Nyomják meg az
Automatikus összecsukás [156] funkciós nyomógombot.
A csuklós kar felemelkedik.
Amennyiben az emelési szög +10o alatt van,vagy hídüzem
után a létra kissé megemelkedik.
- A létra egyidejűleg rövidül, fordul és ráfekszik a tartóra.
- A szintkiegyenlítés visszaáll..

Automatikus összecsukás leállítása
Nyomják meg ismét a Létra lefektetés nyomógombot.
További lehetőségek (csak kivételes esetben):
Mozdítsák ki valamelyik kezelőkart,
vagy
Engedjék el a holtember kapcsolót
.
Csak vészhelyzetben:
Nyomják meg a vészleállító gombot.
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[156] Automatikus összecsukás funkció nyomógomb

Vészüzem

Fő hidraulikus tápegység meghibásodása

Figyelem
Hidraulikus tápnyomás hiánya esetén (pl:Motorhiba) a
vészüzem szivattyú lehetővé teszi a következőket:
Az emelő szerkezet közlekedési helyzetbe visszaállítása
–Csökkentett sebességgel a létrakészlet
összecsomagolása
–A támaszok közlekedési helyzetbe való zárása
A hidraulikus nyomást kézi pumpával vagy elektromos
vészüzem szivattyúval is elő lehet állítani lehetséges
variációk: 24 V, 230 V vagy 400 V.
A létra az elektronikus kezelőkarokkal működtetehető
ahogy a támaszok vezérlése is.
A vészüzemi működtetéshez az alábbi lehetőségek állank
rendelkezésre:
- Vészüzem a gépjármű motorjáról meghajtva,
- A gépjármű 24 V-os hálózatáról üzemelő vészüzemi
szivatty (opcionális),
- Külső betáplálálásról működő 230/400 V-os vészüzemi
szivattyú (opcionális)
- Egy csúszógyűrűs áramfejlesztőről üzemelő 230/400 V-os
vészüzemi szivattyú (opcionális)
- Kézi működtetésű szivattyú (opcionális).
Elektromos vészüzem szivattyúval felszerelt járművek esetén:
Figyelem
Folyamatos működtetése a szivattyúnak felmelegedéshez és a szivattyú
tönkremeneteléhez vezethet.
Csak akkor működtesse ha a létra mozgatása
folyamatban van..
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Vészüzem

Fő hidraulikus tápegység meghibásodása
Vészüzem szivattyú aktiválása
24 V-os vészüzem szivattyú (opcionális)
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 írva.Nyomják
meg a Vészüzemi szivattyú nyomógombot [157] és a
vészüzemi működtetés teljes időtartama alatt tartsák
benyomva.
-A vészüzemi szivattyú mindaddig aktiválva van, amíg a
nyomógombot nyomva tartják.
Külső megtáplálású vészüzem szivattyú
(opcionális)
Figyelem
Szakszerűtlen csatlakozás vagy nem megfelelő
csatlakozókábel életveszélyes lehet!
Csak az érintésvédelmi előírásoknak megfelelő
csatlakozókábelt alkalmazzanak, (Németországban
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 feljárólépcsőjére [158A] szerelt
csatlakozón keresztül végezzék.
A külső betáplálásra vonatkozóan további útmutatások
az Elektromos rendszer -Fedélzeti hálózat felyezetben
találhatók.Vezéreljék a létra mozgásait úgy ahogyan az
a Létramozgások vezérlése fejezetben le van
írva.Fordítsák el a Vészüzemi hidraulikus szivattyú
kapcsolóját [158B] és a létra mozgatása közben
folyamatosan tartsák elfordítva.

Szimbólumok
[160]
:
A Vészüzemi működtetés az elektromos rendszer hibája miatt
B Vészüzem szivattyú
C Létra összecsomagolása.

[157] Vészüzem szivattyú nyomógomb a csapóajtó mögött

A
B

[158] Táp csatlakozó (A) kapcsoló (B)

A

Vészüzem szivattyú (opcionális), generátorral
táplálva csúszógyűrűvel
A 230-V/400-V-os áramellátást a forgótoronyra helyezett
áramfejlesztővel kell biztosítani.
-A vészüzemi szivattyú külső áramellátása nem szükséges, és
nem is lehetséges
A létra mozgásait úgy kell vezérelni ahogyan az a
Létramozgások vezérlése fejezetben le van írva.
Fordítsák el Hidraulikus Vészüzemi szivattyú kapcsolót [159A]
és a vészüzemi működtetés teljes időtartama alatt tartsák így.
-A vészüzemi szivattyú mindaddig aktiválva van, amíg a
kapcsolót tartják.
Szimbólumok [160] :
A Vészüzemi működtetés az elektromos rendszer hibája miatt
B Vészüzem szivattyú
C Létra összecsomagolása.

IVECO MAGIRUS
124

[159] Kapcsoló(A)

A

B

C

[160] A vészüzem szivattyú kapcsolóján található szimbólumok

Vészüzem

Fő hidraulikus tápegység meghibásodása

Kézi pumpa (opcionális))
Nyissák ki a felső lenyíló ajtót [161A].
Oldják a 2 recézett csavart [161B].
Vegyék le az alsó csapóajtót.
A pumpa hajtókarját vegyék ki a málhatérben található
tartójából, és tolják a kézi szivattyú felfogójára [161C].
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
lehessen.
Talpalás kézipumpa használata esetén:
A támaszok visszahúzása esetén kísérjék különösen
figyelemmel a rúgózár kioldását, a feszítő köteleknek
lazának kell lenni (162)

A
B
C

[161] Hátsó felső csapóajtó (A), az alsó csapóajtó eltávolításához
szükséges csavarok (B), kézipumpa (C)

[162] Rúgózár feszítő kötél
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Vészüzem

Fő hidraulikus tápegység meghibásodása
Vészüzemi működtetés után
Külső megtáplálás esetén zárja be a csatlakozó fedelét
[164A].
Kézi pumpa:
Távolítsa el a vészüzem kart és rakja vissza a tartó
konzolra(163A)

A
Minden féle vészüzemi működtetés után::
Zárja be a hátsó csapóajtót
Javíttassa meg a hibát.

[163] Kézipumpa

A

[164] Csatlakozó dugó (A)
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Vészüzem

Elektomos vezérlés meghibásodása

Figyelem

Vészüzemi létra működtetés:

Az elektromos vezérlés meghibásodása esetén a
vészüzemi üzemmód lehetővé teszi
– A létra készlet csökkentett sebességgel való
összecsukását és eltárolását a támaszra
– A támaszok közlekedési helyzetbe való behúzását

Figyelem
Ütközés és billenésveszély!
A felügyelő funkciók és a biztonsági
berendezések nem működnek!.

Vészüzemi támasz működtetés:
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 mozgásokra
használja
Különös figyelemmel végezze a mozgásokat.
A támaszokat csak akkor húzza be vészüzemmódban,
amikor a létra készlet teljesen behúzásra és
megfelelően eltárolásra került a létra támaszon.
Mindig
kísérje
figyelemmel
a
támaszok
vészüzemmódban történő mozgatását, hogy ne
okozzanak sérülést, vagy balesetet.
További utasítások találhatók a Támaszokra helyezés –
Biztonság és Támaszok – Kezelés fejezetekben.

Vészüzemben ne végezzenek olyan mozgásokat,
amelyek növelik a kinyúlást vagy a létra terhelését.
A létrát ne hosszabbítsák, vagy forgassák el a jármű
hosszanti tengelyétől.
Billenteni csak teljesen lerövidített létrakészlettel
szabad! Minden vészüzemben végrehajtott
létramozgásnál folyamatosan figyeljék a szögíven
látható információt!
Csak teljesen felemelt csuklós karral húzza be a létrát.
Vészüzem közben a kezelő folyamatosan győződjön
meg arról, hogy a létramozgások személyi sérülés és
anyagi kár okozása nélkül történnek.Minden
mozgást maximális óvatossággal végezzenek.

Vészüzem aktiválása
Vészüzemi működtetés teljes ideje
figyelmeztető hangjelzés hallható).

alatt

egy

Létra
r
Billentsék ki a vészüzemi kart [165A]A vészüzemi kart
lábbal nyomják lefelé, és tartsák meg lent.
- Megszólal az elektromos figyelmeztető hangjelzés.
- Olajnyomás jut a létra hidraulika rendszerbe.

A
[165] Vészüzemi kezelő kar

Támaszok
Hajtsa ki a vészüzemi kart [165A].
Húzza úzza felfelé a vészüzemi kart és tartsa ott.
- Megszólal az elektromos figyelmeztető hangjelzés.
- Olajnyomás jut a kitámasztó rendszerbe.
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Vészüzem

Elektomos vezérlés meghibásodása

Vészüzemi létra működtetés
Létra mozgások vezérlése

A

B

C

D

E

[166] Vészüzemi működtető karok a fő kezelőhely ülés alatt

A fő kezelőállás bal oladalán nyissák ki
a burkolaton található ajtót.
-A kezelőülésből bal kézzel, kezelni lehet a vészüzemi
karokat [166].

A vészüzemi kezelőkarok kiosztása:[166]
A
B
C
D
E

Emelés – lenegedi a csuklós kart
Szint kiegyenlítés jobbra/balra
Létra készlet fordítása
Létra Emelés/Leengedés
Létra kitolás/Behúzás

FIGYELEM
A létra behúzása leengedett csuklós karral a létra
súlyos károsodását okozhatja.
➔ A csuklós kart teljesen fel kell emelni a létra behúzása
előtt.
➔ Győződjön meg róla, hogy a csuklós kar nem került
véletlenül leengedett helyzetbe. Reteszelje a kart a
vezetékben és hagyja reteszelve, amíg a létra
behúzásra nem került .
Szintkiegyenlítés jobbra:
Húzza fölfelé a Szintkiegyenlítés [166B] kart.
Szintkiegyenlítés balra:
Tolja lefelé a Szintkiegyenlítés [166B] kart..

B

A

[167] Vészüzemi kezelőkar a csuklós karhoz

A csuklós kar felemelése:
➔ Húzza meg a Csuklós kar [166 A] vészüzemi kart, [167]
felfelé [167 A] reteszeljea[167 B] vezetékhez kapcsolással.
A csuklós kar leengedése:
➔ Nyomja a Csuklós kar [166 A] vészüzemi kart lefelé
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Vészüzem

Elektomos vezérlés meghibásodása

A

B

D

C

E

[168] Vészüzemi kezelőkarok a létra mozgásokhoz és jelölések a karok rendeltetéséhez; a fő kezelő állásról nézve
view from the main control stand

A létra készlet elfordítása jobbra:
➔ Húzza meg a Fordítás [168 C] vészüzemi kezelőkart felfelé.
A létra készlet elfordítása balra:
➔ Nyomja meg a Fordítás [168 C] vészüzemi kezelőkart lefelé.
A létra emelése:
➔ Húzza meg a Létra emelés/Leengedés [168D] vészüzemi kezelőkart felfelé.
A létra leengedése:
➔ Nyomja meg a Létra emelés/Leengedés [168D] vészüzemi kezelőkart lefelé
A létra kitolása:
➔ Húzza meg a Kitolás/Behúzás [168 E] vészüzemi kezelőkart felfelé.
A létra behúzása:
➔ Nyomja meg a Kitolás/Behúzás [168 E] vészüzemi
➔ kezelőkart lefelé.
Mindig kísérje figyelemmel a [169] skálát ha
vészüzemmódban végez létra mozgásokat.

0

[169] Terhelési skála
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Vészüzem

Elektomos vezérlés meghibásodása
Létra összecsomagolása
Óvatosan
Ha a létrát figyelmetlenül a vezetőfülkéhez közelítik,
akkor a gépezetes tolólétra jelentős sérülést
szenvedhet!
– A vészüzemben végzett fordatási, emelési vagy döntési
mozgásokat folyamatos figyelés mellet kell végezni.
– A létrakészlet visszafektetésének feltételeire ügyelni kell:
– Csuklós kar teljesen felemelve
- Teljesen visszahúzott létrakészlet,
- Központosan a vezetőfülke fölé forgatott létra.

A

Teljesen emelje fel a csuklós kart.
A szintkiegyenlítés akkor van visszavezetve,amikor a létra
hajtómű és a pódium egymással párhozamosan áll [170B.
–

Szükség esetén állítsa vissza a szin kiegyenlítő
rendszert [170 A]:

– Húzza meg a [168 B] vészüzemi kezelőkart felfelé a jobbra
döntéshez.
– Nyomja meg a [168 B] vészüzemi kezelőkart lefelé a balra
döntéshez.

B

A szintkiegyenlítés akkor van visszavezetve,amikor a létra
hajtómű és a pódium egymással párhozamosan áll [170B)
Fektesse a létrát lassan a létratámaszra
[170] Létrakészlet aktív szintkiegyenlítéssel (A):
Létrakészlet deaktivált szintkiegyenlítéssel (B):

Vészüzemi működtetés után

Zárják be ismét a kezelőülés oldalsó ajtaját..
A Csuklós kar vészüzemi kezelőkar automatikusan visszatér közép
állásba.
Javíttassák ki a lehető legrövidebb időn belül a hibát
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Vészüzem

Elektromos vezérlés meghibásodása

Vészüzemi támláb vezérlés
Támaszok mozgatása
Győződjön meg róla hogy a létra a támaszon legyen.
Aktiválja a vészüzemet az előbb leírt módon.
Nyissa ki a hátsó csapóajtót.
Működtesse a vezérlőkarokat.
Vészüzemi kezelőkar kiosztás [171]:

A Jobb első támláb kitolás/behúzás
Kitolásnál húzza a kart felfelé
Behúzásnál nyomja a kart lefelé.

A

B

C

D

B Jobb hátsó támláb kitolás/behúzás
Kitolásnál húzza a kart felfelé
Behúzásnál nyomja a kart lefelé.

C Mindkét bal oldali támasz lenyomás/fölemelés
Emelésnél nyomja kart lefelé. Leengedésnél húzza a
kart felfelé.

E

D Rúgózár behúz/kiold
A zár kioldásához nyomja a kart felfelé. A zár bereteszeléséhez
nyomja a kart lefelé.

E Mindkét jobb oldali támasz lenyomás/fölemelés Az
emeléshez nyomja a kart lefelé. A lesüllyesztéshez
nyomja a kart felfelé.
[171] Támláb vészüzemi vezérlő karok

F Bal első támláb kitolás/behúzás
A támlábak kitolásához nyomja a kart felfelé. A támlábak
behúzásához nyomja a kart lefelé.

G Bal hátsó támláb kitolás/behúzás
A támlábak kitolásához nyomja a kart felfelé. A támlábak
behúzásához nyomja a kart lefelé.

A kosarat a saját vészüzemi pumpájával zárja közlekedési
pozícióba
Ellenőrizze hogy a támaszok a helyükre záródtak, illetve a
rúgózár kioldott állapotban van-e

Vészüzemi működtetés után
Zárja be a csapóajtót.
Javíttassa meg a járművet..
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F

G

Mentő kosár RC 300

Felszerelés

A mentőkosár bővíti a gépezetes tolólétra használati lehetőségeit
a mentési munkák során.A kosár 300 kg-ig, vagy 3 főig
terhelhető.
Különböző felszerelések, mint például a reflektorok, a hordágy,
vagy a vízágyú csatlakoztatható a kosárhoz .
Mechanikai konstrukció
A kosár egy csúszásbiztos alumínium padlózattal ellátott
csőváz. A bejutást a kosárba belépők, korlátok 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
[172] Mentő kosár RC 300

Kosár szintezés
Automatikus szabályozó rendszer
Egy automatikus vezérlő rendszer mindig vízszintezi a kosarat, a
létra és a csuklós kar emelése vagy süllyesztésekor.
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 mentőkosár minden
helyzetben reteszelve van..
Vészüzemi berendezés:
Ha az elektro-hidraulikus rendszer meghibásodik, a létra és a csuklós
kar emelése és leengedése legkésőbb a kosár ±12° - os szög
helyzeténél megáll. A vezérlés teljes meghibásodásakor egy
vészüzemi berendezés segítségével a kosarat manuálisan
vízszintesre lehet állítani. Lásd még a Mentőkosár - Vészüzem
résznél.
Kosár bezárás
A letalpalási folyamat során a mentőkosár a szállítási
helyzetből automatikusan a munkahelyzetbe billen. A
támasztólábak szállítási helyzetbe húzásakor a kosár szintén
automatikusan a létracsúcsra billentett szállítási helyzetbe
fordul
Működtetés
A létrát a kosár vezérlő állásáról ugyanúgy lehet kezelni, mint a fő
kezelőállásról. Valamennyi biztonsági 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.

IVECO MAGIRUS
132

Mentő kosár RC 300

Az ön biztonsága érdekében
Maximális terhelhetőség
A fő instrukciók áttekintése
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 műanyag 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 balesethez
vezethet!
Vegyék figyelembe a Létra - az Önök biztonsága
érdekében fejezetet.
Tratsanak elegendő távolságot az akadályoktól.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
kezelőállásban lenni kell valakinek, ha a kosárban
személyek tartózkodnak

ÓVATOSAN!
A szakszerűtlen kezelés a kosár és létra sérüléséhez vezethet!
Alapvetően kerülni kell a kemény ütközést (pl. épülethez). Ezért
az épületek vagy akadályok közelében csökkentsék a
létramozgások
sebességét
és
haladjanak
óvatosan.Kosárütközéskor a kiegészítő ütközésvédelmek minden
létramozgást megszakítanak.A létra célra közelítését végezzék
rendkívüli óvatossággal.
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FIGYELEM!
Ha a megengedett terhelési határokat túllépik, a
gépezetes tolólétra feldőlhet! 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 megengedett
terhelését, lásd még a Kérjük figyeljen -Műszaki leírás
fejezetet.
A leírások a Létra – Kinyúlási értékek az M 32 L-AS és M 32 L-AS
alacsony változat és Kinyúlási értékek az M 42 L-AS
fejezetekben találhatók.
Korlátozott kosárüzemnél ne lépjék túl az aktuálisan
megengedett terhelést, lásd Létra – az Önök
biztonsága érdekében
A terhelési határ elérésekor csökkentsék a terhelést.
Ha a kosarat hordágytaróval, köteles emelőberendezés
tartójával, egy mentőrendszerrel (Személyek mentése fejezet) vagy oltási üzem közben (Oltóberendezés fejezet)használják, akkor ügyeljenek a redukált
engedélyezett terhelésre).
Amikor megszólal a figyelmeztető hangjelzés és a
kosár kezelőállásán kigyullad a piros Túlterhelés, létrát
rövidíteni kontroll-LED csökkentsék a kosár terhelését.
A kosáron és a kosárban lévő terhelések összege
nem lehet nagyobb mint az engedélyezett terhelés..
A kiválasztott üzemmód (pl. 2 emberes kosár üzem)
maximális terhelését és kinyúlását is figyelembe kell
venni, lásd Létra – Kinyúlási értékkek M 32 L-AS és M 32 L-AS alacsony
változat – kinyúlási értékek az M 42 L-AS - hez.
Ne lépjék túl a 200 N maximálisan megengedett
oldalirányú húzóerőt

Mentő kosár RC 300

Az ön biztonsága érdekében
Figyelmeztető jelek a kosárban
Kosár működtetés [173]
A maximális terhelhetőség a kosárban 300 kg.A maximális
erő ami a létra rögzített állapotában a kosár szerkezetére
hathat 200 N.

Létra működtetése személlyel a kosárban [174]]
Személlyel a kosárban tartsák az ajtókat és korlátokat
csukva

[173] Figyelmeztető jelek a kosárban

Beszállás és kiszállás [175]]
Ne hagyja el a kosarat amíg a létra mozgásban van, vagy a
jármű motorja jár
Multifunkciós tartó [176]
Hordágytartóval felszelt üzemmódban (Személyek 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 zárva kell tartani

[174] Személlyel a kosárban tertsák az ajtókat és korlátokat csukva

Szélsebesség [177A
Szélkötelek nélkül üzemelve a max. megengedett
szélsebesség 12 m/s..
Személyek rögzítése [177B]
Személyek rögzítése csak a megjelölt helyen
lehetséges.

[175] Ne hagyja el a kosarat amíg a létra mozgásban van vagy a motor jár

[176] Multifunkciós tartó

A

B

[177] A megengedett szélsebesség szélkötelek nélkül 12m/s (A),
Rögzítési pont (B)
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Mentő kosár RC 300

Működtetés, vezérlés
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[178] Használt eszközök a kosárban

A Kezelőállás a kosárban

I Multifunkciós tartó:

Lásd Kezelőállások Felépítmény - Kezelőállás a kosárban

- Fényszóró és más tartozék felhelyezésére
- A második tüske a mentőkosár ellenkező oldalán
található
. J Kosár alján lévő világítás

B 400 V dugaszoló aljazat (piros)
C Függesztési lehetőség leesés ellen védő eszközök számra
-Max. egy személy függesztési pontonként.

K Külső ajtó, retesszel

D Átszállást segítő korlát:
-Opcionális felszerelés, a kosárba való bemászást
segítendő

L Rögzítő fül a kosár padlóján

E Kosár hangszóró

N Melső fényszóró
O Billenthető korlát:

F A 400 V-os áramellátás csatlakozó dugaszoló aljazata a
létra csúcsán

G 230 V aljzat (kék)
H Adatkábel és jelkábel csatlakozó dugaszoló aljazata a
létra csúcsán
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M Holtember kapcsolópedál

-A külső ajtók közelében a korlát kinyitható. Ezáltal biztosított
a szabad bejárás a kosárhoz.

Mentő kosár RC 300

Használat
Beszállás
A

FIGYELEM!
Leesés veszélye!.
Felmászáskor gondoskodjanak a biztonságos kapaszkodási
lehetőségről és a biztonságos álló pozícióról.
Kosárüzem előtt zárjanak be minden ajtót és győződjenek meg,
hogy azok biztosan be vannak zárva.
Földről történő beszállás
A létrát eresszék le oldalt a jármű mellé, kb.0,1 m-re a talaj
fölé.
Reteszeljék ki és nyissák ki a kosár külső ajtaját, [179B].
Reteszeljék ki a korlátokat és billentsék hátra [179A].
Szállanak be a kosárba.
Beszállás a kosárba a vezetőfülke előtti részen

B

[179] Reteszelt korlát (A) Külső ajtó zár (B)

Ha nem lehetséges a létra talaj szintre leengedése a jármű
oldalánál, pl. keskeny utcákban:
➔ Emelje fel a létrát a néhány fokkal a támaszról.
➔ Tolja ki a létrát kb 4.5 m-re (minimum kinyúlás a csuklós kar
leengedéséhez).
➔ Engedje le a csuklós kart a vezető fülke előtt a talajtól kb.
0.1 m magasságba [180].
➔ Reteszelje ki és nyissa ki és a kosár külső ajtajait [179 B].
➔ Oldja ki a korlátokat és tolja hátra [179 A].
➔ Másszon be a mentőkosárba.
[180] Közvetlen beszállás a vezetőfülke előtti térről
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Mentő kosár RC 300

Használat

Automatikus beállás a vezető fülke előtti közvetlen
beszállási ponthoz (opció)
A közvetlen beszállási funkció lehetővé teszi, hogy a
mentőkosár automatikusan a vezetőfülke előtti (kb. 3 m-re
a vezetőfülke előtt) tökéletes beszállási helyzethez álljon.
A funkció csak a kosár kezelő állásából aktiválható a létra
meghatározott határ helyzetein belül [181].
Az automatikus közvetlen beszállási funkció nem
használható memória módban (opció).
FIGYELEM
Helytelen, vagy figyelmetlen kezelés súlyos
balesetet okozhat.
➔ A kezelő az automatikus működés alatt mindig mindig
győződjön meg arról, hogy a létra mozgások sérülés és
baleset nélkül végrehajthatók.
➔ Figyeljen a vezetőfülke előtti személyekre és az
➔ akadályokra. Szükség esetén azonnal állítsa meg az
automatikus működést.
Automatikus működés aktiválása
➔ A közvetlen beszállási funkció minden előfeltétele legyen
biztosítva [181].
➔ NYomja le és tartsa lenyomva a holtember pedált.
➔ Hagyja a kezelőkart alap helyzetben.
➔
Nyomja meg a Közvetlen beszállás [182]
–
funkció gombot.
A létra kissé megemelkedik, hacsak nincs az emelési szög +10°

– alatt, vagy a létrát hídként nem használják.

A létra automatikusan a vezető fülke előtti tökéletes beszállási
helyzetbe mozdul. Szükség esetén a létra és a teleszkópos tag
behúzható, és kitolható, elforgatható és a csuklós kar egyidejűleg
➔ leengedhető.
Kísérje figyelemmel a létra mozgását. Figyeljen a vezetőfülke
előtti személyekre és az akadályokra. Szükség esetén azonnal
állítsa meg az automatikus működést. (lásd alább).

–

A létra automatikusan megáll a beszállási helyzetben.
A beszállási magasság a jármű szögétől függ.

Az automatikus folyamat megállítása
➔ Nyomja meg újból a Közvetlen beszállás nyomógombot.
Egyéb lehetőségek (csak kivételes esetekben)
➔ Mozdítsa el bármelyik kezelőkart. vagy
➔ Engedje fel a holember pedált.
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Conditions for activating the direct entry function
Turning range

90 ° in both direction from the driver’s cab

Raising angle

< 35 °

Ladder length

< 15 m in total

Articulation
angle

Arbitrary

[181] Conditions

[182] Közvetlen beszállás funkció gomb

Mentő kosár RC 300

Használat
Beszállás mikor a létrakészlet a létratámaszon van
A támlábak kitolásakor a kosár automatikusan munkahelyzetbe
fordul.

B

Az oldalsó lépcsőn [183A] keresztül lépjenek fel a
pódiumra.
A létra [183B] segítségével másszanak a létrakészlethez.
Reteszelje ki és nyissa ki a kosár bejárati ajtaját [184 A] a
[184 B] retesz lenyomásával és a [184C] retesz 180°os elfordításával.
Másszon be a mentőkosárba.
A létráról a kosárba mászáskor győződjön meg arról,
hogy az (opciós) kapaszkodó rudak, a [184 D] fogantyúk
és a [184 E] taposó cső szilárd pozíciót biztosítanak.
Csukja be az ajtókat és a reteszekkel biztosítsa.

Bemászás mikor a létrakészlet kiemelt állapotban van
➔ Reteszelje ki és nyissa ki a kosár bejárati ajtaját
[184 A] a [184 B] retesz lenyomásával és a [184 C]
retesz 180°-os elfordításával
➔ Másszon be a mentőkosárba.
– A létráról a kosárba mászáskor győződjön meg
arról, hogy az (opciós) kapaszkodó rudak, a [184
D] fogantyúk és a [184 E] taposó cső szilárd pozíciót
➔ biztosítanak.
Csukja be az ajtókat és a reteszekkel biztosítsa.
.
Segédlétra a kosár elején (opcionális)
A segédlétra [185A] a kosár elején lévő sínhez van
rögzítve, mindkét irányban mozgatható.

A
[183] Oldalsó lépcső (A) és létra (B)

B

D

D
C
A
E

[184] Bejárati ajtó (A), reteszek (B, C), fogantyúk (D), taposó cső (E)

FIGYELEM
Sérülés veszély a felfogató csövön ütközés
esetén.
Húzza meg a rögzítő reteszt [185B] és csúsztassa a
létrát oldalra.
Csúsztassa az ütközőig [185D].
Engedje vissza a reteszt
Hajtsa le a létrát a tartókábellel ellentartva neki[185C].

B
A

C

Használat után helyezze vissza alaphelyzetébe

D
D
[185] Segédlétra (A), retesz (B), tartó kábel (C), ütköző (D)

IVECO MAGIRUS
138

Mentő kosár RC 300

Használat

Létra mozgatása a kosárból
Létra mozgatása
VESZÉLY!
Ha a kezelő nem tudja kontrolálni a kosár mozgását,
és a fő kezelőállásban nem tartózkidik másik kezelő,
akkor a kosárben tartózkodó személyek életveszélyes
helyzetbe kerülhetnek!Amikor a kosárban személyek
tartózkodnak a fő kezelőálláson okvetlenül legyen
kezelő annak érdekében, hogy vészhelyzetben
átvehesse a vezérlést!.
Előfeltételek:

A

B

C

D

OIL

[186] Olajnyomás visszajelző lámpa

A Készenlét és olajnyomás [186A] kontroll LED zölden
villog.Győződjenek meg arról, hogy a vezérlőkarok
mindkét kezelőálláson közép állásban vannak.Lépjenek
rá a holtember-kapcsolóra [187]. 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 [186A] kontroll LED
folyamatosan világít.
- El lehet kezdeni a létramozgásokat..
A kosárban lévő vezérlőállásról a létramozgásokat úgy kell
vezérelni a vezérlőkarokkal [188], ahogyan az a Létraüzem 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 elengedésekor lehet a kosárból
vezérelni.

OIL

[187] Holtember kapcsoló a kosárban

Ütközés védelem
A kosár akadályhoz ütközésekor az ütközésvédelmi 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,
akkor a Szabadmozgás fukciót kell alkalmazni (Lásd Létra
- Szabadmozgás-funkció).A létrát a képernyőn jelzett
irányba kell viszszahozni..

OIL
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[188] Kezelő karok a kosár kezelőálláson
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Mentő kosár RC 300

Használat
Terhelés határ váltás
– Az adott kosárhatárok elérésekor a létramozgás
automatikusan kikapcsol (kikapcsolási határok).
– -A kosár kezelőállásán világít a sárga Kosár nélküli üzem
terhelni tilos [189B] LED, a fő kezelőállás képernyőjén a
sárga
– Szabadon
állásban
terhelni
tilos
kontroll
szimbólum.Csökkentsék megfelelően a terhelést (lásd:Létra –
az Önök biztonsága érdekében).

Nyomják meg a kosár vezérlőállás bal vezérlőkarjánál [190]
Terhelés határ váltó gombot és haladjanak tovább,
A használati mező megnövekszik, a kikapcsolási határ
meghosszabbodik a következő kosárhatárig.

A

B

C

D

OIL

[189] Kosár nélküli üzem terhelni tilos (B)

létramozgás automatikus kikapcsolását a kosárhatárnál
korlátozott létraüzemben el lehet kerülni:
➔ Press the key Restricted cage operation in the early warning
range.
Visszahúzás esetén a határok átlépésekor automatikusan
visszalép az előző terhelési határhoz
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[190] Korlátozott kosár üzem szimbólum a kosár kezelő állás bal oldali
kezelőkaron és a fő kezelőállás mindkét kezelőkaron

0

Mentő kosár RC 300

Használat
Kosár le és fölszerelése
➔ Engeje le a létrát a jármű oldalánál, vagy engedje le
a csuklós kart amíg a kosár a talajra ér.

A
B

Leszerelés
➔ Húzz aki a létra tetején lévő aljzatból az összekötő
vezetéket
: Kontroller táp [193 E], 230 V és 400 V tápfeszültség
[193D].
➔
Oldja ki a mentőkosár [191B] rögzítő csapján a [191 A]
➔ kapaszkodó cső (opciós) reteszét.
Tolja hátra a kapszkodó csöveket és reteszelje a [192 A]
csapoknál.
➔
Oldja ki a kosár rögzítés [193 A] reteszeit és hagyja
➔ kireteszelve.
Óvatosan engedje le a létrát, amíg a létra tetején lévő
rögzítések [193 B, C] szabadon hagyják a kosár
➔ felfogatás [194 A, B] csatlakozó elemeit.
➔ Oldja ki a kosár rögzítés [193 A] reteszeit.
Rövidítsék a létrát néhány cm-el.

[191] Kapszkodó cső a mentőkosáron

A

[192] Kapaszkodó cső a létrán

D

E

B
C
A

[193] Kosár rögzítés a létra csúcsán: Reteszek (A, a második reesz nem
látszik az ábrán), felső rögzítés (B, a második felső rögzítés nem
látszik az ábrán), also rögzítések (C), Feszültég ellátás
konnektora (D, nem látszik az ábrán), kontroller táplálás (E)

A
B

[194] Felfogatások a kosáron: felső (A) és alsó (B) csatlakozó elemek
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Mentő kosár RC 300

Használat

Fölszerelés

A

Igazítsák a kosarat a létra csúcsával párhuzamosra.
Ha szükséges akkor a felfüggesztőket a lábpumpával
(vészüzem) állítsák a megfelelő pozícióba.

VESZÉLY
Nem telejesen beakasztott kosár esetében, fennáll a
lezuhanás veszélye.
Rögzítse a kosarat fölakasztás után a reteszekkel.,
Figyeljen hogy mind a 4 felfekvő pont a helyére kerüljön..
Igazítsák a kosarat a létra csúcsával párhuzamosra. Ha
szükséges akkor a felfüggesztőket a lábpumpával
(vészüzem) állítsák a megfelelő pozícióba.Lentről
akasszák be a létrát.
A létra csúcsának óvatos emelésével mozgassa a kosarat
csatlakoztatási helyzetbe. Ellenőrizze a pozíciót:
– Az also rögzítéseknek [197C] csatlakozniuk kell a kosár
felfogatás [198 B] alsó csatlakozó elemeihez. Ugyanakkor a
felső rögzítéseknek [197 B] csatlakozniukkellakosárfelfogatás[198 A]
felső csatlakozó elemeihez.
Kissé emelje fel a kosarat amíg a [197A] reteszek
bereteszelnek.

B

[195] Kaoaszkodó cső a mentőkosáron

A

[196] Kaoaszkodó cső a létrán

D

Szükség esetén kézzel óvatosan mozgassa a kosarat, amíg
a reteszek megfelelően bereteszelnek.

E

Mindaddig amíg a kosárrögzítés nincs megfelelően
reteszelve, a létraüzem tiltva van, és a képernyőn a
„KOSÁRSZENZORT ELLENŐRIZNI” felirat olvasható..

B
Oldja ki a kapaszkodó csöveket (opciós) [196 A] és
fordítsa ki alaphelyzetükből a mentőkosár irányába.
Csúsztassa a kapaszkodó csöveket a mentőkosár [195 B]
felfogató csapjaira, amíg a retesz hallhatóan
bereteszelődik.
Ellenőrizze a kapaszkodó csövek megfelelő reteszelését.
Csatlakoztassa a vezetékeket mindkét oldalon

C
A

[197] Kosár felszerelés a léra csúcsán: Reteszek (A, második retesz nem
látszik az ábrán), Felső rögzítések (B, második felső rögzítés nem
látszik az ábrán), also rögzítések (C), feszültég ellátás
csatlakozó dugalj (D, nem látszik az ábrán), kontroller táp (E)

A
B

[198] Kosár oldali tartó konzol felső tartófülek (A), Alsó tartófülek (B)
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Mentő kosár RC 300

Vészüzemi működtetés
A kosár kezelőpanel alatti elektro-hidrauikus egység mindig
függőleges helyzetben tartja a kosarat a létra és a csuklós kar
mozgásakor.
Ha a kontroller meghibásodik, a létra emelése, vagy leengedése
valamint a csuklós kar mozgása megáll, mielőtt a kosár
dőlésszöge eléri a ±12° -os helyzetet (az emelési szög
függvényében).
Ekkor a kosarat vészüzemmel lehet vízszintesre állítani.

A

FIGYELEM!
Leesés veszélye!
Vészüzemben a kosár dőlése különösképpen a
hordágytartón elhelyezett hordágyban lévő
személyeket veszélyezteti.
.
A vészüzemet
csak a szabályos funkciók meghibásodásakor
használják!A vészüzemet kizárólag visszahozó mozgásokra
használják!Csak lassan billentsék a létrát, és közben
folyamatosan egyenlítsék ki a kosár vízszintes helyzetét.
Vészüzem közben a kezelő személy győződjön meg
folyamatosan arról, hogy a létramozgások személyi sérülés és
anyagi kár okozása nélkül zajlanak.Minden mozgást rendkívül
óvatosan hajtsanak végre..

B

Kosár szintezése

1

A létrát lehetőleg rövidítsék vissza teljesen.Hajtsák ki a
vészüzemi szivattyú pedálját [199A].
A kosár billentéseit vezéreljék az útszelep [199B]kezelő
elemével:
-1. állás: billentés
-2. állás: emelés
-0. állás: nincs mozgás.
A vészüzemi szivattyú pedálját addig kell működtetni, míg
elérik a kívánt pozíciót.A létrát csak lassan emeljék vagy
billentsék, és közben figyeljék folyamatosan a vízszintes
állást.

0

2

[199] A vészüzemi pumpa pedálja (A), Útváltó szelep karja (B)

A

B

Szükség esetén a vészüzemi szivattyú kívülről is működtethető:
A hosszabbítócsővet [200A] a kosár borításán található
nyíláson keresztül helyezzék a szivattyútengely [200B]
nyakrészére.Működtessék az útszelep [199B] karját.Addíig
működtessék a szivattyút, amíg a kosár munkapozícióba
nem billen.

Létra megállás
Ha a mentőkosár 10°-ot meghaladó szögbe dől, a
vészüzemi berendezés manuális használatával (például
javítási munka végzése a kosáron):
– A kontroller megakadályozza, hogy a létrát emeljék, vagy
leengedjék (az emelési szög függvényében).
➔ A vészüzemi kezelő berendezés segítségével szintezze ki a
kosarat, amíg a szöge 10 ° alá nem csökken.
– A holtember pedál lenyomása után az automatikus szintező
rendszer azonnal elvégzi a szintezést.
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[200] Vészüzemi működtető kar (A), Pumpán lévő befogató konzol (B)

Vészüzem után
Az útszelep [199B] kézi karját állítsák ismét 0 állásba.
Hajtsák vissza a vészüzemi szivattyú [199A] pedálját

Mentő kosár RC 400

Felszerelés

A mentőkosár bővíti a gépezetes tolólétra használati
lehetőségeit a mentési munkák során. A kosár 400 kg-ig, vagy 4
főig terhelhető.
Számos lehetőség áll rendelkezésre különböző kiegészítő
eszközök felszerelésére mint pl.: Lámpák, Vízágyú.
Mechanikai konstrukció
A kosár egy csúszásbiztos alumínium padlózattal ellátott
csőváz. A bejutást a kosárba belépők, korlátok 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
Tűzoltó felszerelés

[201] Mentő kosár RC 400

A kosár rendelkezik saját vízrendszerrel. . A csuklós kar
vízcsövéhez való csatlakozás egy B csatlakozó használatával van
megoldva. A kosár rendelkezik egy forgó C csatlakozóval a kézi
sugárcső használatához
–Egy rögzített B típusú csatlakozóval a felszerelhető vízágyú
megtáplálásához.
Van a kosár elején egy vész csap is, amivel a kosár vízellátását
egy mozdulattal el lehet zárni

Kosár szintezés
Automatikus szabályozó rendszer:
Egy automatikus vezérlő rendszer a létra és a csuklós kar
emelése és leengedése közben mindig vízszintben tartja
a kosarat.
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
mentőkosár minden helyzetben reteszelve van.
Vészüzemi berendezés:
Ha az elektro-hidraulikus egység meghibásodik, a létra és
a csuklós kar emelése és leengedése megáll mielőtt a
kosár eléri a ±12° dőlésszöget. A vezérlés teljes
meghibásodásakor egy vészüzemi berendezés
segítségével a kosarat manuálisan vízszintesre lehet
állítani. Lásd még a Mentőkosár - Vészüzem résznél..
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Kosár bezárás
A letalpalási folyamat során a mentőkosár a szállítási
helyzetből automatikusan a munkahelyzetbe billen. A
támasztólábak szállítási helyzetbe húzásakor a kosár szintén
automatikusan a létracsúcsra billentett szállítási helyzetbe
fordul

Működtetés
A létrát a kosár vezérlő állásáról ugyanúgy lehet kezelni,
mint a fő kezelőállásról. Valamennyi biztonsági berendezés
teljes mértékben működik. A fő kezelőállás mindig előnyt
élvez.

Mentő kosár RC 400

Az ön biztonsága érdekében

Maximális terhelhetőség

A fő instrukciók áttekintése
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 műanyag 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 balesethez
vezethet!
Vegyék figyelembe a Létra - az Önök biztonsága
érdekében fejezetet.Tratsanak elegendő távolságot az
akadályoktól.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
kezelőállásban lenni kell valakinek, ha a kosárban
személyek tartózkodnak!

Óvatosan
A szakszerűtlen kezelés a kosár és létra sérüléséhez
vezethet!
Alapvetően kerülni kell a kemény ütközést
(pl. épülethez). Ezért az épületek vagy akadályok
közelében csökkentsék a létramozgások sebességét és
haladjanak óvatosan.Kosárütközéskor a kiegészítő
ütközésvédelmek minden létramozgást megszakítanak.A
létra célra közelítését végezzék rendkívüli óvatossággal
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FIGYELEM!
Ha a megengedett terhelési határokat túllépik, a gépezetes
tolólétra feldőlhet! 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 megengedett
terhelését, lásd még a Kérjük figyeljen -Műszaki leírás
fejezetet.
Lásd kosár terehelési határok Létra – Kinyúlási értékek az M 32
L-AS és M 32 L-AS alacsony változat és kinyúlási értékek az M
42 L-AS fejezetben.
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
Ne lépje túl a csökkentett maximális terhelést a
hordágy rögzítés, vagy a leeresztő készülék tartó
rúdjának használatakor (lásd személyek mentése) és
tűzoltáskor (lásd a tűzoltó rendszer) valamint könnyű
terheléses daru üzemmódban (lásd a Daru fejezetet).
A kosáron és a kosárban lévő terhelések összege
nem lehet nagyobb mint az engedélyezett terhelés..
A kiválasztott üzemmód maximális terhelését és a
maximális kinyúlását (például 2 emberes kosár üzem)
szintén figyelembe kell venni, lásdLétra – kinyúlási értékek az
M 32 L-AS és M 32 L-AS alacsony változat és kinyúlási értékek az
M 42 L-AS verziókhoz.
Ne lépjék túl a 200 N maximálisan megengedett
oldalirányú húzóerőt.

Mentő kosár RC 400

Az ön biztonsága érdekében

Figyelmeztető jelek a kosárban
Kosár működtetés [202]
A maximális terhelhetőség a kosárban 400 kg.A maximális
erő ami a létra rögzített állapotában a kosár szerkezetére
hathat 200 N.
Létra működtetése személlyel a kosárban [203]]
Személlyel a kosárban tartsák az ajtókat és korlátokat
csukva

[202] Figyelmeztető jelek a kosárban

Beszállás és kiszállás [204]
Ne hagyja el a kosarat amíg a létra mozgásban van, vagy a
jármű motorja jár.
Multifunkciós tartó [205]
Hordágytartóval felszelt üzemmódban (Személyek mentése
fejezet) terhelve, a kötélcsigás emelőberendezés tartójának
használatakor (Személyek mentése fejezet) vagy oltási
üzemmódban (Oltóberendezés fejezet) a terhelést egy
személlyel csökkenteni kell és a korlátokat zárva kell tartani

[203] Személlyel a kosárban tertsák az ajtókat és korlátokat csukva

Szélsebesség [206A]
Szélkötelek nélkül üzemelve a max. megengedett
szélsebesség 12 m/s
Személyek rögzítése [206B]
Személyek rögzítése csak a megjelölt helyen
lehetséges.

[204] Ne hagyja el a kosarat amíg a létra mozgásban van vagy a motor jár

[205] Multifunkciós tartó

A

B

[206] A megengedett szélsebesség szélkötelek nélkül
12m/s (A), Rögzítési pont (B)
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Mentő kosár RC 400

Működtetés, vezérlés
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[207] Kezelő szervek a kosárban

J

A Kezelő állás a kosárban

Multifunkciós tartó

K Külső ajtó retesszel

B 400 V aljzat (piros)
C Négy függesztési lehetőség a kosárban tartózkodó
személyek biztosításához
D Átszállásnál nyitható korlát

L Kosár alján lévő világítás
M Kihúzható létra(Opcionális)
N Rögzítő fül a kosár padlóján

E Átszálló ajtó
F 230 V csatlakozó aljzat (kék)

O Holtember kapcsoló

G Csatlakozó aljzat a 400 V tápfeszültséghez a létra
csúcsán
H Intercom hangszóró

P Első lámpa
Q Kapaszkodó

I Adatkábel és jelkábel csatlakozó dugó

R Kosár korlát
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Mentő kosár RC 400

Használat

Beszállás
A

FIGYELEM!
Leesés veszélye!
Felmászáskor gondoskodjanak a biztonságos kapaszkodási
lehetőségről és a biztonságos álló pozícióról.
Kosárüzem előtt zárjanak be minden ajtót és győződjenek meg,
hogy azok biztosan be vannak zárva.

B
C

Földről történő beszállás
[208] Reteszek a korlátokhoz (A) és a külső ajtókhoz (B)

A létrát eresszék le oldalt a jármű mellé, kb.0,1 m-re a talaj
fölé.
Reteszeljék ki és nyissák ki a kosár külső ajtaját, [208B]
.Reteszeljék ki a korlátokat és billentsék hátra [208A]
.Szükség esetén engedje le az egyik, vagy mindkét létra
toldatot (opció) [210].
Szálljanak be a kosárba.
Beszállás a kosárba a vezetőfülke előtti részen
Ha nem lehetséges a létra talaj szintre leengedése a jármű
oldalánál, pl. keskeny utcákban::
➔ Emelje fel a létrát a néhány fokkal a támaszról.
➔ Tolja ki a létrát kb 4.5 m-re (minimum kinyúlás a csuklós kar
leengedéséhez).
➔ Engedje le a csuklós kart a vezető fülke előtt a talajtól kb.
0.1 m magasságba [209].
➔ Szükség esetén engedje le aza egyik, vagy mindkét létra
toldatot (opció) [210].
➔ Reteszelje ki és nyissa ki és a kosár külső ajtajait [208 B].
➔ Oldja ki a korlátokat és tolja hátra [208 A].
➔ Másszon be a mentőkosárba.

[209] Közvetlen beszállás a vezetőfülke előtti térről

B

A

Bemászás mikor a létrakészlet kiemelt állapotban van
➔ Másszon fel a létrára, lásdLétra – FElmászás
➔ Nyissa ki a korlátot a kosáron a [211 A]
retesz elfordításával és fefelhúzásával.
➔ Reteszelje ki és nyissa ki a kosár bejárati ajtaját [211C]
azok felemelésével
➔ Szálljanak be a kosárba
– A létráról a kosárba mászáskor győződjön meg arról,
hogy az (opciós) kapaszkodó rudak, a [211C]
fogantyúk és a [211 D] taposó cső szilárd pozíciót
➔ biztosítanak.
Zárják be az ajtót újra

[210] Létra toldatok (opció) Létra toldat behúzva (A), létra toldat leengedve
(B)

D
A
D

C

B
C

[211] Kapaszkodó cső retesszel (A), bejárati ajtók (B), Korlátok (C),
Fogantyúk (D)
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Mentő kosár RC 400

Használat

Automatikus beállás a vezető fülke előtti közvetlen
beszállási ponthoz (opció)
A közvetlen beszállási funkció lehetővé teszi, hogy a
mentőkosár automatikusan a vezetőfülke előtti (kb. 3 m-re
a vezetőfülke előtt) tökéletes beszállási helyzethez álljon.
A funkció csak a kosár kezelő állásából aktiválható a létra
meghatározott határ helyzetein belül [212].
Az automatikus közvetlen beszállási funkció nem
használható memória módban (opció).
FIGYELEM
Helytelen, vagy figyelmetlen kezelés súlyos
balesetet okozhat.
➔ A kezelő az automatikus működés alatt mindig mindig
győződjön meg arról, hogy a létra mozgások sérülés és
baleset nélkül végrehajthatók.
➔ Figyeljen a vezetőfülke előtti személyekre és az
➔ akadályokra. Szükség esetén azonnal állítsa meg az
automatikus működést.
.
Automatikus működés aktiválása
➔ A közvetlen beszállási funkció minden előfeltétele legyen
biztosítva [212].
➔ Nyomja le és tartsa lenyomva a holtember pedált.
➔ Hagyja a kezelőkart alap helyzetben.
➔
– Nyomja meg a Közvetlen beszállás [213] funkció
gombot.
– A létra kissé megemelkedik, hacsak nincs az emelési szög +10° alatt,
vagy a létrát hídként nem használják.
A létra automatikusan a vezető fülke előtti tökéletes beszállási
helyzetbe mozdul. Szükség esetén a létra és a teleszkópos tag
behúzható, és kitolható, elforgatható és a csuklós kar egyidejűleg
➔ leengedhető.
Kísérje figyelemmel a létra mozgását. Figyeljen a vezetőfülke előtti
személyekre és az akadályokra. Szükség esetén azonnal állítsa meg az
– automatikus működést. (lásd alább).

A létra automatikusan megáll a beszállási helyzetben.
. beszállási magasság a jármű szögétől
A
függ.

Az automatikus folyamat megállítása
➔ Nyomja meg újból a Közvetlen beszállás
nyomógombot.
Egyéb lehetőségek (csak kivételes esetekben)
➔ Mozdítsa el bármelyik
kezelőkart. vagy
➔ Engedje fel a holtember
pedált.
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Conditions for activating the direct entry function
Turning range

90 ° in both direction from the driver’s cab

Raising angle

< 35 °

Ladder length

< 15 m in total

Articulation
angle

Arbitrary

[212] Conditions

[213] Közvetlen beszállás funkció gomb

Beszállás mikor a létrakészlet a létratámasz on van

Mentő kosár RC 400

Használat
Beszállás mikor a létrakészlet a létratámaszon van
A támlábak kitolásakor a kosár automatikusan
munkahelyzetbe fordul.

B

.
➔ Az oldalsó lépcsőn [214 A] keresztül lépjenek fel a pódiumra.
➔ A [214B] létra segítségével másszanak a létrakészlethez.
➔ Másszanak fel a létra készletre a tartón keresztül.
➔ Nyissa ki a kosáron a korlátot a [215 A] retesz
elfordításával és felhúzásával.
➔ Reteszelje ki és nyissa ki a kosár [215 C] bejárati ajtaját annak
felemelésével.
➔ Másszanak a kosárba.
[214] Oldal lépcsők (A) és létra (B)
– A létráról a kosárba mászáskor győződjön meg arról, hogy az
(opciós) kapaszkodó rudak [215 C], a [215 D] fogyntyúk és a taposó
D
cső szilárd pozíciót biztosítanak.
➔
Zárják be az ajtókat ismét
A

A

Segédlétra (opcionális)

D

A segédlétra [216A] a kosár elején lévő sínhez van
rögzítve, mindkét irányban mozgatható.

C
FIGYELEM

B
C

Sérülés veszély a felfogató csövön ütközés esetén
Húzza meg a rögzítő reteszt [216B] és csúsztassa a
létrát oldalra.
Csúsztassa az ütközőig .
Engedje vissza a reteszt
Hajtsa le a létrát a tartókábellel ellentartva neki[216C].

[215] Kapaszkodó cső retesszel (A), bejárati ajtók (B), korlátok (C),
fogantyúk (D)

Használat után helyezze vissza alaphelyzetébe

B
Csatlakoztatható vízágyú használata:
Csúsztassa a létrát a vízágyú másik oldalára, hogy szabad
hozzáférése legyen a vízrendszer csatlakozásához.
Húzza felfelé a [216 B] reteszt a megfelelő oldalon és tartsa
meg.
Csúsztassa a létrát oldalra amíg a második görgő a
retesz elé kerül.
Engedje el a reteszt.
Állandó vízágyú használata:
Csúsztassa el a létrát jobbra a fent leírtak szerint.

A

C

[216] Segédlétra (A),Retesz (B), tartó kábel (C))
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Rescue cage RC 400

Használat
Létra működtetés a kosárból
Létra mozgatása
Figyelem!
Ha a kezelő nem tudja kontrolálni a kosár mozgását, és
a fő kezelőállásban nem tartózkidik másik kezelő, akkor
a kosárben tartózkodó személyek életveszélyes
helyzetbe kerülhetnek!Amikor a kosárban személyek
tartózkodnak a fő kezelőálláson okvetlenül legyen
kezelő annak érdekében, hogy vészhelyzetben
átvehesse a vezérlést!.
Előfeltételek:

A

B

C

OIL

[217] Olajnyomás visszajelző lámpa

A Készenlét és olajnyomás [217A] kontroll LED zölden
villog.Győződjenek meg arról, hogy a vezérlőkarok
mindkét kezelőálláson közép állásban vannak.Lépjenek
rá a holtember-kapcsolóra [218].
Ha a fő vezérlőállás holtember-kapcsolója nincs
lenyomva, a vezérlési funkciót a kosár veszi át.
- A motor felveszi az üzemi fordulatszámot,
- Bekapcsol az olajnyomá
- A zöld Készenlét és olajnyomás [217A] kontroll LED
folyamatosan világít.
- El lehet kezdeni a létramozgásokat.
A kosárban lévő vezérlőállásról a létramozgásokat úgy kell
vezérelni a vezérlőkarokkal [219], ahogyan az a Létraüzem 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
elengedésekor lehet a kosárból vezérelni.

[218] Holtember kapcsoló a kosárban

Ütközés védelem
OIL

A kosár akadályhoz ütközésekor az ütközésvédelmi 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, akkor a
Szabadmozgás fukciót kell alkalmazni (Lásd Létra Szabadmozgás-funkció).
A létrát a képernyőn jelzett irányba kell viszszahozni.
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Rescue cage RC 400

Használat
Terhelés határ váltás
Kosárüzemben a szabadon álló létrát felszerelt kosárral
mozgatják.
-Az adott kosárhatárok elérésekor a létramozgás
automatikusan kikapcsol (kikapcsolási határok).
A kosár kezelőállásán világít a sárga Kosár nélküli üzem
terhelni tilos [220B] LED, a fő kezelőállás képernyőjén a sárga
Szabadon állásban terhelni tilos kontroll
szimbólum.Csökkentsék megfelelően a terhelést (lásd:Létra –
az Önök biztonsága érdekében).

Nyomják meg a kosár vezérlőállás bal vezérlőkarjánál [221]
Terhelés határ váltógombot és haladjanak tovább,

A

B

OIL

[220] ] Kosár nélküli üzem terhelni tilos (B)

A használati mező megnövekszik, a kikapcsolási határ
meghosszabbodik a következő kosárhatárig.
A létramozgás automatikus kikapcsolását a kosárhatárnál
korlátozott létraüzemben el lehet kerülni.

Visszahúzás esetén a határok átlépésekor
automatikusan visszalép az előző terhelésihatárhoz.
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[221] Terhelés határ váltó gomb

C

D

Rescue cage RC 400

Használat

Kosár le és fölszerelése
Rakaja le a kosarat a jármű mellé amíg a kosár földet nem
ér

A

Leszerelés

B

A létra csúcsán kapcsolják szét a dugaszoló aljazatról az
összekötő kábeleket Vezérlés, 230 V és 400 V
áramellátás [224D].

[222] Korlátok a kosárnál

Oldják ki a korlát (opcionális) [222A] reteszeit a kosár
felfüggesztő csapjainál [222B].
Tolják hátra a korlátotés reteszeljék [223A] csaphoz.

A

Oldja szét a vízellátás csatlakozóját [224F]
Oldja a [224A] kosár felfüggesztés reteszeit és hagyja
oldott állapotban
Döntssék óvatosan a létrát, amíg a létracsúcs tartói
[224 B, C] szabadon nem engedik a kosárfelfüggesztés
[225A, B] csapjait.

[223] Kosár korlát csatlakozó szemei

Engedjék el a kosárfelfüggesztés [224A] reteszeit.
Rövidítsék a létrát néhány cm-el.

E
D
B
F
C

A
[224] ] Kosár felfogatás reteszei :

Reteszek (A), felső tartó fül (B, alsó tartó fül (C), csatlakozó (D, adat és jelkábel
csatlakozó (E), vízrendszer csatlakozó (F)

A

B
[225] Kosár felfogató konzol felső csatlakozás (A) Kosár felfogató konzol alsó
csatlakozás (B)

IVECO MAGIRUS
153

Rescue cage RC 400

Használat

Fölszerelés

A

Igazítsák a kosarat a létra csúcsával párhuzamosra.
Ha szükséges akkor a felfüggesztőket a lábpumpával
(vészüzem) állítsák a megfelelő pozícióba.
Veszély
Nem telejesen beakasztott kosár esetében, fennáll a
lezuhanás veszélye.

B

[226] Transfer bar on the rescue cage
Rögzítse a kosarat fölakasztás után a reteszekkel.
Figyeljen hogy mind a 4 felfekvő pont a helyére
kerüljön.
Igazítsák a létra csúcsát a kosár felfüggesztés alá.
Ha szükséges akkor a kosár felfüggesztőket a
lábpumpával (lásd RC400 kosár - vészüzem) állítsák
be úgy, hogy a felső és alsó csapágyak közötti
függőleges távolságok párhuzamosak legyenek a
kosár felfüggesztéssel.
Lentről akasszák be a létrát.
Az alsó tartókn [228C] a kosárfelfüggesztés [229B] alsó
csapjaira fogjanak rá. Egyidejűleg a felső tartóknak
[228B] a felső csapokra [229A] kell ráfogni
[227] Átszálló korlát a létra oldalán
Kissé emeljék fel a létrát, amíg a reteszek be nem
akadnak [228A].

Szükség esetén kézzel óvatosan mozgassák a kosarat,
amíg a reteszek megfelelően bereteszelnek.

E
D

Mindaddig amíg a kosárrögzítés nincs megfelelően
reteszelve, a létraüzem tiltva van, és a képernyőn a
„KOSÁRSZENZORT ELLENŐRIZNI” felirat olvasható.
➔ Oldja ki a korlátokat (opció) [227 A] és mozdítsa alap
helyzetükből a mentőkosár felé.
➔ Csúsztassa a korlátokat a mentőkosáron lévő rögzítő
csapokra [226 B], amíg a reteszek bereteszelnek.
➔ Ellenőrizze, hogy a korlátok biztonságosan bereteszeltek.
➔ Csatlakoztassa a kábeleket a létra csúcsán lévő megfelelő
aljzatokba és biztosítsa azokat
➔ Csatlakoztassa víz rendszert.

A

B
F

A
C
[228] Kosár rögzítés a létra csúcsán: Reteszek (A), felső rögzítés (B,
a második felső rögzítés nem látható a képen), also rögzítések
(C, a második alsó rögzítés nem látható a képen), áram ellátás
konnektora (D), kontrller áram ellátás (E, nem látszik a képen), víz
rendszer (F)

A

B
[229] Kosár oldali tartó konzol felső tartófülek (A), Alsó tartófülek (B)
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Vészüzemi működtetés

A kosár vezérlő panel alatti elektro-hidraulikus egység mindig
függőleges helyzetben tartja a kosarat, a létra és a csuklós kar
mozgásakor.
A vezérlés meghibásodásakor legkésőbb a kosár ±12o-os
dőlésénél - emelési szögtől függően - leblokkol a létra
emelése vagy billentése. Ekkor a kosarat vészüzemmel
lehet vízszintesre állítani.

A

FIGYELEM!
Leesés veszélye!
0
1
Vészüzemmódban a hordágy rögzítésen lévő
személyek különösen veszélyeztetettek a kosár
B
szöghelyzete által.
A vészüzemet csak a szabályos funkciók
meghibásodásakor használják!A vészüzemet kizárólag
[230] A vészüzemi pumpa pedálja (A), Útváltó szelep karja (B)
visszahozó mozgásokra
használják!Csak lassan billentsék a létrát, és közben
folyamatosan egyenlítsék ki a kosár vízszintes helyzetét.
Vészüzem közben a kezelő személy győződjön meg
folyamatosan arról, hogy a létramozgások személyi sérülés
és anyagi kár okozása nélkül zajlanak.Minden mozgást
rendkívül óvatosan hajtsanak végre.

Kosár szintezés
A létrát lehetőleg rövidítsék vissza teljesen.Hajtsák ki a
vészüzemi szivattyú pedálját [230A].
A kosár billentéseit vezéreljék az útszelep [230B]kezelő
elemével:
-1. állás: billentés
-2. állás: emelés
-0. állás: nincs mozgás.
A vészüzemi szivattyú pedálját addig kell működtetni, míg
elérik a kívánt pozíciót.A létrát csak lassan emeljék vagy
billentsék, és közben figyeljék folyamatosan a vízszintes
állást.
Létra megállás
Ha a mentőkosár 10°-ot meghaladó szögbe dől, a
vészüzemi berendezés manuális használatával (például
javítási munka végzése a kosáron):
– A kontroller megakadályozza, hogy a létrát emeljék, vagy
leengedjék (az emelési szög függvényében).
➔ A vészüzemi kezelő berendezés segítségével szintezze ki
a kosarat, amíg a szöge 10 ° alá nem csökken.
➔ A holtember pedál lenyomása után az automatikus
szintező rendszer azonnal elvégzi a szintezést.

Vészüzem után
Az útszelep [230B] kézi karját állítsák ismét 0 állásba.
Hajtsák vissza a vészüzemi szivattyú [230A] pedálját
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Rescuing people

Hordágy tartó keret

A mentőkosárnál a hordágytartó (speciális felszerelés)
lehetővé teszi a sérültek nagyobb magasságból történő
mentését. Ez a tartó DIN szabványnak megfelelő
hordágyakkal, 200 kg maximális terhelésig használható.
Más hordágyaknál kérjük a gyártó adattábláját figyelembe
venni.
Maximális terhelhetőség:
–Mentő kosár RC 300: 200 kg
–Mentő kosár RC 400: 150 kg
–Mentő kosár RC 400 erősített tartóval (opcionális): 270 kg

A

[231] Hordágy tartó keret a tárolójában (A) felszerelhető a tároló

Az ön biztonsága érdekében

rekeszeken kívülre is

VESZÉLY!
Magasfeszültségű hálózatok
közelében életveszély!:

B

Elektromos áram által okozott balesetek esetében:
A sérült elsősegélyben nyújtása vagy mentése előtt
áramtalanítsák a vezetékeket és elektromos
berendezéseket.
Ne felejtsék, hogy a sérültek feszültség alatt állhatnak.
FIGYELEM!
Leesés veszélye! A mentőkosárban és a hordágyon
tartózkodó személyek veszélyeztetettek!
A hordágytartó használatával történő mentés során a
kosár megengedett maximális terhelését nem szabad
túllépni.
Az összes teher súlya a kosárban és a kosáron, nem
haladhatja meg a kosárra engedélyezett értéket.Ebben
az esetben a maximális terhelést és a választott
üzemmódnak (pl. 2 személy a kosárban) megfelelő
értékeket okvetlenül figyelembe kell venni. Lásd Létra - Kinyúlási
értékek.Győződjenek meg arról, hogy a hordágytartó
reteszei mind reteszelve vannak.A sérültet a hordágyon
a hordágy hevedereivel [232A] és a hordágytartó
biztonsági hevedereivel [232B] biztosítsák.A
hordágytartóval felszerelt létrát lehetőleg a kosár
kezelőállásából irányítsák. Csak vészhelyzetben irányítsák a visszavonuló mozgást a fő
kezelőállásról!
FIGYELEM
A hordágyon lévő személy veszélyben van, ha a
hordágy nekiütközik a csuklós karnak. A
hordágy, a mentőkosár, és a csuklós kar
sűlyosan sérülhet.
A
csuklós
kar leengedésekor győződjön meg róla, hogy
➔
a megfelelő biztonsági távolságot tart a hordágy és a
csuklós kar között.
➔ Ideálisan a kosár kezelő állásból kéne kezelni a
létrát, ha a hordágy fel van szerelve.
Vészhelyzetben is csak rövidítési mozgásokat
vezéreljen a fő kezelő helyről.
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A

[232] Személyt rögzítő biztonsági heveder (A) Hordágyat rögzítő heveder(B))

Rescuing people

Hordágy tartó keret

Figyelem!
A nem szakszerű használat súlyos balaesetet okozhat.
➔ Biztonságos használat csak akkor lehetséges, ha a
biztonságos működtetéshez szükséges minden
információt figyelembe vesznek.
➔ Pontosan ellenőrizze a hordágy felerősítés
adattábláján az adatokat.

A

Hordágy tartó keret csatlakoztatása
Engedjék le a létrát oldalt a jármű mellett kb.0,1 m-re a
felszín fölé.

[233] A hordágy tartó keret a tároló rekeszben (A)

C
A

Mentő kosár RC 400 erősített tartóval (opcionális):
Helyezze be a [234A] nehéz teher kart a kosáron
kialakított job, vagy bal oldali többcélú rögzítésbe [234 B].
Fordítsa el a nehéz teher kart előre, amíg az
bereteszelődik A nehéz teher kar ebben a helyzetben
reteszelt.
Vegye ki a hordágy tartó keretet a tárolóból [233A].RC
300 és RC 400 egyaránt: Helyezze el a megfelelő
pozícióba és biztosítsa retesszel [235A RC 400
erősített kar esetén: A hordágytartó keretet az erősített
karon látható tartóba helyezze el [234C]

B

[234] erősített tartó

Forgatáshoz oldja a reteszt [236A],Fordítsa a hordágyat a
megfelelő irányba majd engedje el a reteszt [236B].

A

[235 A hordágy tartó keret biztosítása a retesz segítségévél(A))

A

B

[236] Reteszelés oldása (A), blokkolása (B)
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Hordágy tartó keret
Sérült személy mentése
Mentési terület pozícionálása
A mentőkosarat a kosár kezelőállásból irányítva
közelítsék az objektumhoz.Az ablak (vagy erkély) előtt
oldják a reteszt [237A], 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..

A

B

[237] Reteszelés oldása (A), blokkolása (B)

Keret biztosítása

D
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
[238A].A mellső reteszt [238B] akasszák be a hordágy
haránttartójába.

C

Biztonsági övek biztosítása
Vegye ki a biztonsági övet az oldalsó szekrényből [238 C].

A
A hordágy kialakítása szerint::
Akasszák ki, és hajtsák fel az oldalsó beakasztószemeket
[238D].A biztosító hevedereket akasszák be a szemekbe.

B

[238] Hátsó retesz (A), Első retesz (B),
Csúszópálya a szíj részére (C), oldalsó beakasztószemek (D)

vagy

A
Akasszák be a biztosító hevedereket a hordágytartó
alsó oldalán [239A]
Rögzítsék a sérültet a biztosító
hevederekkel[240].Húzzák szorosra a biztosító
hevedereket.
[239] Bíztosító öv (A)

B

A
[240] Személyt rögzítő biztonsági heveder (A) Hordágyat rögzítő heveder(B)
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Hordágy tartó keret

Mentés kivitelezése
A létrát húzzák vissza kissé, míg a hordágytartó ki nem
szabadul az ablakból, vagy az erkélytől.Fordítsák a
hordágytartót szállítási helyzetbe,és reteszeljék [241B].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 tárolójába.Nyissák ki a reteszt
[241A], és a hordágytartót forgassák el a szállítási
helyzetből.Nyissák a mellső reteszt [242B].Nyissák a hátsó
reteszt [242B].Húzzák előre a hordágyat, és emeljék le..

A

B

[241 Reteszelés oldása (A), blokkolása (B)
)

Használat
után
Oldják ki a többcélú tartót [243A] és húzzák ki a

hordágytartót a többcélú tartóból.Ellenőrizzék a
hordágytartó állapotát, és szükség esetén tisztítsák meg.A
hordágytartót helyezzék a málhatérben található helyére
és rögzítsék.

A

B

[242] Hátsó retesz(A), Első retesz (B),csúszópálya a szíj részére (C)

A

[243] A hordágy tartó keret biztosítása a multifunkciós tartóban (A)
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Hordágy tartó keret

Felfogatás a kosár hordágyhoz (opció)
A hordágy felfogatás opcióként a kosár hordágy biztosítását
szolgáló kiegészítő felerősítésekkel és korlátokkal is ellátható.
Lásd a hordágy felfogatáson a jelzést a jóváhagyott hordágy
típusok és kialakítások részleteiről.
A kosár hordágy beállítása és biztosítása
A kosár hordágy a normal hordágyhoz képest beállítható a
felerősítésen és négy forgó trartóval [244A] biztosítható.

A

➔ Emelje fel és reteszelje a forgo karokat [245 A].
➔ Csúsztassa a kosár hordágyat a felfogatásra az elülső fej
résszel.
FIGYELEM.
Lezuhanás veszélye a biztosítatlan kosár hordágyból.

[244] Hordágy felfogatás kosár hordágy rögzítéssel

➔ A forgó karoknak rá kell záródni a kosár hordágyra.
➔ Kapcsolja be a [245 B] csatokat a kosár hordágy
fogantyúján.

B

A sérült személy mentése az opciós kosár hordággyal,
lásd Személyek mentése – Hordágy felerősítés – Sérült személyek
mentése

A
[245] Forgó karok (A) kapcsokkal (B)
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Személyek mentése

Ereszkedő tartó konzol

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 balesetek esetében:
A sérült elsősegélyben nyújtása vagy mentése előtt
áramtalanítsák a vezetékeket és elektromos
berendezéseket.
FIGYELEM!
A szakszerűtlen kezelés súlyos balesetekhez
vezethet!Csak akkor lehet veszély nélkül dolgozni,
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
előírásait!Vegyék figyelembe a kötélcsigás
ereszkedő készülék gyártója által a kezelési
utasításban adott eljárásokat és biztosítékokat.

[246] Személy leeresztése kosárból

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 csökkentsék tovább a döntési
sebességet.
FIGYELEM!
Lezuhanás veszélye!
A kötélcsigás ereszkedő készüléken tartózkodó
személyre a létra túl nagy terhelés nyomatéka, a túl
nagy tartóerők vagy a köteles rendszer túlterhelése
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
kosáron, nem haladhatja meg a kosárra
engedélyezett értéket.Ebben az esetben a
maximális terhelést és a
választott üzemmódnak (pl. 2 személy a kosárban)
megfelelő értékeket okvetlenül figyelembe kell venni.
Lásd Létra - Kinyúlási értékek.Létra – Kinyúlái értékek
az
M 32 L-AS és M 32 L-AS alacsony változat és Kinyúlái
értékek az
M 42 L-AS járművekhez.
Ne lépje túl a maximális leengedési terhelést és a
maximális teljes terhelést (kosár terhelés + leengedési
terhelés).
75 kg feletti terheknél mindig csigával engedje le, vagy
húzza fel a terhet [246] – [248].
Használja a csatlakozó szemeket a daru módhoz 150
kg, vagy nagyobb teher esetén see Crane
– Operation.
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[247] Önmentés

Személyek mentése

Ereszkedő tartó konzol

Abseiling loads and total loads of the four possible load
cases
Teljes tömeg = Kosár tömege + ereszkedő tömeg
Egy személy ereszkedése vagy felhúzása csiga
segítségével egy másik személy által a kosárból[246]:
–Maximális ereszkedő tömeg: 100 kg
–Maximális teljes tömeg:
–RC 300: 300 kg1)
–RC 400: 400 kg2)
Önmentés[247]:
–Maximális ereszkedő tömeg: 150 kg
–Maximális teljes tömeg:
–RC 300: 300 kg1)
–RC 400: 400 kg2)
Egy személy ereszkedése vagy felhúzása csiga
segítségével egy másik személy által a földről[248]:
–Maximális ereszkedő tömeg: 100 kg
–Maximális teljes tömeg:
–RC 300: 200 kg1)
–RC 400: 300 kg2)
Egy személy ereszkedése vagy felhúzása csiga nélkül a
kosárhoz rögzítve[249]:
–Maximális ereszkedő tömeg: 150 kg
–Maximális teljes tömeg:
–RC 300: 300 kg1)
–RC 400: 400 kg2)
3 emberes kosár tartományban való üzemelésre vonatkozik. Megfelelően
csökkenteni kell a 2 és 1 emberes tartományban lásd Létra – Kinyúlási
értékek M 32 L- AS és M 32 L-AS alacsony változat and Kinyúlási értékek M
42 L-AS.
4 emberes kosár tartományban való üzemre vonatkozik. Megfelelően
csökkenteni kell a 3, 2 és 1 emberes tartományban, lásd Létra – Kinyúlási
értékekr
M 32 L-AS és M 32 L-AS alacsony változat and Kinyúlási értékek M 42 L-AS.

[248] Egy személy ereszkedése vagy felhúzása csiga segítségével egy másik
személy által

[249] Egy személy ereszkedése vagy felhúzása csiga nélkül a kosárhoz
rögzítve
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Személyek mentése

Ereszkedő tartó konzol

Használat előtt
Vegyék ki a tartókonzolt a tárolóhelyéről.Tegyék a
tartókonzolt a jobb, vagy a bal oldali töbccélú
tartócsapágyba [250] és reteszeljék [250A].Akasszák a
köteles ereszkedő készülék karabinerét a tartókonzol
függesztő szemébe.

C

Biztosítsa, hogy a [250B] többcélú felfogatás csapja
cstlakozik a tartó rúd megfelelő furatába. A tartó rúd
kar iránya a kosár előtti középvonal felé mutasson.
Csatlakoztassa a leengedő szerkezet karabinerét a tartó
rúdon lévő szemhez [250 C].

BA

Tartsák be a kötélcsigás ereszkedő készülék kezelési
utasításában a gyártó által az ereszkedésre és a
felhúzásra vonatkozó utasításokat.

Használat után
Reteszeljék ki a többcélú tartót [250A] és húzzák ki a
tartókonzolt
.Ellenőrizzék a tartókonzol állapotát és szükség
esetén tisztítsák meg
.Helyezzék a tartókonzolt a tartójába.
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[250] Biztosítsa a tartó rudat, reteszelje a többcélú felfogatásba (A) a (B)
csappal, tartórúdon lévő szem (C)

Tűzoltás technikai rendszer

Az ön biztonsága érdekében
Elektromos áram elleni védelem

Fő instrukciók áttekintése
FIGYELEM!
A nagynyomású vízsugár súlyos sérülést
okozhat és veszélyezteti a sugárkezelő stabil
állását!
Sose irányítsák a vízsugarat közvetlenül személyekre!
A sugárcsövet vagy monitort ne használják,ha a
munkaterületen személyek, vagy akadályon vannak!
Kerüljék a nyomáslökéseket és
nyomásingadozásokat, ne adjanak a szivattyúra
ellenőrizetlen gázt, a kiválasztott nyomókimenet vagy
sugárcső elzáróját nyissák/zárják lassan!
A szivattyú maximális nyomását igazítsák a használt
tömlőhöz
.A zárósapkákat csak nyomásmentes állapotban
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 redukálható, 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 vezetni.
A tömlővezeték nem lóghat le a létráról.
Minden használat után gondosan víztelenítsék az
oltóberendezést, hogy ne veszélyeztessék a forgalmat
a kifolyó oltóanyaggal

VESZÉLY!
Szakszerűtlen oltóanyag használat áramütés
veszélyével jár.
A víz- vagy habképző anyag sugarat ne irányítsák elektromos
berendezések, vagy vezetékek közelébe.Áramtalanítsák az
elektromos berendezéseket a bevetési helyen..
Amennyiben ez nem lehetséges:
Tartsanak elegendő távolságot az elektromos berendezéstől és
vezetékektől (lásd a táblázatot).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 előírásokat. Németországban pl. DIN VDE 0132.Az
elektromos berendezések megközelítéskor tartsák meg az előírt
minimális távolságokat..
Elektromos rendszer elszigetelése
Az alábbi intézkedéseket csak villamos szakképzettséggel rendelkező
szakemberrel végeztessék:
A bevetési az elektromos berendezés áramtalanítása.A
berendezést a visszakapcsolás elleni biztosítása. 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 távolság az elekrtomos hálózattól, kábelektől

FIGYELEM!
A veszélytelen munka előfeltétele,hogy tartsák
figyelemben a biztonságos üzemeléshez szükséges
információkat.
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 előírásokat és megjegyzéseket!
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Amennyiben az elektromos berendezések és szabad vezetékek
feszültségmentességét a bevetés helyén nem lehet biztosítani:
A feszültség alatt álló berendezési részek megközelítésekor
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.Vízzel történő oltáskor a
hab-vízágyút lehetőleg szórt sugárral üzemeltessék. Kerüljék
a kötött sugár használatát.

Tűzoltás technikai rendszer

Az ön biztonsága érdekében
Maximális terhelhetőség
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 figyelembe a plusz
terheléseket!
A terhelés csökkentése érdekében a létrát csak annyira
tolják ki, amennyire az oltási intézkedések ezt igénylik.
A tömlőket mindig fektessék a létrakészletbe. A
tömlővezeték nem lóghat le

Vízágyú a létra csúcsára rögzítve (kosár nélkül)
Maximum pótlólagos terhelés tűzoltáshoz az alábbiakkal
Monitor, max. 2500 l/min

Monitor, max. 4000 l/min

Maximum létra emelési szög

70 °

70°

Maximum folytófurat átmérő

36 mm

36 mm

Maximum vízsugárcső nyomás

10 bar

8 bar

Maximum forgási szög
Oldal fordulás

Kézi vezérlésű: ±75 °
Elektronikusan vezérelt: +60 °, –55°
Forduljon a létrával

Elektronikusan vezérelt +90 °, –60°
Max. ±15 °

Mentő kosár RC 300
Maximum pótlólagos terhelés tűzoltáshoz az alábbiakkal
Kézzel vezérelt vízsugárcső a kosár
vízágyúhoz csatlakoztatva
Maximum létra emelési szög
Maximum kosár terhelés
Maximum folytófurat átmérő

70 °
2- -személyes határ: 1 személy
3- -személyes határ: 2 személy
4- -személyes határ:3 személy
12 mm (C típus)

Vízágyú, max. 2500
l/min,
Elektromos vagy kézi
70°
2- személyes határ: 1 személy
3- -személyes határ: 2 személy
4- -személyes határ:3 személy
536
- -man
mm cage limit 2 people

Maximum vízsugárcső nyomás

5 bar

7 bar

Maximum forgatási szög

Bármennyi

+60°, –70 °

Oldal fordulás

Bármennyi

Max. ±30 °
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Az ön biztonsága érdekében

Mentő kosár RC 400
Maximum pótlólagos terhelés tűzoltáshoz az alábbiakkal
Kézzel vezérelt vízsugárcső a kosár
vízrendszerhez csatlakoztatva

Vízágyú, max. 2500 l/min,
Elektromos vagy kézi

Vízágyú, max. 2500 l/min,
elektromos, á l l a n d ó

Maximum létra
emelési szög

70 °

70 °

70°

Maximum kosár
terhelés

2- személyes határ:1 személy
3- személyes határ:2 személy
4- -személyes határ:3 személy

Maximum
folytófurat átmérő

12 mm (C típus)

Maximum vízsugárcső 5 bar
nyomás

2- személyes határ:1 személy
3- személyes határ:2 személy
4- -személyes határ:3 személy
5- 36
people
mm
6- -man cage limit 3 people

2- személyes határ:1 személy
3személyes határ:2 személy
4-személyes határ:3 személy
236 mm

7 bar

7 bar

Maximum forgási
szög

Bármennyi

+60 °, –70 °

±55 °

Oldal fordulás

Bármennyi

Max. ±30 °

Max. ±30 °
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Használat előtt
A csatlakozók csatlakoztatása
Csatlakoztatható vízágyú, manuális vagy
elektromos(opcionális)
Kézi irányítású monitor (hab-vízágyú) - Opció Vegyék ki
a monitort a forgatóműnél a tartóból.
Helyezzék a monitort a kosárnál a jobboldali többcélú
tartóba, Zárják a reteszt [251B].
Biztosításul a monitor kötelét vezessék körbe a felső
kosármellvéd körül és akasszák be a karabinert.
A nyomóvezetéket csatlakoztassák a monitorhoz [252A].
Elektronikus vezérlés estén:
Az elektronikus csatlakozót is csatlakoztassa.

A

Mentő kosár RC 300:
Nyissa meg a monitoron található csapot.
Mentő kosár RC 400:
Nyissa meg a kosár alján elhelyezett csapot
[253A].

Külső vízágyú RC 400 (opcionális)

B

Rendelhető a jármű a kosárba beépített monitorral is,
ezesetben a vízágyú közvetlenül csatlakozik a
vízrendszerhez, nem igényel csatlakoztatást.
[251] P é l da RC 300 mentőkosár használatára: Csatlakoztassa a vízágyút,
csatlakozzon a vízágyúra (A), reteszelje a többcélú felfogatást (B)

A

[252] példa az RC 400kosár használatára: Csatlakozó a vízágyún (A)

A

[253] Mentő kosár RC 400: Víz elzáró csap a kosár alján (A)
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Használat előtt

Víz elvezetése
– The ladder set is fully retracted.
➔ A táptömlőt(30m) csatlakoztassák a fixen ráépített
nyomóvezeték másik végén található „B” kapocshoz [256A].
➔ Vezessék a táptömlőt a létrakészletben lefelé,és
csatlakoztassák a tűzoltó szivattyú nyomócsonkjához.
Mentő kosár RC 300:
Vegyék ki az alaktartó nyomótömlőt [254A] a létrakészleten
található
tároló
helyről.Csatlakoztassák
az
alaktartó
nyomótömlőt az ívelt végével a fixen ráépített nyomóvezeték „B”
kapcsához [254B] a létrakészletben.
Mentő kosár RC 400:
➔ Csatlakoztassa a vízágyú nyomócsövét a kosár
padlón lévő vízrendszer csatlakozóhoz [255 A].
– A csatlakozó az elülső lemezbe épített csappantyú
mögött van.

A

B

[254] Mentő kosár RC 300: Alaktartó nyomó tömlő (A), B típusú csatlakozó
(B)

Az oltási terület pozícionálása
Emeljék fel a létrát.
A létrát csak annyira hosszabbítsák ki, amenynyire a tűzoltás
igényli.
A hosszabbítás folyamata közben figyeljék folyamatosan a
nyomótömlőt a létrakészletben. (A beépített, teleszkópos oltóvízvezeték esetében nem szükséges)
A létrától történő tűzoltás közben ügyeljenek a megengedett
terhelés betartására.

A
[255] Példa a Mentő kosár RC 400-raCsatlakozó a kosárra fixen telepítve (A)

A

[256] B típusú csatlakozó az 1. létratag alján (A)
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Használat

Kézi vezérlésű vízágyú (opcionális)
Csak akkor használja a vízágyút ha rögzítve van.
Vízszintes forgatáshoz használja a fogantyút
[257B][258D], Ha szükséges rögzítse a fogantyúval
[257C],[258B].
Ne lépje túl a maximális megengedett fordulási szöget.
Függőleges mozgatáshoz használja a [257A]
fogantyút,[258A].

A
B

C

Lassan nyissa a szelepet [257D], [258C].

D

Ha a vízágyú fordulási szöge nem elegendő, forduljon
a létrával.

G
E
F
[257] Kézi vezérlésű vízágyú RC 300:Fogantyú (A), foganytú (B), zár (C),
csap (D), C típusú kimenet (opcionális) (F) elzáró csap (E), D típusú
kimenet csappal(G)

A
D

B
C

[258] Kézi vezérlésű vízágyú a mentő kosáronRC 400:
Fogantyú (A), Fogantyú (D), Zár (B), csap (C)
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Használat

Elektronikus vezérlésű vízágyú (opcionális)
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 aktiválja a monitor
működését.A képernyőn megjelenik a MONITOR ÜZEM AKTÍV
felirat.A monitort a fő- vagy kosár kezelőállás vezérlőkarja
[259] illetve [260] segítségével lehet mozgatni.Mozgatás a vezérlőkar
segítségével.
[259] Vezérlő karok a fő kezelő álláson
Külső monitor az RC 400 kosáron:
Nyomja meg a menü nyomógombot [259A] addig amíg a
monitor opció meg nem jelenik nyomja meg a funkciót
vezérlő nyomógombot [260B].
Monitor mozgatása a kezelőkarok segítségével
FIGYELEM
A monitor vezérlőkar segítségével történő
irányításához NE nyomják le a holtemberkapcsolót! Ha lenyomják a holtember-kapcsolót,
a vezérlőkarok a létrát működtetik!.

[260] Vezérlő karok a kosárban

Ne nyomja le a holt ember pedált, ha a vízágyút
a kezelő karokkal akarja mozgatni.
Mozdítsa a baloldali kart hátra. A vízágyú felfelé
fordul.
Mozdítsa a baloldali kart előre. A vízágyú lefelé
fordul.
Mozdítsa a baloldali kart jobbra vagy balra. A
vízágyú jobbra vagy balra fordul.
Mozdítsa a jobboldali kart előre. A vízágyú
vízsugárra állítódik.
Mozdítsa a jobboldali kart hátra. A vízágyú spray
módra állítódik.
Vízágyú működtetés vége
Elektronikus vezérlésű monitor:
Állítsa be az alaphelyzetébe (jelekkel jelölve)
–Csatlakoztassa szét az elektronikus csatlakozót
–A MONITORÜZEM AKTÍV szöveg eltűnik a kijelzőről
–A vízágyú nem mozgatható a karokkal
Külső monitor az RC 400 kosáron:
Nyomja meg a funkció nyomógombot [261A].
–A vízágyú automatikusan szállítási helyzetbe
kerül
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A
[261 menü szimbólunm (A)
Monitor vezérlés funkció nyomógomb (B)

B

Tűzoltás technikai rendszer

HASZNÁLAT

Kézi vezérlésű sugárcső (opcionális)
Beltéri tüzek oltásánál hasznos ha a kosárban lévő C típusú
kimenetre kézi sugárcső is csatlakoztatható
Mentő kosár RC 300:
A vízágyú a kosár jobb oldali multifunkciós tartóban
rögzítve.
A szivattyú készen áll
Bizonyosodjon meg róla hogy minden csap zárva van
[262A], (262B)
Csatlakoztassa a sugárcsövet a csatlakozóhoz[262C] .
Tartsa a csövet erősen..
Nyissa meg a csapot[262B]

A
B
C
[262] Mentő kosár RC 300: C típusú kimenet

Mentő kosár RC 400:

C

Bizonyosodjon meg róla hogy a
vízsugárcső csapja zárva van [263B]
Csatlakoztassa a sugárcsövet a C
csatlakozóhoz[263C]
Tartsa a csövet erősen.
Nyissa meg a vízsugárcső csapját [263C]

B
D

A

Aktív biztonsági rendszer (opcionális)
Ha az aktív biztonsági rendszer működik, a vízrendszer a
vízágyú táp vezetékének használatával vezérelhető és
állítható.
Rescue
cage RC
–
A vízágyú
a 300:
kosár jobboldali többcélú rögzítésében van
és reteszelt.
➔ Csatlakoztassa a táp vezetéket az aktív biztonsági
rendszerhez a vízágyú D kimenetén keresztül [264B].
➔ Nyissa és zárja az aktív biztonsági rendszert a [264 A]
elzárószeleppel.
RC 400 mentőkosár:
➔ Nyissa és zárja az aktív biztonsági rendszert a
kosár elején lévő [263 D] elzárószeleppel.
➔ Nyissa és zárja az aktív biztonsági rendszert a kosár
hátulján lévő [265 A] elzárószeleppel.

[263] Mentő kosár RC 400: C kimenet (A) csap (C), csap a kosár
vízellátásához (B), csap a biztonsági funkcióhoz (C)

A
B
[264] Mentő kosár RC 300: csatlakoztassa a biztonsági funkció vízvezetékét a
kimenethez

A

A

[265 Mentő kosár RC 400: Elzáró csap a biztonsági oltórendszer tápellátásához
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Használat után
Hab használat után
A monitort és valamennyi oltóvíz-vezetéket
tiszta vízzel alaposan át kell öblíteni.

A

Víz után
Szennyezett, vagy sós vízzel való tűzoltást követően
A monitort és valamennyi oltóvíz-vezetéket
tiszta vízzel alaposan át kell öblíteni.
A monitort és az alaktartó
tömlőt:
vizet leereszteni, leszerelni és tisztítani,ellenőrizni, nincs-e
sérülés,a tároló helyére tenni, és biztonságosan rögzíteni.

[266] Mentő kosár RC 400: Leeresztő csap a kosár beépített vízrendszeréhez

Amennyiben a kosár oltóberendezése is
használatban volt
Mentő kosár RC 400:
– Víz leeresztése [266A].
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Daru üzemmód

Az ön biztonsága érdekében

Figyelem
Különleges bevetésen a gépezetes tolólétrát emelőeszközként is lehet
használni. Erre acélra áll rendelkezésre a Daruüzem üzemmód.A normál
üzemmóddal szemben a daruüzem néhány sajátossággal bír:.
Daruüzemben felemeléskor és billentéskor az ütközésvédelem ki van
kapcsolva. Terhelésváltozáskor az ütközésvédelem reagálna, és
megakadályozná a bevetést.
-Kikapcsol a számítógép által vezérelt lengéscsillapító (CS). A
lengéscsillapító nem olyan lengésekre készült, amelyeket az ingó
teher okoz.
-A létramanőverek sebességei Lassú-ra állítódnak. A nagy sebességű
létramanőverek könnyen a függő teher veszélyes lengőmozgását
idézhetik elő.
A gépezetes tolólétrát csak Daru üzemmód-ban használják
emelőeszközként, normál üzemben soha!

A fő instrukciók áttekintése
FIGYELEM!
A terhelés megnövekedése miatt fennáll a felbillenés
veszélye! Tárgyak vízből való kiemelésekor a terhelés
ugCsak akkor mentsenek tárgyakat vízből kiemelve,
rásszerűen megemelkedik amint a víz felhajtó ereje
ha azok tömege biztosan ismert.
megszűnik.
FIGYELEM!
Lezuhanó terhek halálos balesetet okozhatnak!.
A teher megemelése, leengedése és minden
felakasztott teherrel végzett létramozgáskor a lengő
teher alatt személyek nem tartózkod hatnak. [267].
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.
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[267] Figyelmeztető jel: Megemelt teher alá állni tilos

Daru üzemmód

Az ön biztonsága érdekében
Maximális terhelhetőség
FIGYELEM!
A szakszerűtlen kezelés veszélyezteti a létra biztos
állását, és feldőlést okozhat.
Ügyeljenek a maximális megengedett kinyúlásra daruüzem
közben.Nehéz teherrel csak teljesen visszahúzott
létratagokkal végezzenek daruüzemet.Daruüzemet csak teljes
szélességben kitalpalt létrával végezzenek.
Ismeretlen teherrel ne döntsék a létrát [268]Csak szabadon
mozgó terheket emeljenek.Soha ne kíséreljék meg terhek
húzását a talajon
Daruüzemben is folyamatosan működnek a létra
túlterhelés-védelmi berendezései. A biztonsági
berendezések szakszerű kezelés esetén biztosítják:
– A jármű biztos állását
– A létra károsodás elleni védelmét

[268] Figyelmeztető szimbólum: Ismeretlen teher esetén ne döntse a létrát

Terhelés kijelzés
A képernyőn látható vízszintesen mozgó sáv az aktuális
terhelést és a lekapcsolási terhelési határhoz való
távolságot mutatja [269A].
Túlterhelés esetén:
A Túlterhelés, Létrát visszahúzni figyelmeztető jel pirosan világít
[269B].
– A vezérlés minden létramozgást megállít.
- A létra terhelését csökkenteni, pl. a felfüggesztett terhet
csökkenteni.

B

29,7m

+75

MAX

+66

02,4m
AKT

14,4m

06,3m

30,1m

09,4m

GETESTET UND BETRIEBSBEREIT

Működési módok
Daru mód a nehéz tömegekhez
+5

– Rögzítse a terhet a csatlakozó szembe az also létra
tagon
– Működtethető a mentőkosárral, annak közlekedési

+47

+4

+

+3

+2

+

+1

+

– helyzetében Maximum terhelés: 4,000 kg
– Maximum kinyúlás és emelési szög függ a terheléstől:
– Lásd [270] ábra.
Daru mód a könnyű tömegekhez
A terhet a felső létratagon lévő teherakasztó szemhez kell
függeszteni
– Ez az üzemmód egy személlyel a kosárban is
lehetséges
- Maximálisa megengedett függő teher:
500 kg (mentőkosár nélkül), 300 kg (mentőkosárral)
– A megengedett kinyúlás a 3 személyes
kosárterhelésnek megfellelő érték
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A
[269] Terhelés kijelzés (A)
Figyelmeztető jelzés: Túlterhelve, létrát rövidíteni (B)

+0

m

kg

Daru üzemmód

Használat
Daru mód a nehéz tömegekhez
Maximális csatlakoztatott teher és kinyúlás az
M 32 L-AS, M 32 L-AS alacsony változat és M 42 L-AS
esetében
Emelési szög (*) Maximum teher (kg)

Kinyúlás A (m)
M 32 L-AS M 42 L-AS

– 17

2000

4.7

5.7

0

2000

4.8

6.1

10

2000

4.7

5.9

20

2000

4.3

5.5

30

2000

3.7

4.8

40

2500

2.9

3.8

50

3000

2.0

2.7

60

3000

0.8

1.4

70

4000

– 0.4

0.3
[270] Maximális tömeg az emelési szög függvényében

Ábra [270] a létrán is megtalálható.

Aktiválása
-A jármű szélesen van kitalpalva.
-A létra teljesen rövidre van véve, és a tartón fekszik.
Az alsó létratag [271] daruszemébe akasszák be
szabályosan és biztonságosan a csigasort vagy terhet.
Ügyeljenek a maximális teherre,az emelési szög
függvényében.
Nyomják meg a Daruüzemmód a nehéz tömeghez[272]
funkciós nyomógombot.
- Aktiválódik a Daruüzem nehéz teherrel.
- Megjelenik a Daruüzem nehéz teherrel
kontrollszimbólum.
- A vezérlés megakadályozza a létra hosszabbítását.

[271] Funkció szimbólum: Daru üzemmód a nehéz tömegekhez

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
létramanőverezést szállítási helyzetben lévő mentőkosárral
[272] A létra alján található emelő szem (nyíllal jelölve)

Létra mozgatása csatlakoztatott tömeg esetén
A létrát forgassák, vagy emeljék kis sebességgel .Billenteni csak
ismert teherrel, az emelési szög hozzárendelt tartományaiban, kis
sebességgel szabad.(270)
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Daru üzemmód

Használat
Daru mód a könnyű tömegekhez
Maximális csatlakoztatott teher az M 32 L-AS, M 32
L-AS alacsony változat és M 42 L-AS esetében
Kosár terhelés

RC 300

RC 400

Létra üzem kosár
nélkül

500 kg

500 kg

Üres kosár

300 kg

400 kg

1 személy

200 kg

300 kg

2 személy

100 kg

200 kg

3 személy

–

100 kg

Ha az emelt teher tömege ismert, a lehetséges kinyúlás
mértke elérheti a működési tartomány határát mégpedig
olyan módon , hogy minden személy helyett 90kg tömeget
emelhetünk.

[273] Csatlakozó szem (nyíl) a csuklós karon

[274] Funkció szimbólum: Daru üzemmód a könnyű tömegekhez

Például
–Létra RC 400 kosárral szerelve
–1 személy a kosárban
–Emelendő teher 150 kg
180 kg felel meg 2 személynek
–A teljes terhelés 3 személynek felel meg
A 3 személyes működési tartomány az elérhető
Aktiválása
Előfeltétel: A létra a 3-fős kosárüzem határán belül található.A felső
létratag [273] daruszemébe akasszák be szabályosan és
biztonságosan a csigasort vagy terhet.Ügyeljenek a maximálisan
megengedett teher nagyságára.
Nyomják meg a Daruüzem könnyű tömeghez [274] funkciós
kapcsolót.
-Aktiválódik a Daruüzem könnyű teherrel üzem.
-Megjelenik a Daruüzem könnyű teherrel kontrollszimbólum.
-A vezérlés a létra hosszabbítását 3-fős-kosárüzemre korlátozza.

[275] Reteszelő csatlakozó szem szenzorral a csuklós karon

A vezérlés megakadályozza a létra teljes rövidítését (az
akasztógyűrű és az emelőnyüst védelme érdekében).

[276] Kosár alján található függesztő szem

Terhelés érzékelővel ellátott emelőszem (opcionális)
Nyissa ki a zárat és állítsa munkapozícióba [275].
–Aktiválja az üzemmódot az imént leírt módon.

Létra mozgatása csatlakoztatott tömeg esetén
Csak lassú sebességgel mozgassa a létrát.
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Daru üzemmód

Használat

Vonal menti mentő funkció (opcionális)
Ez a funkció, egy automatikus szabályozás, amelyik a létra
kinyúlását és az emelési sebességet a létra emelése vagy
döntése közben állandó értéken tartja.A vonal menti mentő
funkció a leggyakoribb bevetési esetre mutat rá, ahol a
sérült személyt lehetőleg függőlegesen emelnek ki. A létra
kihosszabbítása és rövidítése automatikusan vezérelve úgy
történik, hogy a létra emelése vagy döntése közben a
kinyúlás közel változatlan marad [277]. A közel állandó
kötélsebesség elérése érdekében az emelési szög
növelése közben a létra emelési mozgása lassítva lesz.
FIGYELEM
A függesztett személy baleseti veszélynek 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
[278]. A Mentés aknából funkció a Daruüzem könynyű
tömeghez funkcióval együtt aktiválódik Megjelenik a
Daruüzem könnyű töbeghez kontrolszimbólum. 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 kihosszabbítási távolság
automatikusan növekszik, az emelés sebessége a növekvő
emelési szöggel lassul. A maximális sebesség korlátozva
van..
Szükség esetén változtassák a mentési pozíciót:
➔ Tolja ki / húzza be a létra készletet, fordítsa a létrát.
Vagy emelje / engedje le a csuklós kart.
Szükség esetén változtassák az emelés sebességét:
A bal vezérlőkart tolják kijjebb vagy húzzák vissza.

Lekapcsolás
Nyomják meg a funkció nyomógombot ismét
–A mentő funkcio a daru üzemmóddal együtt kikapcsol

A daru üzemmóddal kapcsolatos információkat megtalálja
az előző fejezetben
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[277] Vonal menti mentő funkció fix kinyúlással “A”

[278] Daru üzemmód könnyű tömegekhez

Elektromos rendszer

A jármű elektromos rendszere
24 V-os rendszer
Elektromos rendszer
A fedélzeti hálózat 24 V-os feszültséggel működik. A táplálás
a jármű akkumulátoráról történik. Kapcsolják be a gyújtást.
-Aktiválódik az opcionális elektromos akkumulátor leválasztó
kapcsoló.

Áramtalanítás
Kapcsolja le a gyújtáskapcsolót
-Azon lekapcsolást gátló körülmények, melyek megakadályozhatják a
rendszer lekapcsolását ellenőrzésre kerülnek a tűzoltó berendezésben.
Például:
-Megkülönböztető fényjelzések be vannak kapcsolva
-A rádió feszültségátalakítója aktív
- Ha ezen lekapcsolást gátló körülmények egyike sincs jelen, a jármű
lekapcsolása megkezdődik. Ez a folyamat 45 percig eltarthat. Lásd a
jármű alváz kezelési utasítását.
–Amint az áramtalanítást gátló funkciók aktívak, az akkumulátor
leválasztás lekapcsol.
Az akkumulátor leválasztó kapcsoló lekapcsolását követően az
elektromos rendszer fokozatosan feszültségmentessé válik. Néhány
elem egy ideig még feszültség alatt lehet.
24 v-os töltő
24 V-os töltő dugaszoló aljazat (Opció):
A töltőcsatlakozó [279] vezetőfülke lépcsőjénél található, a
vezető oldalon.
-Bekapcsolt gyújtásnál világít a Külső betáplálás
kontrollégő a vezetőfülkében amikor be van dugva egy
csatlakozó a töltő aljazatba (opció, csak kapcsoló
érintkezős 24V-os aljazatnál).

A

24 V dugalj a munkalámpához (opció):
– Elhelyezés: A munkalámpa csapjának közelében.
24 V-os töltő dugaszoló aljazat (Opció)
Az akkumulátorokat egy 24V-os külső betápláláson
keresztül közvetlenül tölteni lehet. A gyenge,vagy üres
akkumulátort ilyen módon olyan töltési állapotba lehet
helyezni, ami lehetővé teszi az indítást.
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[279] Töltő csatlakozó 24 V (A)

Elektromos rendszer

A jármű elektromos rendszere

Akkumulátorok
Figyelem
A szakszerűtlen kezelés súlyos balesetekhez vezethet!
Tartsa be az alváz gyártója által kiadott kézikönyvben
foglaltakat.
A biztonsági előírásokat soha ne hagyja figyelmen kívül.
Figyelem
A feszültség ingadozás az elektronikus alkatrészek
meghibásodásához vezethet..
Soha ne vegye le az akkumulátor sarut ha a generátor üzemel.
Ha az akkumulátort 50%os töltöttségi szint alatt
hosszú ideig tárolják, megnő az esélye hogy megnő
a szulfát tartalma és meghibásodik. Megnő a fagyás
veszélye. Ha azükséges töltse újra az akkumulátort

– Az akkumulátorok elhelyezkedése:
– M 32 L-AS, M 42 L-AS: a jármű job oldalán a G2 tároló
szekrény alatt a kihúzható tartón
– M 32 L-AS alacsony változat: lásd a jármű alváz
gyártójának kezelési utasítását
Akkumulátorok kapacitása:
–Iveco alváz: 2 akkumulátor, mindkettő 170 Ah
–Más alváz: Legalább 140 Ah

Elektromos fogyasztók működése
A rádió és figyelmeztető jelzések folyamatosan
működnekmiután a jármű leparkolt.. Ha a motort leállítja,
amennyiben lehetséges, csatlakoztassa a járművet külső
áramforrásra..

Alacsony feszültség
Ha a rendszer feszültsége a minimum szint alá csökken:
Funkció szimbólum . Elektromos megtáplálás [280]
sárgává vagy pirossá válik.
Ha szükséges kapcsolja le a fogyasztókat
A vészüzem szivattyút csak a motor futása alatt használja.
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[280] S Funkció szimbólum: Elektromos megtáplálás

Elektromos rendszer

Biztosítékok
Figyelem
Óvatosan
A túl erős biztosíték az elektromos berendezés
megrongálódásához vezethet!Csak eredeti, a gyárival
azonos értékű, biztosítékot használjanak.
Gyári kialakításban a létra olvadó biztosítékokkal van ellátva.
Valamennyi áramerősség értékhez egy tartalék biztosíték
található a biztosíték paneleken.Opcionélisan néhány
biztosíték kapcsoló biztosító is lehet..

A

Vezérlés
Alépítmény funkciók
Az alépítményi funkciók biztosítékjai egy panelre
összefoglalva, a jármű végén, a hátsó billenő ajtó mögött
található kapcsolószekrényekben helyezkednek el [281A].
Nyissák ki a hátsó billenő ajtót.Jobboldalt fent nyissák ki a
kapcsolódobozt

[281] Az alépítmény funkcióinak biztosíték táblája

Biztosíték tábla [282]
A Az alépítmény funkcióit vezérlő-számítógépek biztosítékjai;
az elhelyezkedésüket az alábbi táblázat mutatja.

B

B Tartalék biztosítékok

Sorszám Áram
1

1.25 A Modem

2

7.5 A1) 24 V-os dugalj

3

7.5 A1) (nincs)

4
5

A

Funkció

7.5 A

1)

(nincs)

7.5 A

1)

(nincs)

[282] Biztosíték tábla

6

10 A Szenzorok

7

30 A 24 V kimenetek kapcsolásaaB
computerből

8

30 A 24 V kimenetekkapcsolásaazA
computerből

9

2 A Komputer egység B

10

2 A Komputer egység A

11

2 A Az A számítógép analóg
kimeneteinek testelése

12

2 A Az B számítógép analóg
kimeneteinek testelése

1) 8 A azáramvédő kapcsolós változathoz (opció)
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Bizosítékok

Felépítmény funkciók
Az felépítményi funkciók biztosítékjai egy panelre összefoglalva,
a fő kezelő üllés hátfalában található kapcsolószekrényekben
helyezkednek el [283A].
Nyissák ki a kezelőüllés mögötti ajtót.
Nyissák ki a kapcsolódobozt,

A

Biztosítéktábla[284]:
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 stabilizátoron keresztül

5

7.5 A1) Létra: Szenzorok

6

7.5 A1) (nincs)

7

7.5 A1) Fő kezelőállás: Képernyő és rádiós
hangosító egység

8
to
11

20 A Mentőkosár: Kosárszintezés,fényszórók és
dugaljak

12

20 A Mentőkosár:az E számítógép 24 V-os
kapcsoló kimenetei,feszültségátalakító,
szenzorok

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 megvilágítása

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) 8 A az áramvédő kapcsols változathoz (opció)
2) 6 A az áramvédő kapcsols változathoz (opció)
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[283] Felépítmény biztosíték táblájának elhelyezkedése

B

A
[284] Felépítmény biztosíték tábla

Elektromos rendszer

Bizosítékok
Mentőkosár
A mentőkosár kiegészítő biztosítékai egy a kosár kezelőállás
alatti elosztódobozban elhelyezett lapon találhatók.
Nyissák ki a kosár-kezelőállás alatti fedelet.

B

Biztosíték table(285):
A A mentőkosárban található fogyasztók
biztosítéktáblája.Bekötés: lásd.a táblázatot
B Kosárszintezés hidraulikus aggregátjának a
biztosítéka. Midival típisú, 40A

A
Szám
F 26
F 27

Áram

Funkció
1)

Front cage light and cage floor light

1)

24 V sockets on cage side

1)

Camera system (option)

10 A
7.5 A

F 28

10 A

F 30

7.5 A1) Voltage converter 12 V (option)

F 31

7.5 A1) Sensor system

1) 8 A az áramvédő kapcsolós változathoz (opció)
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[285] Biztosíték tábla a mentő kosárban

Elektromos rendszer

Bizosítékok

Más tűzoltás technikai felszerelések
A

B

A tűzoltó-technikai felszerelés biztosítékai a vezetőkísérő
ülése mögött a kabin hátfalán, és a műszerfalban [286]
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.

Biztosítékok elhelyezése

[286] Tűzoltás technikai felszerelések biztosítékai

Biztosítékok a piros blokkban [286 A]:
Szám

Áram

Szimbólumok

Funkció

1

10 A

Kárhelyrádió

2

10 A

Töltőcsatlakozó kiegészítő
töltőberendezésekhez

3

20 A

Töltő konverter

4

20 A

Figyelmeztető hangjelzés-Préslevegőhöz

5

15 A

Forgó figyelmeztető lámpa,villogó lámpák
a hűtőrácson

6

15 A

Villogó jelzőlámpák hátul és
a támlábakon

Biztosítékok a fekete blokkban [286 B]:
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
Létravezérlésaktiválás

4

–

5

15 A

Munkahely megvilágító fényszórók

6

10 A

Málhatér megvilágítás

7

15 A

Környező terület megvilágítása

8

7.5 A

Jacking legs lights
Lights on access ladder

–
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Bizosítékok

Alváz
Az alváz biztosítákjai a második ülés eéőtt a műszerfalon
látható fedél
alatt vannak [287].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 kapcsolva.
– -Központi biztosíték, 60A, a létra számára..

24 V tápfeszültség
Az akkumulátor dobozban az alábbi (Midival típusú)
biztosítékok találhatók:
-30 A-s központi biztosíték a 24V-os töltőcsatlakozó
számára.
-70 A-s központi biztosíték az opciós 24V-os vészüzemi
szivattyú számára.
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[287] Biztosítékok a műszerfalon

Elektromos rendszer

Töltés és “bikázó” rendszer

24 V külső megtáplálás (opcionális)
B

Részegységei
A jármű akumlátorai közvetlenül tölthetőek a 24V-os külső
megtáplálás csatlakozóján keresztül ami a vezető oldali
fellépőnél található. [288]. A csatlakozó bizonyos
esetekben kombinálva van levegő megtáplálására
szolgáló csatlakozóval egyaránt.

Csatlakoztatás

A

Csatlakoztassa a töltő kábelt a megfelelő aljzathoz [288A].
–Kapcsolóval ellátott foglalat esetén a fülkében található
visszajelző lámpa világít ha a gyújtáskapcsolót
bekapcsolják [289A]

[288] Töltő csatlakozó 24 V (A), nagynyomású levegő csatlakozó (B)

Akkumulátor töltő (opcionális)
A jármű fel van szerelve az akkumulátorai töltésére
megfelelő töltő berendezéssel. Ennek segítségével
megfelelő kondícióban tartható a jármű akkumulátora
230V-os külső metáplálás segítségével. Ezzel egyidőben
a belső eszközök töltése is megtörténik.
Figyelem
A szakszerűtlen kezelés súlyos balesetekhez
vezethet! Használat előtt olvassák el a gyártó
kezelési és karbantartási útmutatóját, és okvetlenül
tartsák be annak előírásait és biztonsági utasításait!

➔ A jármű áramellátása külső tápfeszültség használatával, lásd
Elektromos rendszer – Külső AC táplálás.
– Immobiliseres rendszerekhez (opció): A vezetőfülkében a Külső
táplálás 230 V [289 B] piros visszajelző lámpa világítt.

“Bikázó csatlakozó” (opcionális)
Ha a jármű akkumulátora lemerült, és külső indításra van
szükség, használják az erre a célra kialakított csatlakozót a
jármű akkumulátora mellett.
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A

B

[289] Visszajelző lámpák: 24V külső megtáplálás (A), külső
megtáplálás 230V(B)

Elektromos rendszer

Váltóáram külső megtáplálás

Külső megtáplálás egy ismert külső
áramforrásról
Részegységei
Opcionálisan a járművet kintről el lehet látni árammal a
nyilvános hálózatról, egy beépített 230 V-os tápegységen
keresztül. Ezzel a beépített, 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 csatlakozik, és
azon áram folyik, akkor a járműmotor nem indítható, mivel
az indítást indítását egy indítási zár meggátolja. Lehetőség
van egy automatikus leválasztó egység (rettbox)
beépítésére is, amely a csatlapkozást a motor indításakor
automatikosan bontja. Az immobilizer rendszer további
részletei alább az Immobiliser fejezetben találhatók.
A vezetőfülkében egy kontorll-lámpa jelzi a külső betáplálás
állapotát. A betápcsatlakozón található egy másik LED
kontroll-lámpa.
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A járműbe való betáplálás csak egy áramvédő berendezésen
kersztül lehetséges, ahol az áram nagysága az VDE 664/DIN
EN 61008-1 szabványnak megfelelően 30 mA-nál nem lehet
nagyobb.A betápcsatlakozón egy erreutaló felirat olvasható
Azon fogyasztók részére, amelyek nem felelnek meg a 11-es
védelmi osztálynak, egy áramvédő berendezés van a járműbe
szerelve.A betápcsatlakozó közvetlenül egy átmenő
vezetékkel csatlakozik a fogyasztókhoz.. Az RCD további
részletei az Érintésvédelmi berendezés (RCD) fejezetben
találhatók.
A betápcsatlakozóhoz az áramot csak egy megfelelő
kábellel engedélyezett, lásd mág az Áramellátás szerelése
részben (következő oldalon). A betápcsatlakozót egy
pólosváltós csatlakozóaljzattal kell ellátni. Az áram
vezetéket a jármű alvázában csak villamos szakember
szerelheti. A gyári szerelés megfelel az érintésvédelmi
előírásoknak.

Hordozható generátorral ellátott járműveken egy (opciós)
automatikus kapcsoló doboz lehetővé teszi, hogy a
táplálást a generátorl is biztosíthassa. A generator
bekapcsolásakor a kapcsoló doboz automatikusan a
generátorról történő táplálásra kapcsol. Az immobilizer és az
RCD érintésvédelem nem aktív, ha a táplálást a generator
biztosítja. A generátorról történő külső táplálás lehetővé teszi,
hogy a külső táplálás megmaradjon a motor működése közben
is. További részleteket az opcióról alább az Automatikus
átkapcsolás a külső áramforrás és a generator között (opció)
fejezetben találhat..

Elektromos rendszer

Váltóáram külső megtáplálás
Áramellátás csatlakoztatása
Veszély
A szakszerűtlenül elvégzett szerelés életveszélyt
okozhat!
A szerlést csak villamos szakember végezheti. Be kell
tartani valamennyi vonatkozó előírás,szabvány és utasítás
aktuálisan érvényes változatát. Tájékozódni kell arról, hogy
az adott munkahelyre milyen szabályozás vonatkozik.
A [290] táblázat a Németországban érvényes szabályozást
tartalmazza
Külső hálózat:
Csak ismert 230 V-os és 400 V-os külső hálózatról
szabad a járműbe áramot vezetni. Normál 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 táphálózatba
szerelni a [235C] szrint.
Az áramvédó berendezés biztonságos működését
legalább havonta egyszer egy villamos szakemberrel
ellenőriztetni kell.

Szabályzat

Tartalma/Címe

A DIN VDE 0100

Kisfeszültségű berendezések létesítése

B DIN
Kisfeszültségű berendezések létesítése
VDE 0100-717 -Üzemekkel szemben támasztott követelmények
Különleges terek és berendezések, elektromos
berendezések gépjárművek vagy szállítható
egységeken

C VDE 0664/DIN
EN 61008-1

Zárlati áram-/Védőkapcsoló
beépített túláramvédelem
nélkül,házi installációkhoz, és
hasonló alkalmazásokhoz

D DIN VDE 0282-4 Erősáramú vezetékek 450/750 V-ig
összekapcsolt 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-

[290] A külső váltakozó áramú táplálásra vonatkozó szabályok

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 alacsonyfeszültségű
berendezések védőszigetelése a [290B] szerint.
– Mechanikus igénybevétellel, és időjárással szemben is
megfelelően védett. [290D].
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 lekapcsolás feltételei a
hálozatban megváltozhatnak.
A betápkábelt úgy kell vezetni, hogy a szigetelés
sérülésének, vagy a meghibásodásának veszélye, amelynek
következményeként a jármű alvázára feszültség adódhat át,
minimális legyen
Csatlakozó aljzat a betápkábelen:
Csak 16 A - 230 V bzw. 16 A - 400 V pólusváltós csatlakozó
aljzatot alkalmazzanak.
– Az ennek megfelelő csatlakozó aljzat nem tartozik a jármű
szállítási terjedelemébe, de igény esetén az Iveco Magirus
cégtől megrendelhető
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Váltóáram külső megtáplálás

Csatlaokzás
A betáplálás a járműnél csak az alábbi jelöléssel 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.[291] Ügyeljenek a biztos kapcsolatra – A
vezetőfülkében a 230 V-os Külső betáplálás kontrollámpa
világít ha a betápvezeték csatlakoztatva van. Lásd az Üzem
fejezetben.[292]
[291] Útmutató tába a külső betáplálásra szolgáló csatlakozón Német
nyelven

Használat
Veszély
A jármű elektromos berendezései sérülhetnek!
Semmilyen esetben sem csatlakoztassanak
külső készülékeket vagy továbbcsatakozó
elosztókat a járműben.
– Dugaljak, melyek csak a járműben lévő
eszközökhöz használhatók az alábbi felirattal
vannak ellátva: Csak a jármúben lévő eszközök táplálására
alkalmas.
➔ Soha ne csatlakoztasson külső berendezést, vagy
kiegészítő elosztót a jármű eszközeinek táolálására
szolgáló dugaljakhoz
.
Ha külső váltóáramú betplálás csatlakozik a járműhöz:
– A motor indítása nem lehetséges (Indításgátló).
– A vezetőfülkében a 230 V-os Külső betáplálás kontrollámpa
pirosan világít [285].
– A betápcsatlakozón egy kontrollámpa (kétszínű LED)
visszajelzést ad a külső betáplálás állapotáról:
– Ha az LED zöld:
A váltóáramú külső betáplálás csatlakoztatva van.Az
áramvédőkapcsoló nem oldott ki.A betápláláson áram folyik.
– Ha az LED piros:
A váltóáramú külső betáplálás csatlakoztatva van.Az
áramvédőkapcsoló kioldott.A betápláláson nem folyik áram.
A csatlakozó vezeték leválasztása után a járművön zárják le
szakszerűen a 230 V-os külső betáplálás dugaszát.
.
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[292] Szimbólum a 230V-os külső betáplálás visszajelző
lámpán

Elektromos rendszer

Váltóáram külső megtáplálás

RCD
Hiba esetén:
Az RCD lekapcsol..
A külső megtáplálás leold, nem jut áram a
csatlakoztatott fogyasztókhoz.
A visszajelző lámpa pirosan világít..
–Az RCD az RCD dobozban [293A] kikapcsolt
állapotban van (Zöld)
Hárítsa el a hiba áram okát.
Az RCD rendszer és a külső megtáplálás
újraindítása:
Kapcsolja az RCD az RCD dobozon bekapcsolt
állásba (piros).
–A visszajelző lámpa zölden világít ha a külső
megtáplálás csatlakoztatva van
–A külső megtáplálás ismét aktív

A

Ha a külső megtáplálást nem lehet újra aktiválni a
kapcsoló felkapcsolásával, ellenőrizze a külső
táphálózatot
[293] RCD doboz: RCD (A) kikapcsolt állapotban
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Automatikus átkapcsolás a külső megtáplálás és a
generátor között (opcionális)
Csak hordozható generátorral lehetséges (opcionális).
A jármű megtáplálása céljára csak a DIN 14685 szabványnak
megfelelő hordozható generátort használjon

Az automatikusan átkapcsoló vezérlő doboz lehetővé teszi a
generátorral való külső megtáplálást

INDÍTÁSGÁTLÓ
Figyelem
Fennáll a jármű elektromos rendszerének sérülés veszélye. A
rendszer abban az esetben aktív ha a jármű külső
elektromos megtáplálása folyamatban van, a csatlakozó
csatlakoztatott állapotban van. Meggátolja a járművel
való elindulást vezetékkel összekötött állapotban.
Hagyományos táplálási rendszerrel ellátott járművek:

Ha a generátor aktív:
–Az automata átkapcsol a generátorra.
–Az automatikus indítás gátló kikapcsol, a jármű motorja
indítható
–A visszajelző lámpa világít
–Az RCD dobozon lévő kapcsoló nem funkcionál
Ha a nyilvános hálózatról történő külső táplálás RCD
érintésvédelme előzőleg leoldott, vagy manuálisan
lekapcsolták, ez nem befolyásolja a generator
rendszerét. Más szóval, a generátorról történő külső
táplálás nem szakad meg.
-A generátor védelme a saját elektromos védelmi
rendszerén keresztül történik.

A hordozható generator részleteiről lásd
Elektromos rendszer – Generator.
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Egy automatikus indításgátló megakadályozza a motor
beindítását, ha a jármű külső hálózatról van táplálva.
Ha a külső táplálás / indításgátló aktív:
– A vezetőfülkében a piros Külső táplálás 230 V
visszajelző lámpa világít.
A Rettbox táplálási rendszerű járműveken:
Egy automatikus indításgátló megakadályozza a motor
beindítását, ha a jármű külső hálózatról van táplálva.
Ha a külső táplálás aktív:
– A vezetőfülkében a piros Külső táplálás 230 V
visszajelző lámpa világít
Ha az indítógombot (Jármű motor) lenyomják:
– A táp csatlakozó automatikusan szétkapcsol.
– A vezetőfülkében a piros Külső táplálás 230 V
visszajelző lámpa kialszik.

Elektromos rendszer

GENERÁTOR

Külön igény esetén a gépjárművet –kivitel függvényébenfelszerelik egy DIN 14685 szerinti hordozható generátorral [294]
és [295A]. A hordozható áramfejlesztő a forgózsámolyon, egy
tartóba van rögzítve.
FIGYELEM!
A szakszerűtlen szerelés, vagy az áramfejlesztők
szakszerűtlen kezelése halálos balesetet okozhat! Az
áramfejlesztő életveszélyes feszültséget állít elő..
Használat előtt olvassák el a gyártó kezelési és
karbantartási útmutatóját, és okvetlenül tartsák be
annak előírásait
!A betáplálás csak az alábbi jelöléssel rendelkező
vezetéken keresztül történhet: árambetáplálás csak DIN
14685 szerinti generátoron keresztül.
Létraüzem közben a generátort kizárólag a talajról
kezeljék!
[294] Hordozható generátor

Csatlakoztatás
A kosárban található fogyasztók áramellátásához a CEE
csatlakozót be kell csatlakoztatni a generátor CEE
dugaszoló aljazatához.
- Amikor az áramfejlesztő működik, áram jut a létra csúcsán
(vagy a kosárban) található dugaszoló aljazatokba.

Szabvány

Megnevezés

A

DIN 14685

Hordozható generátor  5 kVA

B

Elektromos bekötés
VDE 0105-1/
DIN EN 50110-1

C

DIN VDE 0100

Alacsony feszültség csatlakoztatása

D

BGV A3,
GUV-V A3,
GUV-I 8590

Baleset megelőzés

Aktiválás és kikapcsolás
Távolítsa el a fedelet a generátor indítása elött.
Az áramfejlesztőt kapcsolják be és állítsák le a gyártó
utasításai szerint
Külön megrendelésre (opció) az áramfejlesztő indítása úgy
van kialakítva, hogy az létra kezelőállásairól is indítható ill.
leállítható..
Az áramfejlesztő gyújtáskapcsolóját forgassák 0
állásba.
Nyomják meg az Generátor [296A] funkciós kapcsolót.
-Megjelenik az Generátor almenü.
Nyomják meg az Áramfejlesztő bekapcsolása [296B]
funkciós kapcsolót.
-Beindul az áramfejlesztő.
Leállításhoz nyomják meg az Áramfejlesztő
kikapcsolása [296C] funkciós kapcsolót.

[295] Hordozható generátorra vonatkozó szabványok

A

B

C

[296] Funkció szimbólum: Generátor (A), Generátor be (B), Generátor (C)
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Elektromos rendszer

GENERÁTOR

Mérgezés veszélye a kipufogó gázoktól
FIGYELEM
A kipufogó gázoktól való mérgezés veszélye áll fenn a
generator üzeme alatt. A generator kipufogó
rendszeréhez egy tömlőt csatlakoztattak, hogy
elvezesse a gázokat a fő kezelő állástól [297 A]. Ez a
gyárilag szerelt kipufogó rendszer nem beltéri generator
üzemelésre készült.
➔ Ne üzemeltesse a generátort zárt helyen.
➔ Ha kivételes körülmények között szükséges a generator
beltéri üzemeltetése, vesesse ki a kipufogó gázt
pótlólagos tömlők és megfelelő szellőzés alkalmazásával.
Minden használat után
Tisztítsanak meg minden használt fogyasztót és vezetéket és
szemrevételezzék azok állapotát
.A sérült vezetékeket cseréltessék ki szakemberrel.Töltsék fel
az üzemanyagtartályt.
Gondoskodjanak a stabil állásról és arról, hogy jól
hozzáférhessenek a pódiumhoz
.Végezzen rendszeres próbákat az elektromos rendszeren és
berendezéseket a Szerviz – Elektromos rendszer fejezetben
leírtak szerint.
Külső megtáplálás hordozható generátorral
(opcionális)
Opcionális lehetőségként kérhető a jármű felszerelése
hordozható generátorral aminek használatával a beépített
akkumulátor töltő segítségével akár az akkumulátor is
feltölthető. Ez a lehetőség alternatívája lehet a külső
hálózatról történő megtáplálásnak, csak lehetővé teszi a
motor működését a folyamat közben..
Az opciós hordozható generátorról történő külső táplálás
részleteit lásd a Külső AC táplálás – Automata átkapcsoló a
külső táplálás és a generator (opciós) között.
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A

[297] Generator kipufogó tömlővel (A)

Probléma megoldás

Az ön biztonsága érdekében

FIGYELEM!
A szakszerűtlen hibaelhárítás súlyos balesethez vezethet.
Csak a leírt hibák elhárítását végezzék önállóan!
Minden más munkát bízzanak speciálisan képzett ügyfélszolgálati
személyzetre
.A váltóáramú elektromos berendezést (230/400 V) csak jogosítvánnyal
rendelkező villanyszerelővel, a vezérlés-technikán (hidraulika és
villamosság) végzendő munkákat csak jogosítvánnyal rendelkező
ügyfélszolgálati személyzettel végeztessék.
Soha ne végezzenek változtatásokat az elektronikus egységeken.
A hibákat lehetőleg körültekintően, és a legrövidebb időn belül javítsák
/ javíttassák ki
.Csak a gyártó eredeti alkatrészeit használják.
Csak eredeti értékű biztosítékokat alkalmazzanak.
Túl erős biztodítékok az elektromos rendszer meghibásodását
okozhatják.

Vevőszolgálat
Vevőszolgálat – Technikai Helpdesk
HOROSZCOOP Kft.
2220 Vecsés, Széchenyi Utca 90.
www.horoszcoop.hu
szerviz@horoszcoop.hu
horoszcoop@horoszcoop.hu
+3629/550-750

Eladás utáni forródrót
Hívja a fönt megadott számot.
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Probléma megoldás

Az ön biztonsága érdekében

Távdiagnosztika (opcionális)
Részegységei
A kitámasztás és a létramű területén jelentkező hiba
esetében a vezérlés a GSM mobil rádiórendszeren
keresztül információkat továbbít az Iveco ügyfélszolgálatra.
Az adatok alapján az Iveco ügyfélszolgálat távdiagnózist
készít.
Az ön biztonsága érdekében

A

FIGYELEM!
A GSM modem rádiójelei elektronikus
készülékek zavarását vagy meghibásodását okozhatja.
Veszélyeztetett környezetben, pl.
- Kórházak (érzékeny orvosi műszerek zavarása),
- Benzinkutak, üzemanyag lerakatok és vegyi
létesítmények (berendezések zavarása)
- Robbantási helyszínek (gyújtószerkezet kioldása)
közelében bevetés előtt kapcsolják ki a modemet.
Tartsák be a vonatkozó baleset-megelőzési előírásokat.

B

[298] Távdiagnózis üzemkész kapcsoló (A) funkció szimbólum a kezelő
állásokon (B)

[299] Kezelési szimbólum Jelentés küldése

Aktiválás és leállítás
A távdiagnózis üzemkészsége:
A vezetőfülkében a Távdiagnózis üzemkész kapcsoló [298A]
alapállásban áll.
-A mellékhajtás bekapcsolásával a GSM modem aktiválódik
az adatok ügyfélszolgálatra továbbítására
-Világít a visszajelző lámpa a Távdiagnózis üzemkész
kapcsolóban.
A modem üzemkészségének kikapcsolásához nyomják meg a
Távdiagnózis üzemkész kapcsolót.
-A kapcsolóban kialszik a visszajelző lámpa.
-A modem üzemkészségét a mellékhajtás bekapcsolása előtt
is ki lehet kapcsolni.

Hiba esetén értesítsék az Iveco ügyfélszolgálatot:
: -Mellékhajtást be kell kapcsolni.
-A vezetőfülkében a kapcsolóban világít a Távdiagnózis
üzemkész [298A] kontrollégő.
Nyomják meg a Távdiagnózis [298B] funkciós kapcsolót.
-A keletkezett hiba adatai mobil telefonon keresztül
továbbítódnak.
-A sikeres adatátvitel után megjelenik a MODEM VÉTEL
VISSZAIGAZOLÁS szöveges
jelentés.
-Az Iveco ügyfélszolgálat megfelelő intézke dést tesz a
hiba elhárítására.
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Tartsa az alábbi információt hozzáférhető helyen, lásd még Szerviz –
Megjegyzendő – Tartalék alkatrész rendelés Jármű típus, évjárat,
Ügyfél autoritás Alváz szám
Létra készlet sorozat száma
Sebességváltó száma
Belső rendelési szám
Hiba előfordulásának időpontja
Annak leírása, hogy a hiba hogyan és milyen körülmények
között fordult elő

Hiba esetén értesítendő:
HOROSZCOOP Kft.
2220 Vecsés, Széchenyi Utca 90.
www.horoszcoop.hu
szerviz@horoszcoop.hu
horoszcoop@horoszcoop.hu
+3629/550-750
Bányácsky Dániel
szervizmérnök
daniel.banyacsky@horoszcoop.hu
+3630/747-20-28

Probléma megoldás

Lehetséges okok

Üzemzavar esetén a képernyő szöveges kijelzőjében
hiba-okok, és azok elhárítására szolgáló utasítások
jelennek meg.
Minden meghibásodáskor először figyeljék a kijelzőt és
kövessék annak utasításait:
Az információk és hibaüzenetek közötti váltás a funkció
nyomógombbal történik[300].
[300] Funkció nyomógomb: Információk/hiba üzenetek

Hibák létraműködtetés előtt
Fault

Cause

Remedy

Power take-off not engaged.

➔ Check power take-off circuit.

Control lever for the jacking not in
default position before or during
ladder self-test

➔ See text message on screen.
➔ Release the control lever and press the key again after
around one second.

Spring lock cylinders were not de- ➔ Retract the jacking until the yellow control LED Jacking
on the rear control stand goes out.
pressurised when they were started
➔ Then extend the jacking again.

The jack lowers, but the yellow
control lamp Jacking at the rear is
not permanently lit.

Error text on screen: LADDER
USE DISABLED, SERIOUS
ERROR.

Error in hydraulic or electric system

➔ Notify after sales service.
➔ Have the displayed switch replaced by the after-sales
service staff.

The jacking lift was inadequate as a
result of ground unevenness

➔ Place the chocks from the vehicle’s lockers under the
jacking plates.

Vehicle gradient or chassis torsion
too great

➔ Remove the vehicle gradient or chassis torsion. Use the
planks from the lockers to drive the vehicle on to for
this purpose.

Spring lock cable broken

➔ Have the cable replaced by the Iveco Magirus after-sales
service.

Error in hydraulic or electric system

➔ Notify after sales service.

An absolutely essential element was ➔ Notify after sales service.
found to be defective during the
self-test of all control and sensor elements. The failed element is displayed in the error text.
Even if a few important elements fail,
the controller and the ladder will be
operational after the self-test and
the failed elements will be displayed
in the error text. However, they will
not be operational.
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➔ Notify after sales service.

Probléma megoldás

Lehetséges okok

Hibák a létra működtetése közben
Fault

Cause

Remedy

Error text for defective switches or
sensors

Sensor dirty

➔ Remove snow, ice or coarse dirt from the sensors.

Sensor defective

Depending on the importance of the failed component for
the operational safety of the ladder:
➔ Only move the ladder with extreme caution or
➔ Lower the ladder and abort the deployment.
➔ Refer to the error texts on the screen and follow the
instructions.
If the error cannot be rectified by this:
➔ Notify after sales service.

Memory mode not functional

Sensor defective

Depending on the importance of the sensor for operational
safety:
➔ Control the ladder manually with extreme caution or
➔ Lower the ladder and abort the deployment.
➔ Refer to the error texts on the screen and follow the
instructions.
After use
➔ Notify after sales service.

Failure of a ladder function

Fuse defective

➔ Check the fuses on the fuse boards.
➔ Replace defective fuses.

If the ladder function has failed de- Short circuit or cable break with er- ➔ Notify after sales service.
spite a positive self-test and the ror message on screen
fuses being intact
➔ Notify after sales service.
Hydraulic defect
Ladder rattles when extended or
retracted.

Stick-slip effect of the rollers and
raceways between the ladder sections.
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➔ Check and clean the raceways and rollers as described
in the section entitled Servicing – Ladder.

Probléma megoldás

Lehetséges okok

Hibák létra müködtetése után
Fault

Cause

Remedy

Jacking cannot be retracted

Contact switch on the ladder
mounting or contact switch Ladder
retracted not actuated correctly

➔ Retract the ladder fully and place it in the centre of the
ladder mounting.

Control lever for the jacking moved
whilst placing the ladder on its
mounting.

➔ Release the control lever and press the key again after
around one second.

The jacking is not completely retracted; the red control lamp in the
driver’s cab Jacking will be lit

➔ Engage the handbrake and switch on power take-off.
➔ Fully retract the jacking from the rear control stand.
– The yellow control LED Jacking must go out on both
rear control stands.

Solenoid switch or switch solenoids
have been mechanically maladjusted
or defective; the red control lamp in
the driver’s cab Jacking will be lit

➔ Readjust the solenoid switches and switch solenoids.

On vehicles with an automatic
gearbox: Drive cannot be selected,
the gearbox remains in setting N

Power take-off is engaged; the control lamp in the driver’s cab Power
take-off engaged is lit

If the error is still active:
➔ See text message on screen.
➔ Notify after sales service.

If the error is still active:
➔ Notify after sales service.
➔ Switch off the power take-off.

Hibák közlekedés közben
Üzemzavar
A támaszok visszajelző lámpája
világít a vezető fülkében.

Lehetséges ok
Támaszok nincsenek
behúzva.

Az induktív szenzorok
meghibásodtak.
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Hibaelhárítás
Álljon meg, kapcsolja be a mellékhajtást, Húzza be a
támaszokat, a sárga visszajelző lámpa villog
.

Állítsa be az induktív szenzot,.
Ha a hiba még mindig fennáll
Értesítse a szakszervízt.
➔ Notify after sales service.

Probléma megoldás

Lehetséges okok

Távdiagnosztika hibái
Error message

Cause

Remedy

MODEM CONNECTION
ERROR

No network connection or network
connection too weak

➔ Change location or
➔ Reactivate the connection at a later time.

No valid remote servicing contract

➔ Check after-sales service contract.

MODEM NO SIM CARD

SIM card not inserted correctly or
defective

With the power take-off switched off:
➔ Check the position of the SIM card.
➔ Replace the SIM card if necessary.

MODEM INCORRECT PIN

Incorrect PIN after changing the SIM
card

➔ Notify after sales service.

MODEM FAILURE

Hardware error

➔ Notify after sales service.

Modem switched off

➔ Switch on modem using the switch Remote diagnostic
ready in the driver’s cab.
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Probléma megoldás

Indítás segéd akkumulátorral, “bikázás”
Amennyiben lemerült az akkumulátor, a jármű motorját
indítókábel segítségével el lehet indítani más jármű
akkumulátoráról.

Indítás segéd indító kábel segítségével
A fő instrukciók áttekintész
FIGYELEM!
A szakszerűtlen kezelés súlyos balesetet és
sérülést okozhat!
Az idító segítség igénybevétele előtt olvassák el figyelmesen az
alvázgyártó kezelési útmutatóját és kövessék annak előírásait és
biztonsági útmutatását!
Az indítókábel csatlakoztatása előtt győződjenek meg, hogy az
akkumulátorfeszültség azonos-e (12 V ill. 24 V).
Először a pozitív kapcsot kössék össze az akku pozitív pólusával,
majd a negatív kapcsot 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!
Savmarás veszély!
Egy kisült akkumulátor –10C alatt befagyhat.
- Az indítósegédlet igénybe vétele előtt ellenőrizni kell, hogy
az akkumulátoron nincseneke külső sérülések.
- Sérült akkumulátorokat azonnal ki kell cserélni.
- A nem sérült akkumulátort az indítósegédlet igénybe vétele
előtt ki kell olvasztani.

Indítási procedúra
Kapcsolják ki a gyújtást.
Vegyék le a takarást az akkumulátor pólusairól
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 elindult.
Ha a motor 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 pólusaira
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Indítás rásegítővel (bikázás) a jump start
(bikázó) konnektor (opció) használatával
Ha az akkumulátorok lemerültek, a motor a közvetlenül az
akkumulátorok melletti indításrásegítő (bikázó) konnektor
használatával beindítható.

Szervizelés

Figyelem
A fő instrukciók áttekintése
FIGYELEM!
A nem szakszerűen végzett karbantartás súlyos
baleseteket okozhat.
Veszélytelen munkavégzés csak akkor lehetséges, ha a
biztonságos karbantartásra vonatkozó valamennyi szükséges
információt figyelembe veszik.

Ellenőrzés és dokumentálás
Ügyeljenek a karbantartási ciklusok betartására az előírt
karbantartási munkák szakszerű elvégzésére. Erre a feladatra
jelöljenek ki egy felelős személyt.A karbantartási munkák
elvégzését dokumentálni kell. Segédletként használhatók a jelen
karbantartási utasításban megadott karbantartási tervek

Minősítések és információk
Csak akkor lehet a járművet és felszerelését veszélytelenül,
biztonságosan használni, ha a munka megkezdése előtt
elolvasták ezt az útmutatót és betartják a biztonsági
útmutatásokat és előírásokat Kapcsolják ki a gyújtást.A munka
megkezdése elött meg kell ismerni és a muna végzés során be
kell tartani az alváz és más kapcsolódó vagy integrált kész lék
és berendezés (pl. áramfejlesztő, mentőkészülék és
felszerelés, stb.) gyártójának karbantartási útmutatóját.A leírt
műveleteket csak képzett személyek végezhetik. Ha más
követelmény nincs megadva akkor:
- Tűzoltósági előírásoknak megfelelő szakfelszerelés
karbantartó,
- Ezzel azonos értékű képzésben részesült személyek,
- Megfelelő szakmai előképzettséggel rendelkező személyek
pl. autószerelő
Amennyiben indokolt, a tevékenységeket csak speciálisan
képesítésű személyek végezzék,mint pl.
- Speziálisan kiképzett személyek, vagy
- Feljogosított szakértők, vagy -IVECO MAGIRUS
vevőszolgálat szakemberei
A speciális képesítésű személyek által végezhető
tevékenységekre egy külön jellel hívjuk fel a
figyelmet..

Általános szervizelési instrukciók
A járművet és a tűzoltó-technikai felépítményt valamint a
beszerelt technikát kizárólag hibátlan állapotban használják!
Gondoskodjanak az alapos tisztításról és rendszeres
karbantartásról.Ellenőrizzék rendszeresen a jármű és a tűzoltótechnikai felépítmény, valamint a beszerelt technika állapotát és
működését.A sérüléseket, hiányosságokat azonnal javíttassák
ki.Módosításokat, átépítéseket és javításokat a felépítményben,
valamint elektromos és elektronikus készülékek utólagos
beépítését kizárólag a gyártó hozzájárulásával, jogosított
szakember bevonásával végezzenek.Hegeszteni csak a gyártó
írásos hozzájárulásával szabad!Kizárólag a gyártó eredeti
alkatrészeit használják! Bizonylatolják az elvégzett karbantartási
munkákat! Segédletként használják a mellékelt karbantartási tervet Bevetés után állítsák a járművet egy
időjárási viszontagságok ellen védelmet nyújtó helyiségbe..
Biztonsági és védelmi berendezések
FIGYELEM!
Jármű alatt végzett munka
balesetveszélyes!.

Karbantartási munkák előtt állítsák le a motort és vegyék ki
az indítókulcsot.Biztosítsák a járművet elgördülés ellen
(rögzítő fék, kerékék).A karbantartási munkák végeztével
Szabályozások
szereljék be ismét a kiszerelt védőeszközöket, valamint
biztonsági berendezéseket, és ellenőrizzék azok
A karbantartási és javítási munkák során figyelembe kell venni
megbízható működését.
és be kell tartani a vonatkozó érvényes rendelkezéseket és
előírásokat.
Például:
Munkahelyek kialakításra vonatkozó előírások,
- Baleset megelőzési utasítások,
- Munkaegészségügyi előírások,
- Készülékek biztonságára vonatkozó rendelkezések
- Újrahasznosítási és hulladékkezelési törvény,
- A használt anyagok, tisztítószerek és konzerválószerek
biztonsági adatlapjai
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FIGYELEM
Üzemanyagok
Hidraulika rendszer

Az ön biztonsága érdekében

FIGYELEM!
A hidraulikafolyadék nagy nyomás alatt áll!
A kifolyó folyadék képes áthatolni a bőrön és
súlyos sérülést és mérgezést okozhat. Ha a
pneumatikus rendszerbe hidraulika folyadék jut,
az robbanást okozhat!
A hidraulikus rendszeren csak speciálisan erre
kiképzett szakemberek végezhetnek munkákat.
Kivétel: az olajszint ellenőrzése
A hidraulikus rendszeren végzendő munkák előfeltételei:
A létra a létratámaszban fekszik és a támlábak teljesen
behúzott állásban vannak,
- A gépjármű egy szilárd talajon, vízszinte helyzetben áll,
- A hidraulikus rendszerben ne legyen nyomás
A nyomás ráadása előtt valamennyi vezetéknél és tömlőnél
a biztos kötést és a tömítettséget ellenőrizni kell.
Ügyeljen a tisztaságra. A kiömlött hidraulikaolajat azonnal
fel kell takarítani.
Elektromos rendszer

FIGYELEM!
Az ilyen anyagok használata tűzveszélyes és az
egészségre veszélyes.Az olyan anyagok, mint
üzemanyag,fagyálló, konzerválószerek az egészségre
ártalmasak
Tartsa az összes használt veszélyes anyag biztonsági
adatlapját elérhető helyen.
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:
üzemanyag utántöltés tűzoltósági bevetés közben.)Az
üzemanygok kezelésénél a dohányzás,láng használata
és szikrák képzése tilos! Az üzemanyagokat csak az
erre rendszeresített edényekben szabad tárolni.Az
elhasznált
vagy
kiömlött
üzemanyagokat
a
környezetvédelmi előírások figyelembevételével kell
megsemmisíteni.
ÓVATOSAN!
A berendezés károsodásának veszélye.

FIGYELEM!
Az elektromosságot vezető részek megérintése
Kerüljék különböző olaj és zsírfajták keveredését,
halálos lehet, vagy súlyos sérüléseket okozhat.
kivéve ha a gyártó ezt engedélyezi!
.
Lásd a hidraulika tartály feltöltésére vonatkozó
Az elektromos rendszeren (230/400 V) csak erre
utasításokat.
kiképzett és feljogosított elektromos szakemberek, vagy
Az olajak és zsírok részleteivel kapcsolatban kérdezze
speciálisan kiképzett végezhetnek munkákat.Kivétel:
az Iveco Magirus szerviz részlegét.
egyszerű tisztítási műveletekAz elektromos
szerelvényeken végzendő valamennyi munka
megkezdése előtt a rendszert áramtalanítani kell!
Környezetvédelem
Az elektromos berendezéseket le kell kapcsolni
Az üzemi anyagokat tárolják kizárólag erre a célra
Áramtalanítsák a berendezést.,
rendeltetett edényekben.Használt akkumulátorok, üzemi
Az elektromos berendezéseket az újra bekapcsolás elleni
anyagok és
védelmét biztosítani kell,
üzemi anyagokkal érintkezésbe került alkatrészek
Ellenőrizze a feszültségmentességet.Szükség esetén takarja le
mentesítésekor járjanak el a törvényi előírások szerint.
vagy kerítse el a szomszédos elemeket, amelyek feszültség alatt
A használt akkumulátorokat, olajat stb. ne öntsék csatornába
állnak.
vagy folyóvizekbe, hanem adják le gyűjtőhelyen.
A kicserélt alkatrészek ártalmatlanítását környezetvédelmi
Tisztítás:
előírások figyelembevételével kell elvégezni.
Az elektromos kapcsolószekrényeket, kezelőmezőket,
elosztókat és az elektromos berendezés egyéb alkatrészeit
tilos gőzborotvával, vagy nagynyomású tisztítóval tisztítani.
Biztosítékok:
Kizárólag eredeti biztosítékokat használjanak!A túl erős
biztosítékok tönkretehetik az elektromos berendezést..
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Figyelem

Olajak
Felhasználás

Javasolt

Hidraulika olaj a létraműhöz

Renolin MR 520 Hidraulika
olaj

Hidraulika olaj a mentőkosár
hidraulika rendszeréhez

Avia Syntofluid PE-B10

Hajtómű olaj a forgatóműhöz
és kihúzó csörlőhöz

Egyenértékű

Kiszerelés
20 l
205 l

Avialub HVI 15
AVIA Syntogear Fe80W90

1l
1l
5l

Zsírok
Felhasználás

Javaslat

Kiszerelés

Zsírzó pumpához való nyomásálló zsír

Renolit HLT2

400 g

Drótkötelek kenése

Nyrosten N113 Drótkötél kenő

500 ml

Renolit Unimax LZ
Csúszkák kenése

Renolit CX-EP1
Castrol Longtime PD 0

1 kg
1 kg

Tároló rekeszek rolói

Savmentes zsír pl. Vazelin

1 kg

Felhasználás

Javaslat

Kiszerelés

Aluminium alkatrészekhez

Spray wax S 100

300 ml

Alváz védelem

Dinol DUAL GARD 3654/1

Védő szerek

Beropur U35
Üregvédelem

Dinol Dinitrol 3850

Tisztító termékek
Felhasználás

Javaslat

Általános

Tensid tartalmú tisztítószerek

Műanyag felületek és lakkozott elemek

Oldószer mentes szappanoldat

Zsírtalanítás

Tiszta szesz
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Figyelem

Pótalkatrészek rendelése
Kért részletek a beazonosításhoz
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 [301A].
-Hajtóműszám: az emelő keretbe hátul baloldalt beütve
[301B].
-Gyári rendelésszám, a termékazonosító címkében [302].
A termékazonosító címke a hajtómű sorszáma mellett az
emelőkeretben található [301B].
-Pótalkatrész megnevezése és cikkszáma, ha van.
-Szállítás módja (posta, fuvaráru, sürgős, vagy expressz)
-Pontos cím, postai irányítószámmal, vasúti állomással

[301] Beazonosítás: Létra sorozatszáma (A),
Forgódob azonosító táblája (B)

Megrendelésést juttassa el ide:
HOROSZCOOP Kft.
2220 Vecsés, Széchenyi Utca 90.
www.horoszcoop.hu
szerviz@horoszcoop.hu
horoszcoop@horoszcoop.hu
+3629/550-750

Szállítási kondíciók

[302] Gyári rendelési számot tartalmazó tábla

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 alkatrészre 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,
megkönnyítve ezáltal a gyors ügyintézést.
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Általános ellenőrzések használat után

A karbantartó személyzet által elvégzendő munkák, ellenőrzések szemrevételezéssel
Meghajtás és Hidraulika
A teljes rendszer tömítettségének ellenőrzése: Vannak olajfoltok a jármű alatt?
A kardántengely nyugodt járását ellemőrizni: Észlelhető-e rángatás, kopogás vagy más rendellenes zaj?
Hidraulikus vészüzemi rendszer: állapot és működés ellenőrzése, üzemanyagszint ellenőrzése
Hidraulikarandszer olajszint ellenőrzése

❑
❑
❑
❑

Kitalpalás
Támasztó tányérok ellenőrzése: szállítási helyzetben szorosan áll,letlapalásnál szabadon mozog,forgatható?
Szenzorok és csatlakozó kábelek: állapot ellenőrzése
Légrugózás esetén: a forgókötelek állapotának ellenőrzése a hátsótengelye(k)en
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 biztosítok ellenőrzése: áramkörök rendben?
Kenés ellenőrzése: nyugodt, nem akadó járás?
Vészleállító(STOP) kapcsolók: állapot és működés ellenőrzése

❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑

Forgótorony
Hágcsók és korlátok: állapot és működés ellenőrzése
Kezelőállás és kezelőelemek: 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 záróblokkjai: tömítettség ellenőrzése
Szenzorok és 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, nem akadó járás?
Csuklós kar munkahenger tartó szelep blokk: Folyások ellenőrzése
Sérülések ellenőrzése szemrevételezéssel( pl.fel-vagy neki ütközés miatt)

❑
❑
❑

Mentőkosár és oltórendszer
Általános állapot ellenőrzése szemrevételezéssel, vannak-e sérülések?
Ajtók és korlátok:a reteszelő rendszer állapota és működése rendben?
Kezelőállás és kezelőelemek: állapot és működés ellenőrzése
Szenzorok és 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

Név:

Dátum:

Aláírás:
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❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
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Szervizelési terv-általános feladatok

Üzemórák szerint

Karbantartó személyzet által elvégzendő munkák

30

100

350

Hónapok szerint

Évek szerint

3

6

12

2

5

Általános állapot: csavarzatok ellenőrzése

❑

❑

❑

❑

❑

❑

Általános állapot: Festés, lakkozás ellenőrzése

❑

❑

❑

❑

❑

❑

Általános állapot: kezelőelemek ellenőrzése

❑

❑

❑

❑

❑

❑

Általános állapot: Ellenőrizze a forgató mechanizmust a fő
kezelő helyen , a kosár ajtókat, bejáratokat, reteszeket és az
elektromos vészüzemi szivattyút.

❑

❑

❑

❑

❑

❑

Általános állapot: Ellenőrizze a mikro kapcsolókat és
felfogatásukat.

❑

❑

❑

❑

❑

❑

Hidraulikus rendszer: olajszint ellenőrzése

❑

❑

❑

❑

❑

❑

Kitalpalás:A rugófelhúzás ellenőrzése, tisztítás és kenés

❑

❑

❑

❑

❑

❑

Kitalpalás: Kitámasztó gerendák kenése

❑

❑

❑

❑

❑

❑

Kitalpalás: Támasztó tányérok tisztítása,ellenőrzése és kenése

❑

❑

❑

❑

❑

❑

Létrakészlet: Az emelőkeret-forgatótengely kenése

❑

❑

❑

❑

❑

❑

Létrakészlet Emelőhengerek dugattyúszárainak tisztítása

❑

❑

❑

❑

❑

❑

Létrakészlet: Csúszó vezetők tisztítása,ellenőrzése és kenése

❑

❑

❑

❑

❑

❑

Általános állapot: csatlakozó aljzatok tisztítása

❑

❑

❑

❑

Alváz és pódium:A redőnyvezető-sínek kenése

❑

❑

❑

❑

Kitalpalás: Zárószelepek ellnőrzése

❑

❑

❑

❑

Létrakészlet: az emelőhengerek zárószelepeinek ellenőrzése

❑

❑

❑

❑

❑

❑

❑

❑

❑

❑

❑

❑

Általános állapot: Hegesztési varratok ellenőrzése

❑

❑

❑

Általános állapot: also padlózat és alváz tisztítása

❑

❑

❑

Alváz és pódium: A málhafelszerlések rögzítő elemeinek
ellenőrzése

❑

❑

❑

❑

Mentőkosár: olajszint ellenőrzése
Oltórendszer:a hab-vízágyú ellenrzése,vannak-e külső
sérülések

Meghajtás és Hidraulika: kardántenely kenése

❑

❑

❑

❑

Kitalpalás: támasztógerendák tisztítása belül

❑

❑

❑

❑

Létramű: forgókoszorú tisztítása és kenése

❑

❑

❑

❑

Létramű: csörlőben olajszint ellenőrzése

❑

❑

❑

❑

Létramű:: forgatóműben olajszint ellenőrzése

❑

❑

❑

❑

Létramű: a kötélvégek csavaros kötéseinek ellenőrzése

❑

❑

❑

❑

Létramű: kötelek, kötélcsigák tisztítása,ellenőrzése és kenése

❑

❑

❑

❑

❑ 1)

Alváz és pódium: üregvédelem elvégzése

❑

Létramű: a csörlőben olajcsere

❑

Megelőző karbantartás

❑

❑

❑

❑

❑

❑

1) első alkalommal 12 hónap után

Név:
Aláírás:

Dátum:
Üzemóra:
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Speciálisan képzett személyzet vagy gyártói
vevőszolgálat által végzendő karbantartási
felülvizsgálati műveletek

Üzemórák
szerint
30

350

Hónapok szerint
3

6

Általános állapot: betegszállító hordágy felfogó ellenőrzése

Évek
szerint

12

2

5

10

❑

❑

❑

❑

Hidraulikus rendszer: Csavarzatok,vezetékek ellenőrzése

❑

❑

❑

❑

❑

❑

❑

Hidraulikus rendszer:Vezérlő- és kezelőelemek ellenőrzése, kenése

❑

❑

❑

❑

❑

❑

❑

Hidraulikus rendszer: működés ellenőrzése

❑

❑

❑

❑

❑

❑

❑

Hidraulikus rendszer: szennyeződések leeresztése

❑

❑

❑

❑

❑

❑

❑

❑

❑

❑

❑

❑

Elektromos rendszer: Vezetékek és kötések ellenőrzése

❑

❑

❑

❑

Elektromos rendszer: fixen ráépített 230/400V feszültségű berendezések felülvizsgálata

❑

❑

❑

❑

Létrakészlet és létramű: a nemzeti előírásoknak megfelelő
biztonságtechnikai felülvizsgálat

❑

❑

❑

❑

Mentőkosár: a nemzeti előírásoknak megfelelő
biztonságtechnikai felülvizsgálat

❑

❑

❑

❑

❑

❑

❑

❑

❑

❑

E.R.: helytől függetlenül használható 230/400V feszültségű berendezések felülvizsgálata

Hidraulikus rendszer: olaj és szűrő cseréje
Kitámasztás: A rugófelhúzó kötelek cseréje
❑

Mentő kosár: Nagynyomású vezeték szűrő cseréje
Mentő kosár: Hidraulikus rendszerben olaj- és szűrő cseréje

❑

Hidraulikus rendszer: nyomótömlők cseréje

❑

Szerviz
Név:

Dátum:

Aláírás:

Üzemóra:
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❑

❑

❑

h

❑

❑

❑

❑

Szervizelés

Általános kondíciók

Tisztítás
FIGYELEM!
A tisztítószerekben lévő folyékony alkotók az
egészségre káros hatással lehetnek..

Lépcsők
A fellépők a nedves csizmatalpaktó folyamatosan
szennyeződhetnek. Ezek tisztítására erős szenynyeződések
eltávolítására is alkalmas tisztítószereket kell alkalmazni.

ÓVATOSAN!
Ha az érzékeny alkatrészeket közvetlen nagynyomású
vízsugár vagy gőz éri, azok károsodhatnak!
A kezelőfelületeket, a képernyőket, a
közeledésérzékelőket, a létratámaszt, a kosárban és fő
kezelőálláson lévő vezérlő szekrények alkatrészeit tilos
közvetlen nagynyomású vízsugárral tisztítani
.A pneumatikus- és hidraulikus munkahengereket vagy
tartályokat sem szabad gőzborotvával, vagy nagynyomású
mosóval tisztítani
.A tisztítószerek felhasználói útmutatóit ismerni kell. Ne
használjon erős savakat, vagy erősen lúgos
tisztítószereket.
Az agresszív szennyeződést (pl. habképző anyagot)
azonnal el kell távolítani
. A jármű gondos tisztítását a korrózió megelőzése
érdekében rendszeresen el kell végezni
.A nem védett, szabadon lévő csuklós részek és csúszó
vezetők gőzsugárral végzett tisztítása után ezek elemeit az
erre szolgáló nagy nyomású zsírral újra kell zsírozni.
Télen a járművet az útszóró só lemosása érdekében
gyakrabban kell tisztítani.

Kijelzők és kezelő állások
A képernyőrő az enyhébb szennyeződést tiszta vízzel,
erősebbet oldószermentes szappanos vízzel kell letörölni.
Ezután a képernyőt egy tiszta, puha és száraz ronggyal
kell letörölni
Csatlakozók
Évente::
Elektromos szakember ellenőrizze a feszültségmentes
állapotot és bitosítsa az ójra bekacsolás 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:

Jelölések
Valamennyi táblát és feliratot, különösen a biztonsági és
figyelmeztető utasításokat adókat, tisztán és olvasható
állapotban kell tartani.
Alépítmény és tároló rekeszek
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 szarvasbőrrel, vagy
puha textil ronggyal.
Végezetül szellőztessék ki alaposan.A védelem nélküli
alumínium felületeket konzerválják szóró viasszal.
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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.

Szervizelés

Általános kondíciók

Tesztelés

Hordágy tartó keret

Csavarkötések

Legalább évente egyszer:

30 üzemóránként, de legalább 3 havonta:
Szemrevételezéssel ellenőrizni kell a létramű és a hajtómű
csavarjait, csapszegeit, csavaranyáit és biztonsági
berendezéseit. A laza kötéseket meg kell szorítani. Ellenőrizni
kell a csővezetékek és hidraulikus tömlők tömítettségét.
Tömítetlen csavarzatokat azonnal megszorítani, tömítetlen
hidraulikus tömlőket nyomásmentes állapotban kell kicserélni.
Amennyiben egy csavarzatok a meghúzás után is tömítetlen,
meg kell javítani vagy cserélni kell..
Festés
30 üzemóránként, de legalább 3 havonta:
Ellenőrizni a létra és kosár festését. A berendezések
élettartama a festék jó állapotától is függ.A nem csúszó
elemeken keletkezett festékhibákat azonnal ki kell javítani.

A hordágytartó stabilitását egy szakértőnek kell
ellenőrizni, és megvizsgálni, hogy kele tkeztek-e
repedések rajta.
Felszerelések
Alapos ellenőrzést végeztessen el egy erre
jogosult szakértővel és a vizsgálati jelentésben
dokumentálja az erdményt.
A tűzoltósági málhafelszerelések és készülékek szükséges
vizsgálatainak fajtáját, időpontját, terjedelmét és végrehajtását a
területileg ill. országonként hatályos szabályozásból lehet meg
tudni:
Magyarországon a tűzoltási, műszaki mentési és az ezekhez
kapcsolódó tűzvédelmi technika alkalmazhatóságának
részletes szabályairól kiadott 31/2001. (XII. 19.) BM rendelet
előírásait kell figyelembe venni.

Kezelő szervek
➔
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 mechanizmusának,
a kosár ajtóinak és belépőinek, a reteszek és az elektromos
vészüzemi szivattyú működését. A mikrokapcsolókat és
azok rögzítésének sérülésmentes aállapotát A
meghibásodott elemeket azonnal javítani,vagy cserélni kell.
Hegesztések
Legalább évente:
Ellenőrizni kell a repedéseket a kosár, létraelemek,
forgózsámoly, alépítmény, és hordágytartó hegesztésein
(szemrevételezés).Ha sérült hegesztést észlelnek, azonnal
kapcsolatba kell lépni a gyártó ügyfélszolgálatával.

IVECO MAGIRUS
208

Hosszabb használaton kívüli időszak
esetén
Óvatosan!
Műszaki berendezések meghibásodása valamint a
jármű korrodálása lehetséges!
Ha a gépjármű hoszabb ideig nem üzemel (áll) akkor az
alábbi utasításkat kell figyelembe venni.
A járművet lehetőleg egy száraz és zárt helyiségben kell
tárolni
,A helyiség jól szellőzött legyen.
Gondoskodni kell a gépjármű akkumulátorjainak
rendszeres karbantartásáról
.A gumiabroncsok nyomását ellenőrizni kell.

Szervizelés

Alváz és alépítmény

Tesztelés

Vezető fülke billentése

Az alvázon, forgatóműnél, gémnél, kosárnál és a
vezetőfülkében tartók vannak, amelyekben a szállítás ideje
alatt biztonságosan rögzíteni lehet a tartozékokat,
felszerelést és készülékeket.

Az alábbiak nem érvényesek az alacsonyépítésű
alvázakra szerelt létrákra. Ezeknél a vezetőfülkét csak egy
erre jogosult szakműhelyben lehet felbillenteni.

Legalább évente:
Ellenőrizni kell a tartók rögzítő elemeinek kopását.
A sérült elemeket ki kell cserélni.

Kenés
Legalább 6 havonta:
Be kell kenni a redőnyvezetőket savmentes 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.

A motornál végzett átfogó munkákhoz a vezetőfülkét
billenteni kell.Ehhez okvetlenül kövessék az alvázgyártó
kezelési útmutatóját, valamint a járműre felragasztott
táblán látható billentési úmutatót.
Információs adattábla, lésd Megjegyzendő – Szimbólumok
felsorolása.
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 kitalpaló gerendákkal.
A létra és vezetőfülke összeütközésének elkerülése érdekében a
létrakészletet emelje fel legalább 20o-ban.
A vezetőfülkéből távolítson el mindent, ami nincs rögzítve.
Győződjenek meg róla, hogy a billentés közben nem tartózkodnak
személyek a fülkében
.A billentés környékéről távolítson el minden akadályt.

Figyelem
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.

Konzerválószer
Csak Dinol Dinitrol 3850 vagy azzal egyenértékű anyag.
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Amennyiben az akkumulátort leválasztották, vagy
működésbe hozták az akkumulátor leválasztó
kapcsolót, visszabillentéskor figyeljenek az alvázgyártó
kezelési utasításának szükségüzemre vonatkozó
utasításai

Mellékhajtás kardán tengelye

Szervizelés

Meghajtás és hidraulika rendszer

Kardán tengely kenése
Amennyiben a gyártó útmutatása másképp nem rendelkezik,
100 üzemóránként, de legalább évente:
A szokványos zsírzóprés segítségével nagy nyomású zsírral
végzett zsírozás előtt gondosan tisztítsák meg a
kardántengely [303] sárgával jelölt zsírzógombokat.Zsírzóprés
segítségével nagynyomású zsírral kenjék le a kardántengely
csuklóit [303A] a tengely egész hosszában.Csúszó tagokat
[303B].
Ha a rendszer hajttóművel rendelkezik:
A gyártóművi utasítások alapján cseréljék le az áttételi hajtómű
olaját.

Hidraulika rendszer

A

B

A

[303] Mellékhajtás kardán tengelye

ÓVATOSAN!

Figyelem
A hidraulikus berendezés üzem közben nagy
nyomás alatt áll (210 bar)!Ha a hidraulika
rendszert nyomás alatti állapotban megnyitják,
súlyos baleset következhet be. Ezen felül
balesetveszély áll fenn akkor is, ha a karbantartási munkákat szakszerűtlenül végzik.A
hidraulikában végzett munkákat csak használat
előtt, menetkész helyzetben szabad elvégezni! A
létra nem lehet sem felemelve, sem kitalpalva!
(Kivétel a kosár hidraulikus rendszere)
A jármű vízszintes a sík talajon.
A rendszer nyomásmentes.

A rendszerből kilépő kifolyó folyadék képes áthatolni
a bőrön és súlyos sérülést és mérgezést okozhat. A
hidraulikafolyadék szakszerűtlen kezelése a jármű
károsodásához 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.

ÓVATOSAN!

FIGYELEM!
Ha a pneumatikus rendszerbe hidraulika olaj jut, az
robbanásveszélyt okozhat! Ügyeljen a tisztaságra. A
kiömlött hidraulika folyadékot azonnal fel kel
takarítani.
A hidraulikafolyadék nagy nyomás alatt áll! A hidraulikus
rendszeren csak speciálisan erre kiképzett szakemberek
végezhetnek munkákat.
Kivétel: az olajszint ellenőrzése A nyomás ráadása előtt
valamennyi vezetéknél és tömlőnél a biztos kötést és a
tömítettséget ellenőrizni kell.
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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.

Szervizelés

Meghajtás és hidraulika rendszer

Hidraulika olaj szintjének ellenőrzése
30 üzemóránként, de legalább 3 havonta:

A
- 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 [304A] lehet ellenőrizni.
- A szint a jelölések között [304B] kell legyen.
Amennyiben az olajszint a minimumjel alatt található:
Nyissa ki a fedelet [304C], ügyeljen arra, hogy ne jusson
szennyeződés a hidraulikus rendszerbe.A szűrőn keresztül
töltsön hozzá még hidraulika 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 működnek-e, szükség esetén azokat
kenni kell.
Vizsgálja meg a hidraulikus rendszer ill. magasból mentő
vezérelt funkcióit (mozgásait)
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B
C

[304 Nívó (A) jelekkel (B)

Szervizelés

Meghajtás és hidraulika rendszer

Vezetékek, csövek szennyeződése
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
Figyelem
A gépjármű alatt végzett munkák során a jármű
mozgása súlyos sérülést okozhat.
Vegye ki az indítókulcsot.
Biztosítsa a gépjárművet a tovagördülés Ellen
.Nyissa ki a tartály leeresztő csapját [305] és addig
engedje az olajat kifolyni, míg már csak tiszta olaj nem
jön - Felfogó edény: legalább 0,5 l

[305] Leeresztő csap

Hidraulika szűrő cseréje
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 [305] a jármű
alján és eressze le az olajat
.Zárja el a leeresztő csavart.
Csavarja ki a szűrőház csavarjait és vegyék le a szűrő fedelét
[306A].
Vegye ki a régi szűrőt [306B].
A szűrőtartó mágnesein ellenőrizze, hogy van-e fémlerakódás.
Nagyobb mennyiségű lerakodás csapágyhibára utal. A
következményi károk elkerülése érdekében forduljanak a
gyártó evőszolgálatához.
Helyezze be az új szűrőt.
Töltes be a szűrőn keresztül a tartályba a friss hidraulika
olajat.
Rögzítse a szűrőfedőt a csavarok segítségével.

A

B

[306] Szűrő takaró lemez (A), Szűrő betét (B)
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Szervizelés

Talpalás
Rúgózár
Rúgózár feszítő kötelek ellenőrzése
Veszély!
Sérülésveszély!
A kiálló drótszálak
súlyos sérüléseket okozhatnak.
A drótköteleknél végzett munkák során viseljenek
védőkesztyűt!
Figyelem
A drótkötelek élettartama és bizonságos működése
lényegében a gondos karbantartástól és ápolástól függ..
30 üzemóránként, de legalább 3 havonta:
Mindkét kerékfelfüggesztésnél ellenőrizze a drótkötelek deformálódását és
az egyes szálak szakadását (DIN 15020, 2. lap szerint).
Mindig ellenőrizze a teljes kötélhosszúságot,ne csak szúrópróbaszerüen
nézze meg a kötelet.
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..
Rúgózár feszítő kötelek kezelése, segédrúgó
Figyelem
A nem megfelelő ápolószerek korlátozzák 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 [307A] és
visszahúzó rugóit [307B]. Legyenek tekintettel a javasolt
tisztítószerekre.A köteleket minden tisztítás után kenjék be
drótkötelek számára kifejlesztett speciális zsírral.Vegyék
figyelembe a a javasolt anyagokat

A

B

C

Átvezető csigák kenése
30 üzemóránként, de legalább 3 havonta
A görgőknél gondosan tisztítsák meg a sárgával jelölt
zsírzófejeket [307C].
Zsírozóprés segítségével nyomjanak nagynyomású zsírt a
rugórögzítés kötélvezető gör gőinek zsírozógombjiba.
[307] Hátsó tengely rúgózár feszítő kötele (A),Segédrúgó(B), zsírzó
csavar az átvezető csigán (C)
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Szervizelés

Talpalás

Visszacsapó szelepek
A visszacsapó szelepek vizsgálata

A

6 havonta:
A támlábat tolják ki teljes kitalpalási szélességében.
A gépezetes tolólétrát emeljék fel és hosszabbítsák ki teljesen.
Tolómércével a krómozott felületen mérjék meg a kitámasztó
hengerek hosszabbítási hosszát [308A].
Tekintettel arra, hogy közvetlenül a rugóblokkoló hengernél
mérés nem lehetséges, a kötélvezető görgő helyzetét jelöljék
meg [309]
.A létrát hagyják egy-egy fél órát a kikapcsolási határig jobbra
is és balra is kitolva állni.

[308] Támasz munkahenger kinyúlása

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 rugórögzítő henger tömítetlenségére figyelmeztető jelzés a
képernyőn is megjelenik.
Amennyiben a két mérés különbsége több mint 5 mm::
Vizsgáltassák meg az okot a gyártó szakszervizével.
[309] Jel az átvezető csigán
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Szervizelés

Talpalás

Támlábak
Kenés
30 üzemóránként, de legalább 3 havonta
Gondosan tisztítsák meg a sárgával jelölt zsírozógombot [310].
– A támlábaknál a forgó csapágyon [310 B]
– A támasz tányérokon [310 C]
– A támasz munkahengereken felül [311 A] és alul
[311B]
Zsírozóprés segítségével nyomjanak a nagynyomású zsírt a
támgerendák zsírozógombjába

B

A

Tisztítás
100 üzemóránként, de legalább évente tisztítsák meg a
támgerendák belsejét:
:
Távolítsák el a fedőt [312A]
.Tisztítsák meg a nyomásmentes belső teret.Gőzborotva
használata tilos!
Enyhén zsírozzák be az alsó csúszófelületet.
Tisztítsák meg a fedő vízlevezetőjét.
Szereljék vissza a fedőt.

C

[310] Zsírzó gombok a támlábakon, (A) részlet lásd [311]

Talplemezek
30 üzemóránként, de legalább 3 havonta

A
Gondosan tisztítsák meg minden támasztó tányér szállítási
helyzetet-tartóját és csúszó elemét, és zsírozzák be könnyen
univerzális zsírral..

B

[311] Zsírzó gombok a támasz munkahengeren felül (A) és alul (B)

A
[312] Támgerenda burkolat
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Szervizelés

Létra

Forgózsámoly
100 üzemóránként, de legalább
évente::
Gondosan tisztítsák meg a sárgával jelölt zsírozógombot
[313A]
.A forgókoszorú zsírozógombját kenjék be nagynyomású
zsírral.
Tisztítsák meg alulról, és ugyanazzal a nagynyomású zsírral
kenjék be a fogas koszorút és a kis fogaskereket.

Kötéldob
A kitoló csörlő kb. 8 liter váltó olajat tartalmaz.
A feltöltő és leengedő furatok pirosra vannak festve
Az olajcserét végeztesség szakszervizzel

A
[313] Forgózsámoly zsírzópontjai (A (A)

A
Olajszint ellenőrzés
100 üzemóránként de legalább évente
Forgassák a kötéldobot addig, amíg az olajbeöntő csavar
314A] felülre, és a leeresztő csavar [314C] alulra kerül.
Ellenőrizzék az olajszintet az ellenőrző csavarnál
[314B].Az olaj szintjének a nyílásig kell érni.Szükség
esetén töltsenek utána hajtóműolajat a beöntőnyíláson
keresztül [314A] addig, amíg az olajszintellenőrző
csavarnál [314B] az olaj ki nem folyik

C

B

[314] Feltöltő csavar (A), ellenőrző csavar (B), leeresztő csavar(C)

Olajcsere
Cseréljék az olajat 5 évente...

BÍZZUK SZAKSZERVÍZRE!
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100 üze mórá nként de legalább évente:

Szervizelés

Létra

Létra forgató hidromotor
Olajszint ellenőrzés
100 üzemóránként de legalább évente:

A

A csavart [315A] 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 utántölteni, a
kenőanyagokra vonatkozó ajánlás figyelembevételével.
Üzemanyagok:
- Olaj mennyisége a forgatóhajtóműben:kb. 4,4 l
- Hajtóműolaj: lásd jelen Karbantartás fejezetben a
kenőanyagokra vonatkozó ajánlást.
Létraszett felfüggesztő tengely ellenőrzése
30 üzemóránként, de legalább 3 havonta:
A forgástengelynél gondosan tisztítsák meg a sárgával jelölt
zsírozógombot [316] az emelőkeret mindkét oldalán.
A zsírozógombokat zsírprés segítségével kenjék be zsírzó
pumpa segítségével.
[315] Feltöltő nyílás (A) nívóval

Kötélvégek ellenőrzése
12 havonta:
A kihosszabbító csörlő [317] kötéldobjánál ellenőrizzék a
kötélvégek rögzítő csavarjainak rögzítését.
A laza csavarkötéseket azonnal meg kell szorítani.Nyomaték: 81 Nm (csavarok: M12x1).

A

[316] Zsírzópont a létraszett felfüggesztő tengelyen (A)

[317] A kitoló csörlőn lévő kábel végek rögzítő csavarjai
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Szervizelés

Létra

Emelő munkahengerek
Rudak tisztítása
30 üzemóránként, de legalább 3 havonta:
A dugattyúszárak keménykrómozott felületét tisztítani kell. A
szennyező idegen anyagokat teljesen el kell távolítani.
Visszacsapószelep 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
[318A] kitolási hosszát.

[318] Emelő munkahenger kinyúlása

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 5mm: A
MAGIRUS szervizzel vizsgáltassák meg az okot.

Csúszkák
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 [319A] és
görgők kopását
A csúszó vezetőket enyhén zsírozzák meg
.A meghibásodott alkatrészeket azonnal
cseréljék ki.

A

[319] Csúszkák a létrakészleten
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Szervizelés

Létra

Létra hosszabbító és visszahúzó drótkötelek
Óvatosan
Sérülésveszély!
A drótköteleknél végzett munkák során viseljenek védőkesztyűt!
Figyelem
A drótkötelek élettartama és biztonságossága lényegében a gondos
karbantartástól és ápolástól függ.
A biztonságos működéshez a drótköteleket alaposan meg kell vizsgálni..
Drótkötélzet ellenőrzése
100 üzemóránként, de legalább 3 havonta
A létrakészletnél ellenőrizzék a drótkötelek deformálódását és
az egyes drótszálak szakadását (DIN 15020, 2. lap szerint).
Mindig ellenőrizzék a teljes kötélhosszúságot, ne csak
szúrópróbaszerű ellenőrzést végezzenek. Ellenőrizzék a
végek rögzítését is.A sérült drótköteleket cseréljék ki.A
kötelek, különösen az első időszakban megnyúlhatnak.
Az első félévben havonta, utána 3 havonta
A kitolt létránál ellenőrizzék a kötél hosszát és a kötelek
feszességét. A kötelek hossza úgy legyen összehangolva,
hogy a kitolt létránál a létrafokok kieghyenlítése megfelelő
legyen. A köteleket 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.
Drótkötelek karbantartása
Minden 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!
A köteleket minden tisztítás után kenjék be drótkötelek
számára kifejlesztett speciális zsírral.
- A speciális zsír fajtáját jelen Karbantartás
fejezet
Zsírok pontban lehet megtalálniMedia.
Átvezető csigák karbantartása
100 üzemóránként, de legalább évente
Tisztítsák meg a kötélvezető görgőket [320] és a kötelek
futófelületeit zsírozzák be nagynyomású zsírral.
A kötélterelő görgők csapágyai tartós kenéssel
rendelkeznek.
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[320] ] Vezető görgők

Szervizelés

Mentő kosár
Hidraulika olaj
Hidraulika olajszint 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 hidraulikus rendszer olajszintjét [321]
RC 300 mentőkosár: A[321] táguló tartályban a hidraulika
olajat ne töltsék a Mimimum jelzés fölé. Ez biztosítja, hogy
amikor a létra maximális emelési szögnél dolgozik, akkor
sem fog a hidraulika olaj kifolyni a táguló tartályból.
RC 400 mentőkosár: A[322] táguló tartályban a hidraulika olaj
csak a tartály alján legyen. Ez biztosítja, hogy a jármű
haladásakor a hidraulika olaj nem folyik ki a tartályból és nem
csöpög a szélvédőre

A

[321] Tágulási tartály az RC300 típusú kosáron

A hidraulika olajat a [321 A] betöltő nyíláson
keresztül tölse be, szükség esetén a [322 A].
Lásd az ajánlott közegek.

A
A

[322] Tágulási tartály az RC400 típusú kosáron
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Szervizelés

Mentő kosár
A

Hidraulikaolaj és szűrő cseréje
Az alábbi tevékenységet kizárólag a speciálisan
a hidrailikára képzett szakemberek végezhetik

5 évente cserélkék ki a hidraulika olajat és a
hidraulika szűrőket a kosárban
Minden esetben bízzák a munkát
a szakszervízre

B

(323) RC300 mentőkosár; Táguló tartály(A), hidraulika olaj tartály
(B) szűrővel

A

B
(324) RC400 mentőkosár; Táguló tartály (A), hidraulika olaj
tartály (B) szűrővel
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Szervizelés

Mentő kosár

Nagy nyomású hidraulika szűrő csere

A

Az alábbi tevékenységeket kizárólag a speciálisan a
hidraulikára képzett szakemberek végezhetik.

Két évente cseréljék a szűrőt, minden esetben bízzák
a munkát szakszervízre.

B

Szintező hidraulika kilégtelenítése
A mentőkosár hidraulikus billentő hajtásainál huzamosabb állás
után emelőjáték jelentkezhet.
Ilye esetben légteleníteni kell a billentő hajtást:
A támláb kitolásával-visszahúzásával a mentőkosarat
kétszer billentsék szállítási helyzetből munkahelyzetbe.
Ezt követően a létrát mindig teljesen fektessék le és emeljék
fel teljes magasságig.
Ellenőrizzék az olajszintet.

(325) RC300 mentőkosár; Táguló tartály (A), nagy nyomású szűrő (B)

A

B

(326) RC400 mentőkosár; Táguló tartály (A), nagy nyomású szűrő (B)
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Servicing

ELECTRICAL SYSTEM
FIRE FIGHTING SYSTEM

Vízágyú (opcionális)
Figyelem!

A hab-vízágyúval a biztonságos munkavégzés csak a
vonatkozó előírások figyelembevétele és betartása
mellett lehetséges.
Használat elött olvassák el a monitor karbantartási
utasítását és okvetlenül kövessék az abban foglaltakat!
6 havonta:
Vizsgálják meg a monitor külső sérüléseit.
Servicing

ELECTesztelés
230/400 V csatlakoztatás
Az következő műveleteket csak erre
kiképzett és feljogosított elektromos
szakemberek, vagy speciálisan kiképzett végezhetik.
Legalább 6 havonta a vonatkozó szabványok
szerint:
Minden mobil 230/400 V eszközt vizsgáltassanak meg villanyszerelő szakemberrel (pl. a
gépjárműbe szerelt, CEE csatlakozós, a mobil
áramfejlesztőhöz csatlakoztatást szolgáló vezetékeket).
Legalább évente a vonatkozó szabványok szerint:
Vizsgálják meg az elektromos berendezés
bent elhelyezett csavarkötéseit és dugócsatlakozásait.
Elektromos szakemberrel vizsgáltassák meg a
vezetékek sérüléseit (pl. súrlódási helyek).
A fixen telepített 230/400 V-os berendezést
vizsgáltassák meg villanyszerelő szakemberrel (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 fejezetben

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 rongygyal vagy kesztyűben kell megfogni.

Servicing

ELECTRICAL SYSTEM

Akkumulátor
VESZÉLY!
Robbanásveszély! Az akkumulátor szakszerűtlen kezelése szikraképződéshez, és akár az akkumulátor felrobbanásához vezethet, és
az akkumulátor vagy a motor elektronikájának és a vezérlés károsodását okozhatja.Az akkumulátorokkal végzett munkák közben
tilos a dohányzás, a láng használata, és kerülni kell a szikraképződést.Ne okozzon rövidzárlatot.
FIGYELEM!
Az akkumulátorban lévő folyadék maró hatású és mérgező, valmaint korróziót okoz!Kerüljék az érintkezést a bőrrel és a
szemekkel. Viseljenek kesztyűt és védőszemüveget.Ne döntsék az akkumulátort, a szellőzőnyílásból sav folyhat ki.
Az akkumulátorra sose helyezzenek fémtárgyakat.A használt akkumulátorok kezelésekor és elhelyezésénél be kell tartani a
környezetvédelemre és a hulladékkezelésre vonatkozó előírásokat.Amikor az elektromos berendezésen dolgoznak, 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 alvázgyártó előírásának megfelelően
végezzék.

Utólagosan felszerelt elektromos vagy elektronikus
eszközök
FIGYELEM!
A járműben és a málha egy részében
olyan elektronikus egységek vannak,
amelyeknek a működését más elektromos készülékek elektromágneses
kisugárzása befolyásolhatja. A jármű
elektromos hálózatából táplált elektromos és elektrohidraulikus berendezések vagy induktív fogyasztók utólagos beszerelésekor tönkremehet az
elektronikus vezérlés. Ezek a zavarok
személyi sérüléseket okkozhatnak.
Okvetlenül kövessék az alábbi biztonsági előírásokat

A jármű elektronikai rendszeréhez csatlakoztatott elektronikus
eszközök
A jármű fedélzeti hálózatába csatlakoztatott
elektromos, vagy elektronikus készülékek utólagos beszerelése előtt ellenőrizzék, hogy a szándékolt beszerelés okoz-e zavart a jármű elektronikájában, 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 lesznek használva:
Csak olyan készülékeket szabad utólagosan
beépíteni, amelyek megfelelnek a 2004/108/EC
irányelnek és rendelkeznek a CE jelöléssel, vagy
megfelelnek a 2014/104/EC irányelvnek és rendelkeznek 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 dugaszoló aljzaton keresztül a gépjármű elktromos hálózatához 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 rendszer
A mobil kommunikációs rendszerek utólagos beépítéséhez (pl. rádió vagy telefon) még az alábbi követelményeket 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 szabad használni.
Az adóegységet a jármű villamosságától térben
elkülönítetten kell elhelyezni.
Az antenna beépítését végeztessék szakemberrel. Az antenna és járműtest között biztosítsanak
jó testkapcsolatot.
Vezetékek elektromos csatlakoztatásai
A kábelfektetés és szerelés, valamint a legnagyobb 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
2
kisebb, mint 2,5 mm .
Az antennavezetéket, összekötő vezetéket az
adó, vevő és kezelőegység között a jármű kábelkötegétől térben elkülönítve, a karosszéria
test közelében fektessék le.
Az antenna vezetékét ne törjék meg, ne lapítsák szét.

Servicing

ELECTRICAL SYSTEM

Szervizelés

Mentő kosár

Áttekintés
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Műszaki leírás

M 32 L-AS

– A fenti mozgásokat egyidejűleg végezve:
kb. 38 s

Műszaki adatok
Alváz és vezetőfülke
➔ Lásd a jármű alváz gyárttójának kezelési utasítását
Támaszok

1) Körülményektől és a jármű konfigurációtól függően
Mentőkosár
RC 300

– Támasz szélesség:
2.5 m-től 5.2 m-ig
változtatható (támasztalpakon kívül),

– Maximum kosár terhelés: 270 kg + 30 kg

Létra

– Hasznos terület:

– Névleges mentési magasság
23 m,
12 m névleges kinyúlásnál

Hidraulika rendszer

– Létra hossz:

– Meghajtás:
Load-sensing szivattyú, amit a mellékhajtómű és
katdántengely hajt

30.1 m

– Munka tartomány:
– 17 ° to +75°
– Max. talaj egyenetlenség a támasztási pontok
között:
500 mm
– Max. nyomás
támasz talpanként:

0.75 m2

Létra

– Működési nyomás:

280 bar

– Hidraulika olaj térfogata: kb. 140 l
70 N/cm2

– Maximális lejtés:
10 °
– Szint kiegyenlítő rendszer: Max. 10 ° (megfelel17.6
%-os emelkedőnek
Teljesítmény adatok(sebességek)
– Mászó felület:
Szélesség 450 mm (a
legfelső létratagon), teljesen szabadon mászható
– Belting:
legfelső létratagon)

Magasság 350 mm (a

– Támaszok kitolása:

kb. 28 s

– Támaszok behúzása:
Felépítmény
– Fordulási tartomány:

kb. 25 s
360 ° végtelenített

Teljesítmény adatok (sebességek)1)
– Max. emelés:

kb. 27 s

– Max. kitolás:

kb. 28 s

– Elfordulás 90 °:

kb. 19 s
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Mentőkosár
– Meghajtás:
hidraulikus berendezés

Elektromosan hajtott

– Működési nyomás:

150 bar

– Hidraulika olaj térfogata: kb. 1.5 l
Használati feltételek
RC 400
– Hőmérséklet tartomány:
-15°C tól +35°C-ig környezeti hőmérséklet
– Maximum kosár terhelés:
360 kg + 40 kg
– Hasznos terület:

1 m2

– Szélsebesség:
– Korlátozás nélkül
– Nagyobb szélsebességeknél
Biztonság

12 m/s-ig
lásdd Létra

Műszaki leírás

M 32 L-AS

Hydraulic system

Turntable
– Turning range:

Ladder

360 ° endless

– Drive:

Load-sensing pump, powered
by the power take-off and propeller shaft

– Operating pressure:

280 bar

– Volume of hydraulic
fluid:

approx. 140 l

Performance data (speeds)1)
– Max. raising:

approx. 27 s

– Max. extension:

approx. 28 s

– Turn through 90 °:

approx. 19 s

– Complete the above
movements simultaneously:

approx. 38 s

Rescue cage
– Drive:

Electrically powered
hydraulic unit

– Operating pressure:

150 bar

– Volume of hydraulic
fluid:

approx. 1.5 l

1) Depending on conditions and vehicle configuration

Rescue cage
RC 300
– Maximum kosár tehelés:
30 kg

270 kg +

– Hasznos terület:

0.75 m2

Conditions for use
– Hőmérséklet
tartomány:

RC 400
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-15°C to +35°C
Környezeti
hőmérséklet

Műszaki leírás

M 32 L-AS ALACSONY VÁLTOZAT

Műszaki adatok
Alváz és vezetőfülke
➔ Lásd a jármű alváz gyárttójának kezelési utasítását

–
Meghajtás:
Elektromosan hajtott hidraulikus hydraulic
Működési nyomás: berendezés
150 bar
–Hidraulika olaj térfogata
fluid:
kb. 1.5 l

Támaszok
– Támasz szélesség:
2.5 m-től 5.2 m-ig változtatható
(támasz talpakon kívül), fokozatnélkülLétra
– Névleges mentési
magasság:
12 m névleges kinyúlásnál

23 m,

– létra hossz:

30.1 m

– Munka tartomány:

–17° to +75°

ously:
kb. 38 s
1) Körülményektől és jármű konfigurációtól függően
Mentőkosár
RC 300

– Maximum kosár terhelés: 270 kg + 30 kg

– Max. talaj egyenetlenség a támasztási pontok között
:
500 mm

– Hasznos felület:

– Max. nyomás támasz talpanként:
N/cm2

RC 400

70

0.75 m2

– Maximum kosár terhelés:

– Maximális lejtés:
10 °– Szint kiegyenlítő rendszer:
Max. 10 ° (megfelel 17.6 %-os lejtőnek)

360 kg + 40 kg
1 m2

– hasznos terület:
Hidraulika rendszer

Teljesítmény adatok (sebességek)
– Mászó felület:
Szélesség 450 mm (a legfelső
létratagon), teljesen szabadon mászható
– Belting:
létratagon)

Magasság 350 mm (a legfelső

Létra
– Meghajtás:
Load-sensing szivattyú,
amit a mellékhajtómű és katdántengely hajt
– Működési nyomás:

– Támaszok kitolása:

kb. 28 s

– Támaszok behúzása:

kb. 25 s

280 bar

– Hidraulika olaj térfogata:

kb. 140 l

Mentőkosár
Felépítmény
– Fordulási tartomány:

360 ° végtelenített

Használati feltételek
– hőmérséklet tartomány:
környezeti hőmérséklet

Teljesítmény adatok (sebességek)1)
– Max. emelés:

– Szélsebesség:
– Korlátozás nélkül
– Nagyobb szélsebességeknél lásdd Létra – Biztonság

kb. 27 s

– Max. kitolás:

kb. 28 s

– Elfordulás 90 °:

kb. 19 s

–15°C-tól +35°C –ig

– A fenti mozgásokat egyidejűleg végezve -
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Technical description

M 32 L-AS
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Technikai leírás

M 42 L

Műszaki adatok

Támaszok

Alváz és vezetőfülke

– Támasz szélesség:

2.8 m től 5.2 m-ig változtatható
(támasztalpokon kívül), fokozatnélkül

➔ Lásd a jármű alváz gyárttójának kezelési utasítását

Létra

– Max. talaj egyenetlenség
a támasztási pontok
500 mm
között:

–Névleges mentési
magasság:

41 m

–Létrea hossz:

40 m

–Munka tartomány:

–17 ° to +75°

–Szint kiegyenlítő
rendszer:

Max. 10 ° (megfelel 17.6 % -os
emelkedőnek)

–Mászási felület:

Szélesség 450 mm (a legfelső
létratagon), teljesen szabadon mászható

– Belting:

Magasság 360 mm (a legfelső
létratagon)

– Max. nyomás támasz
talpanként:

80 N/cm2

– Maximális lejtés:

12°

Teljesítmény adatok (sebesség)
– Támaszok kitolása:

kb. 25 s

– Támaszok behúzása:

kb. 25 s

Hidraulika rendszer

Felépítmény
– Fordulási tartomány: 360 ° végtelenített

Létra
– Meghajtás:

Load-sensing szivattyú, amit a
mellékhajtómű és
katdántengely hajt

Teljesítmény adatok (sebességek)1)
– Max. emelés:

kb. 29 s

– Működési nyomás:

280 bar

– Max. kitolás:

kb. 42 s

– Elfordulás 90°:

kb. 20 s

– Hidraulika olaj
térfogata:

kb. 160 l

– A fenti mozgásokat
egyidejűleg
végezve:

kb. 46 s

Mentőkosár
– Meghajtás:

Elektromosan hajtott
hidraulikus berendezés

– Működési nyomás:

150 bar

– Hidraulika olaj
térfogata:

kb. 1.5 l

1) Körülményektől és a jármű konfigurációtól függően

Mentőkosár
RC 300
– Maximum kosár terhelés:

270 kg + 30 kg

– Hasznos terület:

0.75 m2

Használati feltételek

RC 400
– Maximum kosár terhelés: 360 kg + 40 kg
– Hasznos felület:

1 m2
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– Hőmérséklet
tartomány:

–25°C to +60°C
Környezeti hőmérséklet

– Szélsebesség:

– Korlátozás nélkül 12 m/s-ig
– Nagyobb szélsebességeknél
lásdd Létra – Biztonság

Technikai leírás

Zajszennyezés
Zajszennyezés
A jármű zajszennyezését mutatja az ábra [330]. A mért
értékekek az EN 1846-2:2001, Annex F és az EN ISO
szabványok alapján megvalósult működtetés közben lettek
mérve.

Mérési hely
[330]

Mért érték

A

78.4 dB(A)

B

80.9 dB(A)

C

79.6 dB(A)

D

77.7 dB(A)

E

73.8 dB(A)

F

67.5 dB(A)

G

72.9 dB(A)

H

76.1 dB(A)

I

79.4 dB(A)

J

80.5 dB(A)

A

J

B

I

C

H

D

G

E

F

[330] Zajszennyezés mérési pozíciói
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Megfelelőség

M 32 L, M 32 L ALACSONY KIVITEL , M
42 L
Megfelelőség
Gyártó:
Iveco Magirus Brandschutztechnik GmbH
Graf-Arco-Strasse 30
D-89079 Ulm
Felhatalmazva a gépezetes tolólétrák gyártására
M 27 L, M 32 L, M 32 L alacsony kivitel, M 39 L és M 42 L,
különböző alvázakra építve
Megfelel az összes gépekre vonatkozó
direktíváknak: 2006/42/EC és az 2004/108/EC.
A következő szabványok alapján:
– EN 14043
– EN ISO 13849-1: 1. rész
– EN 953:
– EN 60204-1: 1. rész
– EN 982:
– EN ISO 13857
– EN 349:
– EN 1846-2: 2. rész

Dokumentum felelős:
Heiner Hörsch
Iveco Magirus Brandschutztechnik GmbH
Graf-Arco-Strasse 30
89079 Ulm
EC típus tesztet végezte:
TÜV Product Service GmbH
Gottlieb-Daimler -Strasse 7
70794 Filderstadt
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A tűzoltás technikai eszközök kiváló állapotban kerülnek
beépítésre. A megfelelőségi tanusítványunknak csak a jármű
és felépítménye képezi részét
Az utólagosan beszerelt eszközök és módosítások a tulajdonos
felelősségi körébe tartoznak.

