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Tisztelt Olvasó!
„ A magasból mentő járművek üzemeltetése és karbantartása” című jegyzet első részét tartja a
kezében, melynek címe: „Létrás gépjárművek üzemeltetése és karbantartása”. A második
kötet a közeljövőben fog megjelenni, témája az „Emelőkosaras járművek üzemeltetése és
karbantartása.”
Mindkét kötet megjelentetése egyfajta hiánypótlás céljából vált aktuálissá. A magyar
tűzoltóság járműparkja az utóbbi években teljesen átalakult. A régi jól bevált típusok mellett
megjelentek az új, korszerű, számítógép által vezérelt illetve felügyelt rendszerekkel felszerelt
járművek.
Ez szükségessé tette a felhasználói, kezelői ismeretek folyamatos bővítését, ezek
rendszerezését, új ismeretekkel történő kiegészítését. Ehhez kíván segítséget nyújtani ez a két
kötetes jegyzet.
Úgy gondolom, hogy hasznosan tudja forgatni ezt a jegyzetet a létrás gépjárműkezelő
hallgató, illetve az a személy is, aki csak átfogó ismereteket akar szerezni a könyvben
szereplő típusokról anélkül, hogy részletekbe menő ismeretanyag elsajátítására törekedne.
A jegyzetben kidolgozott ismeretanyag elsajátítása hozzájárul ahhoz is, hogy a kezelői szintű
hibafeltárási, illetve hibaelhárítási feladatokat a gépkezelő jelölt sikeresen megoldja a
jövőben.
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1. MŰSZAKI LEÍRÁS:
1.1 A létrás gépjárművel kapcsolatos általános tudnivalók:
A hazánkban használatos létrás gépjárművek általában 30-44,5 m – es tartományban képesek
tűzoltási, illetve életmentési feladatokat végrehajtani. Ezek a technikai eszközök
rendelkezhetnek kiegészítő mentőfelszereléssel. Ennek alapján a következő főbb csoportokat
lehet képezni a magasból mentő eszközök kategóriájából:
A létrás gépjármű mentőfelszerelése szerint megkülönböztetünk:
-

kiegészítő mentőfelszerelést nem tartalmazó létrás gépjármű (csak mászható létra);
mentőkosárral felszerelt létrás gépjármű;
szállítókassal felszerelt létrás gépjármű.

A létrás gépjármű működtetése szempontjából megkülönböztetünk:
-

esési zárakkal működtetett;
esési zárakkal nem rendelkező kötélvezérléses létrákat.

A létrafokok kiegyenlítése alapján a szerkezet lehet:
-

manuális fokkiegyenlítéssel rendelkező létrás gépjármű;
automata fokkiegyenlítéssel rendelkező létrás gépjármű;
félautomata fokkiegyenlítéssel rendelkező létrás gépjármű.

A létrás gépjármű összetett mozgásait hidraulikus elven működő berendezések valósítják
meg. A szükséges olajnyomás létrehozásához beépített olajszivattyúkat a jármű motorja
hajtja meg.
A fő mozgásokat (emelés, hosszabbítás, forgatás) 3 elkülönített olajkör vezérli. További
olajkörök látják el a szintszabályozást, a jármű támlábrendszerét, a biztonsági ellenőrző
szerveket.
Ezáltal egyidejű üzem esetén elkerülhető az egyes létramozgások egymásra kölcsönösen
kifejtett hatása, illetve az olaj szükségtelen felmelegedése.
Vészhelyzet esetére az alábbi kézi működtetésű hajtóművek kerültek beépítésre:
- toronyforgató;
- létrakészlet süllyesztő;
- létrakészlet rövidítő;
- támlábrendszer visszatelepítő.
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Vezetőfülke:
A gépjárművezető-fülkében található alap-kezelőegységek és kontroll-lámpák mellett
beépítésre kerültek a létrakészlet működését kiszolgáló kapcsolók, valamint az ellenőrző
lámpák.
Ezek mellett a vezetőfülkében az alábbi biztonsági berendezések találhatóak:
-

sebességváltó reteszelő berendezés (a sebességfokozatok nem kapcsolhatóak);
elektromos berendezések reteszelő egységei (a motor a vezetőfülkéből nem indítható).

Plató és eszköztároló:
A vezetőfülkéhez csatlakozik a plató, a tűzoltó-technikai felszerelések tárolására szolgáló
eszköztárolókkal.
Teteje csúszásmentesen járható, dombormintás lemezburkolattal ellátott könnyűfém
szerkezetű. Az eszköztárolókat, karbantartást nem igénylő, alumínium redőny zárja le. Az
eszköztárolók világítással rendelkeznek, amely a redőny nyitásakor és zárásakor, valamint
bekapcsolt járművilágítás esetén automatikusan kapcsol.
A plató úgy van kialakítva, hogy a létrakészlet bármely dőlésszögénél ütközésmentesen, 360oban elforgatható legyen.
Létrahajtás:
A hidraulikus létrahajtás vezérlő és biztonsági egységei együttesen, a létra forgóállványán
találhatók. A forgóállványon elhelyezett fő vezérlőállásból indítható és felügyelhető a létra
valamennyi mozgása. A forgóállvány maga acélszerkezet, amely a létraegység felállító keretét
tartja. Ez a szerkezet forgózsámolyra van felszerelve. Ennek az elrendezésnek köszönhetően a
létra ütközésmentesen forgatható. A forgózsámoly a létraegység által rá kifejtett erőt az
alvázon és a hidraulikus kitámasztáson keresztül a talajra adja át.
Szivattyúhajtás:
A sebességváltómű által működtetett mellékhajtóműről kardántengely hajtja meg az alvázon
elhelyezkedő szöghajtóművet, mely a hidraulikus-szivattyúkat működteti.
A szöghajtómű feladata a mellékhajtóműről érkező hajtást megfelelő módon átalakítani,
illetve a szivattyúkat mechanikai energiával ellátni.
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Vezérlő blokk:
Az olajtartályból a szivattyúk az olajat vezetéken keresztül továbbítják az egy tömbben
elhelyezett vezérlőszervekhez. Ez a blokk a túlnyomás határoló szelepeken kívül minden
körre finoman szabályozható, útirányitó elemeket tartalmaz. Ezek mindegyike a létra fő
mozgásainak valamelyikét szabályozza, mégpedig:
– emelés/süllyesztés;
– hosszabbítás/rövidítés;
– forgatás jobbra és balra.
Az egyes vezérlődugattyúk az olajat a választott kapcsolóállásnak megfelelően az utánuk
kapcsolt hengerekhez, illetve olajmotorokhoz vezetik és végrehajtják a mindenkori mozgást.
A vezérlőszelepek alaphelyzetében a szivattyú az olajat egy tehermentesítő szelepen keresztül
a hidraulikaolaj tartályba juttatja vissza. Amint a vezérlőszelepeket alaphelyzetükből előre
vagy hátrafelé elmozdítják, a létra végrehajtja a kívánt mozgást.
A mozgás sebessége a vezérlőkar elmozdításával arányosan szabályozható.
A létramozgások hirtelen leállításához elegendő a vészkapcsolót megnyomni, ezzel az
olajnyomás kikapcsol, a motor pedig ismét visszaáll az üresjárati fordulatszámra.
Emelés/süllyesztés:
Az olajáramlás útja ez esetben a következő:
Olajtartály – emelő főszivattyú – túlnyomáshatároló-szelep – alátámasztás átkapcsoló-szelep
–vezérlőblokk – túlnyomáshatároló-szelep – emelőhenger.
Az emelőhengerek hidraulikusan vezérelt visszacsapó-szelepekkel vannak ellátva, melyek
megakadályozzák a létrák süllyedését. A létra süllyesztéséhez a visszacsapó szelepeket
hidraulikusan zárni kell. Az emelése illetve süllyesztése a létrakészletnek vízszinteshez képest
körülbelül -15o illetve 75o közötti szögtartományban lehetséges.
Hosszabbítás/rövidítés:
Az olajáramlás útja ez esetben a következő:
olajtartály
–
hosszabbítást
végző
szivattyú
–
túlnyomáshatároló-szelep
hosszabbítás/rövidítés vezérlőblokk – munkahenger/olajmotor.

–

A csörlőmotor a kötélcsörlő két önzáró csigahajtására párhuzamosan dolgozik, így a létrát
minden állásban – még ha a hidraulikus meghajtás le is áll – megtartja. Maga a kötélcsörlő két
kötéldobból áll, egy-egy kihúzó kötéllel ellátva, melyek mindegyike képes a létratestet
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megtartani a másik elszakadása esetén. Ezekkel a kihúzókötelekkel történik a terelőgörgőkön
keresztül a létrakészlet kihosszabbítása. A két ellentétesen futó visszahúzó-kötél hozza vissza
minden állásából a létratestet.
A másik technikai megoldás esetében az előzőekkel ellentétben nem hidromotorral, hanem
egy kihúzó munkahenger által valósul meg a „hosszabbítás”, illetve a „rövidítés” funkció.
Ennek alapján egy állandó kötélhossz ötszörös áttétellel valósítja meg a létrakészlet elemeinek
mozgatását.
Egyenlő létrafoktávolság elérése:
A kihosszabbított létra minden állásban megáll, ha a vezérlőkart semleges állásba állítjuk. A
négy létrarész állhat úgy egymáshoz képest, hogy a létratagok átfedésében változó távolság
adódik a létrafokok között, melyek a létrán való felmászásakor kellemetlenségeket
okozhatnak, illetve balesethez vezethetnek. A létrára csak akkor szabad felmászni, ha annak
teljes hosszán azonos a létrafokok egymástól való távolsága, tehát a létra kiegyenlített. Ahhoz
hogy ezt elérjük, a létratestet lassan ki-és behúzzuk, míg a műveletjelző táblán a fehér
„fokkiegyenlített” jelzés kigyullad.
Forgatás:
Az olajáramlás útja ez esetben a következő:
olajtartály – forgató szivattyú – túlnyomáshatároló-szelep – vezérlő blokk – forgató
hidromotor.
Az hidromotor egy csiga-csigatengelyes hajtóművet működtet, amely egy homlok
fogaskereket forgat, amely külső fogazású fogaskoszorún keresztül fordítja el a létrakészletet.
A forgatás sebességét az olajmotor folyadék elnyelésének változtatásával tudjuk bizonyos
határok között változtatni. Ezért a hidromotor szívó – nyomóvezetékébe egy-egy fojtószelepet
építettek be, amit fokozatmentesen lehet szabályozni.
A forgási sebesség ellenőrzését, szükség szerinti beszabályozását célszerű rendszeres
időközönként / 6 havonta / elvégeztetni, mert a téli-nyári időszakban kialakult környezeti
hőmérsékleti viszonyok nagymértékben befolyásolják a munkavégzés sebességét.
Oldalbeállítás:
A létra automatikusan működő oldalbeállító rendszerrel van ellátva, amely biztosítja, hogy az
üzemkész létra mindig függőlegesen és a fokok mindig vízszintesen álljanak, még akkor is, ha
a jármű lejtős területen áll. Ebből a célból a forgóállványt speciálisan átalakították. A mozgó
állvány hátsó része – kiegyenlítő-hengerek segítségével – a forgóállvány első részén
elhelyezkedő vízszintes helyzetű tengely körül elfordítható.
A berendezés lehetővé teszi a +/- 7o talajkiegyenlítést, ami 12, 3%-nak felel meg.
A fővezérlőállásban lévő nyomógomb segítségével lehet az önműködő kiegyenlített állást
kikapcsolni, ha ezt a műveletek precíz végrehajtása megkívánja. A kikapcsolt oldalbeállítást
egy kigyulladó vörös fényjelzés mutatja a műveletjelző táblán. Az önműködő oldalbeállítás
minden létraállásban működik. Ha a létra visszatér a támasztékára, akkor az önműködően a
kiinduló helyzetébe tér vissza.
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Vészüzem berendezés:
A központi kezelőállásban található egy vészhelyzet esetében használható berendezés, amely
a létrakészlet visszaengedésére szolgál, ha az elektromos berendezés nem működik.
Kézi működtetés:
A létra minden mozgatása kézzel is elvégezhető. A forgatás egy kézikerékkel történik. A létra
süllyesztésekor, kihosszabbításakor és oldalbeállításakor, valamint a támlábak
működtetésekor egy-egy átkapcsoló-szelepen keresztül kéziszivattyú kapcsolódik be a kívánt
funkció körébe. A kézi meghajtás egyedül csak vészüzemben alkalmazható.
Ezeket a műveleteket csak fokozott óvatossággal lehet elvégezni, hiszen az elektromos
biztonsági berendezések ki vannak kapcsolva a védelmi rendszerből. A műveletet egyidejűleg
két személynek kell végrehajtani. Egyik személy működteti a segédszivattyút, míg a másik
személy működteti a létrakészlet kezelő „vészüzem” berendezéseit.
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1.2 Biztonsági berendezések:
Rugórögzítés és járműkitámasztás:
Azért, hogy a létrás gépjárműnek nagy stabilitást biztosítsunk és a keret, a rugók, valamint a
kerekek rugalmasságát megszüntessük, a jármű alépítményében rugórögzítésre és
járműkitámasztásra van lehetőség. A rugórögzítésnél a hátsó tengelyt munkahengerekkel és
vonókötelekkel úgy lehet rögzíteni, hogy a lefelé jelentkező rugójáték megszűnjön. A jármű
kitámasztásához mind a négy támlábat kell hidraulikahengerek segítségével a talajra
kiengedni.
A jármű hátsó részében található négy, kézzel működtethető vezérlőkar, amelyekkel az egyes
támlábak kívánt támasztási szélessége beállítható. Egy további, szintén kézzel működtethető
karral lehet a négy támlábat a földre leengedni.
Végleges leállítás, lezárás:
A kezelésből adódó hibákat elkerülendő, valamennyi létramozgás a végállásban
automatikusan lekapcsolódik. Ez bekövetkezik a legnagyobb emelési szögnél, teljes
kihosszabbításnál, a befejezett rövidítésnél és a létra maximális, -15o-os lesüllyesztésénél.
Műveletjelző tábla:
A létra felállítókeretének bal oldalán található a műveletjelző tábla. Ez ábrázolja az összes,
létrával végrehajtandó műveletet, tehát a létra működési tartományát az emelési magassággal,
hatótávolsággal, a létra állásának szögével és a létra hosszával. Egy mozgó elektromos
érintkezővel ellátott mutató szimbolizálja a létra csúcsát. Ez mutatja a különböző állásokban a
terhelés határát, illetve a létra hosszabbításának mértékét. Ez a berendezés – amelynek
működését a műveletjelző táblán a felgyulladó fényjelzések is mutatják – teszi lehetővé a
kezelő számára, hogy egyszerű és gyors áttekintést nyerjen a pillanatnyi hatótávolságról,
emelkedési magasságról, a létra hosszáról, a létra állásának szögéről, így követhetőek a
létramozgatás rendelkezésre álló lehetőségei.
A műveletjelző tábla figyelembe veszi azt is, ha a jármű nem vízszintes talajon áll. A jármű
felállítási helyén lévő terepviszonyok megváltoztatják a létra hatótávolságát a függőlegeshez
képest. A felfüggesztett inga műveleti kijelzője önműködően tájékoztat ezekről az
eltérésekről.
Ütközés védelem:
A létra manőverek közbeni, ütközés következtében való megsérülését megakadályozandó, a
szerkezet ütközésvédelemmel van ellátva. Ezért minden egyes olajkeringetési rendszerben
úgy vannak a túlnyomáshatároló-szelepek beállítva, hogy egy közepes ütközés ereje elegendő
a létra megállításához.
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Túlterhelésre, borulásveszélyre figyelmeztető berendezés:
A figyelmeztető berendezés elektronikusan méri a létra borulási irányába ható erőket,
amelyeket a kosárterhelés, a létrára felmászó személyek, a szélnyomás, vagy a kötelek
gyakorolnak a létrára. Szükség esetén csengőhanggal, fényjelzéssel figyelmeztet.
Vezérlőkarok automatikus visszaállítása:
A létra vezérlőállásai biztonsági rendszerekkel vannak ellátva, amelyek a karok visszaállítását
végzik. A működési tartomány határértékének elérésekor a létramozgatáshoz szükséges
összes vezérlőkar önműködően visszaáll a semleges állásba. Ezáltal elkerülhető, hogy a létra
teljes munkasebességgel közelítse meg a tiltott tartomány határát, illetve ellenőrizetlen
mozgásokat hajtson végre.
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1.3 Létrakészlet kialakítása :
A létrakészlet munkamagasságának megfelelően a létratagok száma az alábbiak szerint
alakul:
– 30 m-es munkamagasság estén 1 alaptag 3 mozgótag;
– 37 m-es munkamagasság estén 1 alaptag 4 mozgótag;
– 44,5 m-es munkamagasság estén 1 alaptag 5 mozgótag.
Az egyes létrarészek kiváló minőségű acélprofilokból készültek, alacsony súlyuk ellenére
rendkívül merevek. A létrafokok és a létra oldalrészei, amelyek szorítóhevederekből és a
támasztó rudakból állnak, homorú profilokból készültek. A profilok kiválasztásának és a
támasztó rudak elrendezésének köszönhetően a szerkezet a szél számára rendkívül kis
támadófelületet nyújt. Az egyes létraelemek a műanyag csúszó pofák és görgők segítségével
egymásba csúsztathatók, ami lehetővé teszi azt, hogy a létraelemek könnyen járjanak. A
szerkezet dupla kötélzettel van felszerelve, melyek a létra oldalán helyezkednek el, így nem
zavarják a szabad fel- és lemászást. A legfelső létraelem csúcsán leszerelhető sugárcső van
rögzítve.
A létrafokok csúszásmentes és a hideg ellen is ellenálló védőborítással vannak ellátva.
Szállítási helyzetben a létra készletet elmozdulás ellen biztosítani kell, ugyanis a létrás
gépjárművet erősebb fékezéskor nagymértékű dinamikus igénybevétel terheli. A fellépő erők
hatására a létrakészlet kicsúszhat a szállítási helyzetéből.
Emelési lehetőség:
Az alsó létratagon található egy emelőszem, amelyekre kézi csörlős emelő szerelhető. A
létrakészlet behúzott állapotban, különleges esetekben alkalmazható emelőszerkezetként. A
forgóállványon található skála adja meg a megengedett teher nagyságát a különböző szögű
létraállások esetében. A legnagyobb emelhető teher 1000 kg és 3000 kg között lehet, a létra
állásának szögétől függően. A létra forgatása alacsony sebességgel csak kézi működtetéssel
történhet.
Az ilyen jellegű műszaki mentést csak rendkívül indokolt esetben szabad végrehajtani
/életveszély esetén/. A teher felemelése után a sérült személy ki kell menteni, majd a terhet
lehetőleg annak áthelyezése nélkül vissza kell helyezni a kiindulási helyzetbe. Minden
további „emelési- rakodási” művelet csak autódaru segítségével végezhető.
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2. LÉTRÁS GÉPJÁRMŰ BIZTONSÁGTECHNIKAI ÉS MUNKAVÉDELMI
SZABÁLYAI:
A létrás gépjárművel végezhető főbb műveletek:
– létrakészlet emelés/süllyesztés;
– létrakészlet hosszabbítás/rövidítés;
– létrakészlet forgatás;
– mentőkosár/mentőkas üzem;
– teheremelés alapkészlettel (daruzás);
– kézi üzemmód (segédüzem).

2.1 Személyi feltételek:

A létrás gépjármű kezeléséhez két fő szükséges:
– 1 fő gépjárművezető;
– 1 fő létrakezelő.
Az olyan típusú létrás gépjárműnél, amelyek felülről kezelhető (vezérelhető) mentőkosárral
vannak szerelve, az emelőkosaras gépjárművekhez hasonlóan két fő létrakezelőre van szükség
(a forgózsámolyon és a mentőkosárban).
A létrakészletre csak olyan tűzoltó mehet fel menteni, illetőleg tűzoltási feladatokat
végrehajtani, aki a vonatkozó szolgálati és munkavédelmi ismereteket megszerezte, egyéni
védőeszközökkel rendelkezik, a tevékenységre alkalmas állapotban van és egészségügyileg
alkalmas a magasban végzett munkákra.
A létrás gépjárművet csak a gyártómű kezelési és karbantartási utasításának megfelelően,
üzemképes állapotban úgynevezett gépi üzemmódban, a megengedett mozgástartományon
belül, a megengedett terhelésig szabad üzemeltetni.
A működési tartományt a biztonsági berendezések kiiktatásával, vagy kézi üzemmódra
átváltással túllépni tilos!
Kézi üzemmódban a létrakészletet csak vészhelyzet elhárítása esetén szabad működtetni,
kivéve, ha ezt külön utasítás másképp nem határozza meg. (Létrasugár oldalirányú
működtetése kézi forgatással, vagy daruzásnál.)
Meghibásodás esetén a létrakészletet a szükség helyzeti előírásoknak megfelelően
alaphelyzetbe kell visszaállítani, majd a működést be kell befejezni.
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2.2 Biztonsági előírások:
A létrakészleten, a mentőkosárban vagy a mentőkasban munkát végző tűzoltók számára a
magasban végzett munkákra vonatkozó biztonsági szabályzatok előírásai is irányadóak.
Telepítés:
A létrás gépjármű telepítését a talajtámaszok nagy terhelése miatt csak a gyártómű előírásai
szerint meghatározott minőségű és teherbírású talajon szabad végrehajtani.
Közúton történő telepítésnél a többi jármű figyelmeztetése és figyelemfelhívása érdekében
figyelmeztető táblát és terelőkúpokat is ki kell helyezni. A lezárt területnek akkorának kell
lennie, hogy az biztosítsa a létrás gépjármű munkatartományát.
A létrás gépjárművet telepítés előtt kézifékkel és kerékékkel rögzíteni kell. Vízszinteshez
közeli talajon a kerékékelést két irányból, lejtőn azzal ellentétesen egy irányból kell
végrehajtani. A hátsó kereket, támasztóorsókat csatornafedélre, tűzcsapfedélre, fedett
üregekre, járdaszegélyre (mindenféle bizonytalan állagú alapra) állítani tilos!
A letalpalást csak a rugórögzítő szerkezetek zárása után szabad elvégezni. Ha a talaj állaga
indokolja, alkalmazni kell a támlábakhoz rendszeresített gyári alátét fákat.
A létrakészlet telepítésénél figyelembe kell venni a környezeti akadályokat is (elektromos
felső-vezeték, párkányok, technológiai vezetékek, stb.).
A telepítésnél,- amennyiben omlásveszély áll fenn-, az építmény romhatárán kívül kell a
telepítést végrehajtani. Az ideális telepítési távolság az elérendő cél falsíkjától 4–6 m, amelyet
általában ahány m-rel növelünk, annyi m-rel csökken a létracsúcs elérhető maximális
magassága.
Vízszintbe állítás:
A létrás gépjármű csak a gyártómű által előírt és megengedett dőlésszögű talajon telepíthető
(ez általában +/- 6o, korszerű létráknál +/- 8,4o). A dőlést az alvázon elhelyezett libellán
ellenőrizni kell. (A korszerű létráknál a vízszintezést automatika szabályozza.)
A létrás gépjármű megengedett terhelése:
A jármű addig (és olyan helyzetben) terhelhető, ameddig biztonsági berendezései a
terhelhetőség határán működésbe nem lépnek. Ezt követően a szabadonálló létrára felmenni,
azt tovább terhelni tilos. A gyártómű pontosan meghatározza a jármű megengedett
terhelhetőségét, amelyeket számszakilag is megad.
Iránymutatásnak tekinthetők az alábbiak:
- mentőkosár terhelés 2 fő (180 kg);
- mentőkas terhelés 2 fő (170 kg);
- szabadon álló létrakészlet csúcsán a megengedett mozgástartományban 1 fő (80 kg),
feltámasztott, teljesen kihosszabbított létra mászásakor típusonként eltérően
egyenletes távolságra elosztva 3–5m távolságra 1-1 fő (pl.: 30 m-es létrás gépjármű
esetében csúcson 1, a készleten 5 fő);
- mentőkas üzemeltetésekor, létrasugár működtetésekor a létrakészleten mászni tilos!
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A létrakészlet működtetése:
A létrás gépjármű szabadonálló helyzetében, nagyobb kihosszabbításnál a tartókötelek
használata indokolt. (Ez a típustól függően többlet létszám igényt jelent.)
A létrakészlet hosszabbítása után esési záras kialakítás esetén a rögzítő elemek felfekvésről és
létra kötelek tehermentesítéséről meg kell győződni! Személy a létrakészletre csak akkor
mehet fel, ha a tehermentesítést, illetve a fokkiegyenlítést végrehajtották, a segédlétrát a
talajig kihosszabbították, a gépjármű motorját leállították, és a hidraulikanyomást
lekapcsolták. A létrakezelő felelősséggel tartozik a létrakészletre fellépő, az azon dolgozó
személyekért. A létrakészletre csak olyan személy mászhat fel, aki az előírt egyéni
védőeszközökkel rendelkezik, a tevékenységre alkalmas állapotban van és egészségileg
alkalmas. (A segédhajtóművet és az elektromos áramot a gépjármű motorjának leállítása
mellett is bekapcsolva kell hagyni, mert az elektromos működtetésű biztonsági berendezések
áramellátása csak így biztosítható.) Amennyiben a csak mászható létrakészleten személyek,
tűzoltók tartózkodnak, a létrakészlet mindennemű mozgatása tilos!
Mentőkas alkalmazása esetén a kialakított kapaszkodók szabályos használatára a
mentőkasban tartózkodók figyelmét a létrakezelő köteles felhívni. A mentőkast csak a
gyárilag előírt sebességgel szabad működtetni. Minden mentőkas-üzem előtt kötelező az
excenter fék kipróbálása.
Tűzoltás:
A gyártóművek általában azt határozzák meg, hogy létrasugár szerelésnél a létracsúcson
tűzoltó ne tartózkodjon, e helyett a létracsúcsra rögzíthető, mozgatható és alulról kötéllel
irányítható sugárcsővel történjen tűzoltás. Ez a szabály a tűzoltók biztonságát szolgálja,
azonban taktikailag nem minden esetben valósítható meg. A tűzoltás vezetőjének utasítására a
hazai és külföldi tapasztalatok alapján, a létracsúcson a sugarat tűzoltó is kezelheti.
Minden létrasugár szerelésénél kötelező a tartókötelek alkalmazása, amely értelemszerűen
létszámtöbblet igénnyel jár.
A létracsúcson a létrasugár kezelésre tűzoltót csak abban az esetben szabad igénybe venni, ha
a tűzoltás során nincs veszélyeztetve. Egyéni védőeszközök alkalmazása kötelező (hővédő
ruha, légzésvédő készülék), csak elzárható sugárcsövet használhat, magát az oltáskor a
mászóöv zárkapcsával rögzítenie kell.
A tömlővezetéket csak a létrakészlet szimmetria tengelyében, fektetve szabad vezetni, és
legalább létratagonként a létrakészlethez rögzíteni szükséges biztosító kötélzettel.
Az oltóvíz nyomását csak fokozatosan szabad emelni, illetve csökkenteni. A vízsugár
működése közben forgatást csak kézi üzemmódban szabad végezni. Tilos a 60o-70o feletti
tartományban a vízsugár működtetése, a víztömlő középről történő kihelyezése, vagy szabad
lógatása, nem rögzített sugárcsővel a létrakészletről tűzoltás végzése, a vízsugár működése
alatt a kézi forgatáson kívül más művelet végzése.
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2.3 Különleges munkakörülmények:
A különleges munkakörülmények a szokványos, általános szabályoktól eltérő és körültekintő
munkavégzést igényelnek. Ilyennek kell tekinteni az alábbiakat:
– szélben végzett munkák;
– elektromos felső-vezeték közelében végzett munkák;
– a téli időjárásnál, fagyban végzett tevékenységek;
– a speciális munkavégzések.
Szélben végzett munkák:
Szeles időben a létrakészletet fokozott óvatossággal, csak a gyártómű által meghatározott és
engedélyezett szélsebességig szabad üzemeltetni. A létrakészlet tartóköteleit használni
kötelező!
Tekintettel kell lenni az erősebb szélrohamok lehetőségére, a szélsebesség váratlan
növekedésére, azt épületek közötti szélcsatorna-hatásra. Tudni kell azt is, hogy a szél ereje
nagyságrendekkel eltérő a talajszinten, illetve a kihosszabbított magasságban. Az állandó
szélirány esetén törekedni kell arra, hogy a szél a létrakészletet hátulról érje. A szél erejét a
Beoufort skálán m/sec-ban vagy km/h-ban mérhetjük 0–12 értékben. A szélsebesség mérésére
a Beoufort skála az irányadó, a mérés történhet összehasonlító tapasztalati módszerrel, vagy
szélsebességmérő műszerrel. Kihosszabbításnál a magas épületek tetejét elhagyva a
légmozgásoknál örvényhatással is lehet számolni, ami azt jelenti, hogy a létrakészletet nem
eltolja az épület falától, hanem hozzá löki.
Elektromos felső-vezeték közelében végzett munkák:
Elektromos kis- és nagyfeszültségű vezetékek által képzett akadályok esetén a légvezetékeket
tilos és életveszélyes megközelíteni, érinteni. Minden légvezetéket feszültség alattinak kell
tekinteni mindaddig, amíg ennek ellenkezőjéről egyértelmű és hiteles információ nincs. A
kisfeszültségű elektromos légvezetékek feszültségmentesítését a Tűzoltási Szabályzatban
előírtak szerint lehet elvégezni. Ha a feszültségmentesítés nem, vagy nem biztonságosan
végezhető el, akkor a gépet célszerű földelni. A gyártómű által javasolt megközelítési
távolság általában 6 m. Az MSZ 1585-81. számú szabványban az Erősáramú Üzemi
Szabályzatban a megközelítési távolságot a feszültség mértékének megfelelő értékben
határozzák meg. A létrás gépjárművel történő munkavégzésnél ezek csak irányadóak, mert
egyéb okok miatt (szélnyomás, téves kezelés) ezt növelni indokolt. Ha a létrakészlet száraz
időben elektromos légvezetékekkel érintkezve feszültség alá kerül, a mentőkosár kezelője –
fémrészek érintése nélkül – kísérelje meg azt eltávolítani a vezetékről. Alsó kezelés esetén
csak a műanyag kezelőgombok érinthetőek.
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Téli időjárás:
Télen, alacsony hőmérsékleten, mielőtt használnák a járművet, célszerű a támasztó talpak
működtetése, ezzel felmelegítve a hidraulika olajat. Az üzemi hőmérsékletű olaj alacsony
külső hőmérsékleten is biztosítja a szükséges feltételeket a flexibilis tömlőben.
Mielőtt kitámasztanánk és stabilizálnánk a létrás gépjárművet, távolítsunk el minden jeget a
földfelszínről, ahová a támasztó talpakat telepíteni kívánjuk. A tűzoltó technika
tömlőrendszerét a működtetés után azonnal le kell üríteni.
Téli üzemnél fokozott figyelmet kell fordítani a hidraulika tartály víztelenítésére, mert az
olajban felgyülemlő víz megfagyva az olajszűröket jégkristályként eltömítheti.
Üzem közben a létrás gépjárműre hulló havat, a szerkezeti részekre fagyó jeget folyamatosan
el kell távolítani. Nagyon erős jegesedés esetén a létratagok időnkénti mozgatásával törhetjük
fel a képződő jégréteget.
Téli időjárásban fokozottabb figyelmet kell fordítani a létrakezelők hideg elleni védelmére.
Speciális munkavégzés:
A speciális munkavégzésre külön biztonsági előírások vonatkoznak. Ilyen munkavégzések
közé soroljuk a mentő hordággyal végzett személymentést és mozgatást, a speciális oltó,
áramfejlesztő, füsteltávolító berendezések üzemeltetését, a mentőkosárból üzemeltetett vagy
kisgépekkel végzett munkákat.
Veszélyforrások:
A létrás gépjármű üzemeltetése során több olyan veszélyforrás is előfordulhat, amely
veszélyezteti az üzemeltető létrakezelőket, illetve a létrás gépjárművet.
Ezek a veszélyforrások az alábbiak:
-

a káresetnél személyek, tárgyak lezuhanása;
a káresetnél bekövetkező váratlan esemény;
anyag, szerkezeti hibák;
nem rendeltetésszerű használat;
emberi hibák;
túlterhelés;
felborulás;
ütközések;
áramütések;
hidraulikus üzemmódból bekövetkező veszélyek.

Teendők vészhelyzetben:
Vészhelyzet elsősorban akkor áll fenn, ha a létrás gépjármű stabilitása megváltozik. Stabil
helyzetről beszélünk, ha a súlypont vetülete a támlábak által határolt területen belül található.
Labilis a szerkezet, ha a súlypont vetülete ezeken kívülre kerül. Labilis helyzet főleg akkor
állhat elő, ha hirtelen megnő a szélnyomás, helytelen a kitalpalás, vagy változik a talaj állaga,
túlterhelődik a létrakészlet, illetve a létrakezelő gyakorlatlanul, vagy durván kezeli a
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működtető szerveket. Hasonló, de fokozottabb veszély áll fenn előzőek együttes
bekövetkezésekor.
A stabilitás megváltozásakor a támlábak eltávolodnak a földtől, felemelkednek, ekkor
figyelmeztető hang tájékoztatja a létrakezelőt a beavatkozás szükségességéről.
A létrás gépjármű el van látva olyan biztonsági vészkapcsolóval, amellyel hatástalanítani
lehet a létraszerkezet valamennyi biztonsági berendezését. Amennyiben ezt a vészkapcsolót a
létrakezelő üzembe helyezi, tudni kell, hogy a létrán semmilyen védelem nincs, helytelen
magatartásával szélső esetben a létrakészlet felborulását idézheti elő.
A támasztó talpak alatti talaj szilárdságának elegendőnek kell lennie ahhoz, hogy
megakadályozza a talpak besüllyedését.
A legkisebb talpterhelés a maximális oldalkinyúláson a létrakészlettel ellentétes, a legnagyobb
a vele azonos oldalon lévő támasztó talpaknál támad. A legnagyobb talpterhelés tehát nem
akkor áll elő, amikor a támasztó talpak megemelik a járművet. Így előfordulhat, hogy bár a
kitalpalásnál a talaj megfelelően tartja terhelést, azonban a létrás gépjármű működése során
megsüllyed, és ezzel veszélyesen instabil helyzetet hozhat létre. Ezért a létrakezelőnek
állandóan és folyamatosan figyelnie kell a támasztó lábak állapotát.
Túlterheléskor, vagy a megengedett billenő nyomaték túllépésekor bekapcsol a figyelmeztető
hangjelzés. Hasonló a helyzet, ha a támasztó talpak stabilitása változik, és dőlni kezd a létrás
gépjármű.
A létrakészletet nagyobb magasságba történő kihosszabbításnál, vagy maximális
kihosszabbításnál, indokolt esetben a létracsúcsot tartó kötelekkel is biztosíthatjuk.
Emelési, daruzási műveletek:
A létrakészlet alaptagján kialakítottak egy emelési pontot (daruszemet), amelyre terhet lehet
függeszteni. A létrakészletet teher mozgatására az alábbi feltételek mellett szabad alkalmazni.
–

A létrakészlettel csak indokolt esetben végezzünk emelési munkát (ember, állat mentés
esetén).

– Az emelőgépek biztonsági szabályzatában található előírásokat, tiltásokat maradéktalanul be
kell tartani (teherkötözés, emelés szabályai, teherkötöző jelzései).
– A teheremelést csak a gyártómű által meghatározott határig és módon szabad végrehajtani.
– Az emeléshez csak szabványos és felülvizsgált kötöző elemeket szabad alkalmazni.
– A létrakezelő rendelkezzen a daruzáshoz, teherkötözéshez előírt legfontosabb biztonsági,
elméleti és gyakorlati ismeretekkel.
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Létrakészlet alaphelyzetbe szerelése:
A létrakészlet alaphelyzetbe állítása előtt meg kell győződni arról, hogy a tartótámasznál,
valamint a forgózsámoly közelében személyek nem tartózkodnak. Figyelmet kell fordítani a
teljes és szakszerű visszaszerelésre, különös tekintettel a forgózsámoly és az oldalkiegyenlítők
alaphelyzetére, valamint a létratagok teljes összetolására, a málházott felszerelések
rögzítésére, visszahelyezésére, a mellékhajtómű kikapcsolására, a támlábak rögzítettségére.
2.4 Karbantartás:
A létrakészlet és a gépjármű karbantartásánál maradéktalanul be kell tartani a biztonsági
szabályzatokban meghatározott munkavédelmi előírásokat.
Létrás gépjármű javítását, a létraszerkezet beállítását, csak az arra kiképzett és a gyártómű
által feljogosított szakember végezheti.
A létrás gépjármű üzemeltetéshez szükséges hidraulikaolaj mérgező, ezért annak szembe,
szájba kerülése esetén, bő vízzel azonnal ki kell mosni, bőrfelületről mosószerrel el kell
távolítani.
A létrás gépjármű csak az előirt időszakos karbantartások és ellenőrzések elvégzése mellett
üzemeltethető.
A létrás gépjárművet évente időszakos biztonsági felülvizsgálatra kell küldeni a BM HEROS
RT központi javítóüzemébe, ahol a szükséges ellenőrzések és karbantartások mellett, a
létrakészlet biztonsági terhelési próbáit is végrehajtják. A vizsgálatról hiteles jegyzőkönyv
készül, amely a létrakezelők részére igazolja a létrás gépjármű biztonságos használhatóságát.

20

3. KEZELÉSI ÚTMUTATÓ:
3.1 Előkészületi tennivalók:
A gépjárművezető a következő vizsgálatokkal állapítja meg a jármű szabályszerű menetkész
állapotát:
– üzemanyag tartalék és motor olajszintjének vizsgálata;
– hidraulikatartály olajszintjének ellenőrzése;
– kerékabroncsok nyomásának ellenőrzése;
– üzemi fékberendezés ellenőrzése;
– világító berendezések ellenőrzése;
– mellékhajtómű kapcsolhatóságának ellenőrzése;
– támlábak behúzott állapotának ellenőrzése;
– málharekeszek zárt állapotának ellenőrzése.

Eljutás a beavatkozás helyszínére és a létrás gépjármű telepítése:
A járművel a közlekedési viszonyok és a KRESZ előírásainak figyelembevételével kell
közlekedni. A kárhelyen a felállítási helyet úgy kell megválasztani, hogy a kívánt magasság
elérhető legyen, és annál közelebb kell az épülethez települni, minél magasabbra kell
kihosszabbítani a létrát, de legalább olyan messzire, hogy a létrakészlet alaptaggal és
felszerelt mentőkosárral még tengelye körül el tudjon fordulni az épület mellett. A jelentős
emelkedésű utcákban az utca középvonalára 45o-os szögben kell a járművet állítani és a létrát
forgatással, az emelkedő irányában kell felállítani. Az önműködő oldalbeállítás egészen +/7o-ig képes kiegyenlíteni a jármű dőlését, úgy, hogy a létrafokok vízszintesek maradnak. Az
ennél nagyobb dőlésszöget el kell kerülni. A jármű felállítási helyének kielégítően szilárdnak
kell lennie, adott esetben ezt támláb alátét gerendákkal kell elérni. Ezért tilos a hátsó
kerekeket vagy letámasztásokat csatornafedelekre, tűzcsapfedelekre, rejtett gödrökre vagy
lágy, süppedős talajra állítani. Ha a jármű a végleges, a létra felállításához legmegfelelőbb
helyen áll, akkor a sebességváltómű kapcsolókarját üresjáratba kell állítani, a kéziféket be kell
húzni! Csúszós vagy jeges felületen, ha rendelkezésre áll, a hátsó kerekeket kerékékekkel meg
kell támasztani!
Jeges felületeknél kőzúzalékot vagy homokot kell a hátsó kerekek és a kitámasztások alá
szórni.
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Létrameghajtás kapcsolása:
A „segédmeghajtás be” kapcsoló segítségével bekapcsoljuk a segédhajtóművet. Ekkor a
vezetőfülkében kigyullad a „segédhajtás” ellenőrzőlámpája. Egyidejűleg az automata
sebességváltó és a mechanikus sebességváltókar reteszelődik. Mechanikus sebességváltó
esetében kiegészítésül még a járműkuplungot is működtetni kell. A jármű motorját a
segédhajtás bekapcsolása után nem szabad leállítani, és üresjáratban kell azt tovább
üzemeltetni.
Támlábak megtelepítése:
Ahhoz, hogy a lehető legnagyobb hatótávolságot elérjük, a négy támlábhengert teljesen ki kell
tolni. Amennyiben ez a terepviszonyok miatt nem lehetséges, úgy a támlábakat csökkentett
szélességre is ki lehet tolni. Egyes típusoknál a támlábak vezérlőkarját a „kitolás” irányába
mozgatva motor automatikusan eléri az üzemi fordulatszámot (vagy más esetben manuálisan
fel kell emelni a gépjármű alapjárati fordulatszámát üzemi fordulatszámra), így a
tamlábhengerek megfelelő sebességű mozgásba kerülnek. Közben a kitámasztás
ellenőrzőfénye villog a jármű hátsó részében és a vezetőfülkében is. Miután oldalirányba
kitoltuk a támlábakat, a vezérlőkarokat a „leengedés” irányába toljuk, ekkor a rúgóreteszek
behúznak, és a támlábhengerek a földre ereszkednek. Ha szükséges, a támlábhenger alá
alátétgerendákat helyezhetünk. A kezelőnek meg kell győződni arról, hogy a támlábak
rendesen fekszenek-e a talajon. Ezt a „kitámasztás” ellenőrző lámpájának folyamatos
világítása is mutatja, amely a vezetőfülkében van elhelyezve. A kitámasztás vezérlőkarok
elengedésekor a motor ismét üresjárati fordulatszámon működik (vagy más esetben
manuálisan le kell csökkenteni alapjárati fordulatszámra).
A támlábak visszahúzása:
A támláb vezérlőkar „visszatelepítés” irányába való elmozdításával a motor fordulatszáma
ismét megnő (illetve azt manuálisan újra üzemi fordulatszámra kell állítani), a támlábak
felemelkednek, a rúgórögzítő hengerek kioldanak. A vezérlőkart mindaddig fogva kell tartani,
míg a kitámasztások nyugalmi állapotban nincsenek. Végül a támláb vezérlőkar behúzásával a
motor ismét eléri az üzemi fordulatszámot, és a támlábak szállítási helyzetbe kerülnek. Ezt
mutatják a vezetőfülkében az ellenőrzőlámpák. Áramkimaradás esetén is kioldhatók a
rugórögzítő hengerek és behúzhatóak a támlábhengerek. Ehhez a „vészüzem-kitámasztás”
nyomógombot kell működtetni.
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3.2 Manőverek a létrás gépjárművel:
A létrakezelőnek a fővezérlőállásnál kell elfoglalni a helyét.
Innen lehet a motort az „indítás-leállítás” gombbal leállítani vagy újraindítani. Leállításkor a
nyomógombot a motor teljes megállásáig nyomva kell tartani.
Üzemkész állapot bekapcsolása:
A biztonsági olajnyomás kapcsoló működtetésével a motor eléri az üzemi fordulatszámot és
bekapcsol az olajnyomás. A műveletjelző táblán kigyullad az olajnyomás jelzés. Amennyiben
alacsony mozgási sebességre van szükség, úgy a nyomáskapcsoló újbóli megnyomásával a
magasabb fordulatszámról alacsonyabb fordulatszámra vált a motor. Ennek az alacsonyabb
fordulatszámnak az alapbeállítását a vezetőfülkében található „kézigáz” kar segítségével
végezhetjük.
Emelés/süllyesztés:
Az első létramozgás mindig az emelés, mivel a létratestnek a vezetőfülkén lévő felületről fel
kell emelkednie. Az „emelés-süllyesztés” vezérlőkar emelés irányba történő elmozdításával
elindul az emelés. Az emelés sebessége arányos a vezérlőkar semleges állástól való
távolságával. Amennyiben a befejezett emelés után a vezérlőkart visszaállítjuk eredeti
helyzetébe, a létra továbbra is addigi helyzetében marad. Amennyiben a kart a süllyesztés
irányába nyomjuk, úgy a süllyedés sebessége a kar helyzetétől függően eltérő lehet. Ezeket a
mozgásokat mindig finom mozdulatokkal kell elkezdeni.
Forgatás:
Az akadályok elkerülésének érdekében, a létratest felemelése után azt a kívánt irányba kell
fordítani, és csak azután kihosszabbítani. A „forgatás” vezérlőkar jobb vagy bal irányba
történő elfordításával lehet a forgatást végrehajtani. A forgatás sebessége arányos a vezérlőkar
semleges állásától való távolságával.
A befejezett forgatási művelet után a kart a semleges állásba kell visszaállítani.
Hosszabbítás / Létrafok-kiegyenlítés / Rövidítés:
A „hosszabbítás-rövidítés” vezérlőkarral a hosszabbítás irányba történő mozgatással lehet a
létra kihosszabbítását megkezdeni. A kar semleges állásától való távolsága arányos a
hosszabbítás sebességével. Ha a befejezett művelet után a vezérlőkart a semleges állásba
állítjuk vissza, a létraelemek maradnak ugyanabban az állásban.
A fokkiegyenlítést akkor értük el, ha a „kiegyenlített” jelzés gyullad ki a műveletjelző táblán.
A létra pozicionálása:
Ha a létrát egy épülethez kívánjuk hozzátámasztani, akkor kismértékben meredekebbre kell
állítani, majd a szükséges mértékre süllyeszteni. A létrát lassan nekitámasztjuk az épülethez.
A nekitámasztott létra visszatelepítésekor kismértékben ki kell emelni a létrát. Csak ezután
lehet a rövidítést megkezdeni.
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Viharkötelek használata szabadonállás esetén:
Szeles időben a – Beaufort-skála szerinti 5 erősségű, illetve 25 km/h-nál nagyobb szélben –
tartókötelek használata szükséges. A 7 erősségű illetve 55 km/h szélsebességtől a létrát
részlegesen vissza kell rövidíteni. A viharköteleket a létra kihosszabbítása előtt karabiner
kampókkal a létra csúcsán található fűzőkarikába befűzzük, ezeket ferdén jobbra és balra lent
a biztosító személyzet tartja. A biztosító személyzet követi a létrakezelő utasításait és jeleit,
aki folyamatosan a felügyeli a kötelek feszességét létracsúcsnál.
A létra megmászása:
A létrára való felmászás előtt a járműmotort le kell állítani. A létrakezelő a mászás előtt
meggyőződik arról, hogy az előírásszerűen lett felállítva és a fokkiegyenlítés megtörtént. Csak
ekkor kezdődhet meg a létrára történő feljutás. A létra terhelése a figyelmeztető
túlterhelésjelző csengő megszólalásáig folytatódhat a megengedett legnagyobb terhelésig. A
létrára való felmászást soha ne ütemben hajtsuk végre, így a létra belengése elkerülhető. Ha a
létrán álló személyeknek egy eszközre van szüksége, akkor mindig a magasabban tartózkodó
ember mászik lejjebb, és a tárgy átvétele után mászik ismét vissza. A létrát, amelyen emberek
tartózkodnak, semmilyen körülmények között sem szabad mozgásba hozni.
Létrasugár használata szabadonálló létránál:
Létrasugár használata során a szabadonálló létrára többletként nehezedik még a sugárcső
súlya, a vízoszlop nyomása is, amely többlet-igénybevételt jelent a létrakészletnek. A nem
megfelelő használat következtében a létra megsérülhet, ezért a létrasugár használatakor csak
fokozott figyelemmel szabad a létrakészletet üzemeltetni.
A létrát csak addig szabad kihosszabbítani, ameddig azt az oltási művelet indokolja. A
tömlőnek nem szabad a létrakészletről lelógni. A gépjárműfecskendő alapvezetékét, illetve a
sugárcsövet hirtelen elzárni nem szabad.
Üzemkész állapot kikapcsolása:
Az olajnyomás kapcsoló ismételt működtetésével az üzemkész állapot kikapcsol. Az
olajnyomás jelzés a műveletjelző táblán kialszik.
Jármű helyzetének megváltoztatása:
A jármű felállítási helyének megváltoztatása előtt a létrán tartózkodó személyeknek le kell
mászniuk, nem szabad semmilyen mozgatást végezni, amíg valaki a létrán tartózkodik. A létra
rövidítése után a forgatótornyot visszaállítjuk menetkész helyzetbe. A forgóállványon jelzés
mutatja, hogy elértük-e ezt. Ezután következik a létra lesüllyesztése a kiinduló helyzetbe.
Majd a támlábak felemelése, a rugórögzítő hengerek kioldása és a támlábak behúzása
következik. Amennyiben a munkakosár a létra végén marad, ellenőrizni kell, hogy szállítási
helyzetben van-e. Miután a vezetőfülkében a segédhajtást kikapcsoltuk, a felszereléseket,
alátét eszközöket felmálháztuk, a redőnyöket lezártuk, a jármű menetkész.
Vigyázat! A nem teljesen behúzott kitámasztások blokkolják a sebességváltó
kapcsolhatóságát.
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3.3 Kézzel történő vészüzem működtetése:
A kézi működtetéshez szükséges kéziszivattyú karját és a létra forgatásához szükséges
kézikereket a hátsó szerszámtárolóban találjuk.
a: Emelés
A vezérlőkart a „kéziüzem emelés” állásba tesszük. A szivattyúkar működtetésével szivattyú
felemeli a létratestet. A felemelés után a „motorüzem emelés” állásba kell visszaállítani.
b: Süllyesztés
A süllyesztés csak behúzott létra esetén megengedett. A vezérlőkart „kéziüzem süllyesztés”
állásba kell kapcsolni. A szivattyúkar működtetésével a szivattyú lesüllyeszti a létratestet.
A süllyesztés után a vezérlőkart „motorüzem süllyesztés” állásba kell visszaállítani.
c: Kihosszabbítás
A vezérlőkart „kéziüzem hosszabbítás” állásába kell állítani. A szivattyúkar működtetésével a
szivattyú kihosszabbítja a létratestet.
A kihosszabbítás után a vezérlőkart „motorüzem hosszabbítás” állásba kell visszaállítani.
d: Rövidítés
A vezérlőkart „kéziüzem rövidítés” állásába kell kapcsolni. A szivattyúkar működtetésével a
szivattyú visszarövidíti a létratestet.
A rövidítés után a vezérlőkart „motorüzem rövidítés” állásba kell visszaállítani.
e: Forgatás
A kézikerék jobbra vagy balra forgatásával a létra jobbra vagy balra forog.
f: Oldalbeállítás
Az oldalbeállítás csak behúzott létratest esetében megengedett. Az vezérlőkart „kéziüzem
oldalbeállítás” állásba, a szükséges irány szerint jobbra vagy balra állítjuk. A szivattyúkar
működtetésével a szivattyú beállítja egyenesre a létratestet. Az oldalbeállítás után a
vezérlőkart semleges állásba kell visszaállítani.
g: Támlábak visszaszerelése:
A vezérlőkart „kéziüzem visszatelepítés” állásba kell állítani. A szivattyúkar működtetésével
támlábak felemelkednek a talajról, és a rugórögzítések kioldanak.
Miután a támlábakat felemeltük, a „kitámasztás” vezérlőkart motorüzem állásba állítjuk.
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3.4 Karbantartási előírások:
Minden beavatkozás után a létrakészletet gondosan le kell tisztítani. A gőzborotvával történő
tisztítás esetén arra kell ügyelni, hogy az elektromos berendezéseket nem szabad közvetlen
vízsugárral tisztítani. Minden szabadon lévő, nem védett csuklórészt, csúszó-és gördülő pályát
tisztítsuk le és zsírozzuk be. Minden zsírzófej jelölve van, ezeket a lezsírozás előtt gondosan
le kell tisztítani. A zsírzás kenőprésen keresztül történjen. A csővezetékek csavarkötéseinek
tömítéseit rendszeresen kell ellenőrizni, a nem kellően tömített csavarkötéseket meg kell
húzni. Amennyiben utánhúzással már nem érhető el a tömítettség, a csavarkötést ki kell
cserélni.
A létrameghajtás olajtartálya:
Az alvázon elhelyezett, beépített olajtartály nagysága kb. 80-140 liter között van. Ügyelni kell
arra, hogy az olajszintet üzemkész állapotban kell ellenőrizni a mérőpálca segítségével.
Utántöltésre mindig tiszta, gyári minőségű hidraulika olajat használjuk. Ezzel kapcsolatban a
gyártó által javasolt hidraulika és kenőanyag táblázatok az irányadóak. A hidraulika olajat
kétévente cserélni kell. Az olajtartályba, beépített szűrő található, amelyhez a szűrőfedél
levételével férhetünk hozzá. A papírbetéteket olajcsere alkalmával cserélni kell.
A forgatótorony meghajtás és a kihosszabbítást végző csörlő meghajtása:
A forgatótorony hajtómű 1 liter olajat, míg a kihosszabbítást végző hajtómű 7 liter
hajtóműolajat tartalmaz. Ügyelni kell arra, hogy az olajszint a mérőpálca illetve az
olajellenőrző csavarját elérje. Utántöltésre gyári minőségű hajtóműolajat használjuk. A
hajtóműolajat kétévente ki kell cserélni. Az olajleeresztő csavarok segítségével lehet az olaj
tisztaságának ellenőrzését is végrehajtani. A fémforgács lerakodások elégtelen kenésére
utalnak. Ez esetben öblítőolajjal történő átöblítést kell végrehajtani. Az öblítőolaj alapos
eltávolítása után a rendszert új gyári minőségű hajtóműolajjal kell feltölteni. A
forgatómeghajtást és a kihosszabbítást végző csörlő zsírzófejeit háromhavonta magasnyomású zsírzó készülékkel kell zsírozni. A csörlő dobján a kötélvégek rögzítő csavarjait
havonta ellenőrizni kell.
Forgókoszorú:
Zsírzófejeit háromhavonta magasnyomású zsírzó készülékkel kell zsírozni.
Emelést végző munkahengerek:
A hidraulikus hengerek krómozott dugattyúrudakkal vannak szerelve. Hetente át kell
vizsgálni, hogy felületük teljesen tiszta–e és a szennyeződéseket el kell távolítani.
Amennyiben a hidraulikahengerek kenhető gömbcsuklóval vannak ellátva, a zsírzófejeket
háromhavonta magasnyomású zsírzó készülékkel kell zsírozni.
Oldalbeállítás:
A forgóállvány oldalbeállításának forgócsapját, valamint a csúszósíneket háromhavonta
magasnyomású zsírzókészülékkel kell átkenni.
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Elektromos berendezések:
A forgatható létrafelépítmény áramellátása kettős csúszó érintkezőkön keresztül történik a
forgóállványról. A csúszó érintkezők rugózatát időnként át kell vizsgálni. A
kontaktérintkezők tisztítását tiszta ronggyal kell végezni, az érintkezőket nem szabad zsírozni.
Elektromos üzemzavar esetén az érintkező lemez megtisztítása után kontaktspray-vel a lemezt
vékonyan be kell fújni. A kilazult érintkezőket meg kell húzni, a sérült kábeleket ki kell
cserélni. Az esetlegesen ismételten fellépő rövidzárlatok okát meg kell állapítani, és meg kell
szüntetni azokat.
Rugórögzítés és kitámasztás:
A rugórögzítések drótköteleit és visszahúzó rugóit rendszeresen tisztítani és vizsgálni kell. A
kötélgörgők zsírzófejeit háromhavonta magasnyomású zsírzó készülékkel át kell kenni. A
támláb gerendákat és a munkahengerek csapágyazási pontjait rendszeresen tisztítani,
vizsgálni, valamint kenni kell.
Létratest:
Létravezetők
A kötélvezető–görgők zsírzófejeit háromhavonta magasnyomású zsírzókészülékkel kenni
kell. A csúszófelületeket és a görgőket 50 üzemóránként, vagy különösen nagy porral járó
munkák illetve bontási munkák, után át kell vizsgálni és kopás esetén, ki kell azokat cserélni.
Kötelek:
A kihúzókötelek üzem közben nyúlnak, ezeket szükség esetén után kell állítani.
Kihosszabbított létra esetében a kötélhosszat úgy kell beállítani, hogy az egész létra
fokkigyenlített legyen. Az utánállítás a kerékgörgőkön található állítócsavarral történik. A
drótkötelek élettartalma lényegesen függ a karbantartásuktól. A régi, piszkos zsírt
petróleummal átitatott ronggyal távolítsuk el és a kötelet újból zsírozzuk be. Ha 200 mm
drótszakaszon több mint 10 drótszál szakadt, a drótkötelet ki kell cserélni.
Festés és általános állapot:
A létrás gépjármű külső állapotát rendszeresen ellenőrizni kell. A létratest és a meghajtások valamennyi csavarját, csapszegét, a csavaranyát és rögzítését- amennyiben szükséges meg
kell húzni. A létravezető elemeket gyakran kell tisztítani és vékonyan be kell zsírozni. A
létrakészlet főbb egységeit, annak minden hegesztési varratát évente át kell vizsgálni.
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4. IFA DL 30 TÍPUSÚ LÉTRÁS GÉPJÁRMŰ :
4.1 IFA DL 30 típusú létrás gépjármű műszaki adatai:
A hordozó jármű:

Alváz:

Hosszúság:

8900 mm;

Szélesség:

2500mm;

Magasság:

3200 mm;

Megengedett össztömeg:

10200 kg;

Megengedett hátsó tengelyterhelés:

7050 kg;

Megengedett mellső tengelyterhelés:

3150 kg;

Futómű típusa:

IFA W 50 L /DL;

Tengelyek száma:

2 db;

Hajtott tengelyek:

első tengely (4x2);

Legkisebb fordulókör átmérő:

14,2 – 15,6 m;

Kapaszkodóképesség:

32%;

Keréktáv:

3200 mm;

Nyomtáv elöl:

1700 mm;

hátul:
Motor:

Gyártó:

1780 mm;
VEB IFA Motorenwerke Nordhausen;

Típusa:

IFA 4VD 14.5/12-1 SRW;

Összes lökettérfogat:

6560 cm3;

Hengerek száma:

4 db;

Motor teljesítmény:
Befecskendezés:

92 KW (135 LE);
négyütemű diesel közbenső
gömb alakú égéstérrel a dugattyúban;

Kialakítása:

4 hengeres soros elrendezésű
vízhűtéses dugattyú kamrás;
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Furat:

120 mm;

Löket:

145 mm;

Sűrítési viszony:

18:1;

Fordulatszám:

1350 f/min;

Legkisebb tüzelőanyag fogyasztás:

218 g/Kwó;

Fékrendszer:

Kétkörös pneumatikus,
rásegítéses hidraulikus fék,
lekapcsolható rögzítőfékkel;

Sebességváltómű:

1 hátrafokozat;
5 előrefokozat;

Szállítható személyek száma:

1+5 fő;

Maximális végsebesség:

75-80 km/h.
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4.2 Tűzoltótechnikai jellemzők:

Munkamagasság:

30 m;

Legnagyobb kinyúlási távolság:

szabadonállás esetén:

12 m;

Felfektetett létrakészlet esetén: 15 m;
Forgatási tartomány:

360 o;

Felállítási szög:

0-75o;

Maximális létra terhelhetőség:

0 o esetén 100 kg;
10o

esetén 100 kg;

20o esetén 100 kg;
30o esetén 100 kg;
40o esetén 100 kg;
50o esetén 100 kg;
60o esetén 100 kg;
65o esetén 100 kg;
70o esetén 170 kg;
75o esetén 170 kg;
Létratagok száma:

1+3 db;

Maximális daru terhelhetőség:

0o esetén 400 kg;

40o esetén 100 kg;

10oesetén 450 kg;

50o esetén 900 kg;

20oesetén 500 kg;

60o esetén 1000 kg;

30oesetén 550kg.
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A létrás gépjármű működési tartománya:
Az 1. ábrán a gépjármű működési tartományát következőképpen lehet értelmezni :
- A maximális gémkinyúlás csak vízszintes irányban érhető el 15m-es oldalkinyúlással.
- A létra maximális munkamagassága 75o dőlésszögben, 4,5 m-es oldalkinyúlással érhető el.
- Az egyes dőlési fokokhoz tartozó maximális munkamagasság illetve oldalkinyúlás értékei az
ábrából leolvashatók.
- Az egyes dőlési fokokhoz tartozó maximális létraterhelhetőségi értékek a táblázatban
találhatók.
A fentiek alapján megállapítható, hogy a létrakészlet üzemeltetését az egyes dőlési fokokhoz
rendelt pontok által meghatározott burkológörbén belül célszerű végezni. Amennyiben a
létrakészlet ezt a munkaterületet elhagyja, abban az esetben csak rendkívüli
munkakörülmények esetére kialakított vészüzemi rendszerrel lehet a járművet a biztonságos
munkaterületre visszavezérelni.

1. ábra: Létrakészlet véghelyzeti pozíciói
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A létrakészlet daruként történő alkalmazása:
A 2. ábra megmutatja azokat a paramétereket, amelyeket a daruüzem esetén mindig
figyelembe kell venni:
- a létrakészlet csak alaptaggal vehető igénybe a daruzási műveletekre;
- a létrakészlet csak a táblázatban meghatározott értékekkel terhelhető;
- az ábra megmutatja az egyes kinyúlásokhoz tartozó maximális teheremelési értékeket;
- a teher rögzítése csak az erre gyárilag kialakított daruhorog-szemre történhet meg, ezzel
egyidejűleg létraüzemeltetés nem valósítható meg.

2. ábra: A daruüzem jellemző paraméterei
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4.3 IFA DL 30 általános műszaki leírása:
A létrás járművel kapcsolatos általános tudnivalók:
Az IFA DL30 típusú hidraulikus tolólétra munkamagassága 30 m.
A létra a DIN 14701 szabvány emelőszerkezetes mentőjárművekre vonatkozó általános
irányelveinek megfelelően készült el.
A létramozgások hidraulikus meghajtásúak. A szükséges olajnyomás létrehozásához
hidraulikus energia-átalakítók állnak rendelkezésre, melyeket az alváz fő motorja működtet,
egy a sebességváltómű által hajtott mellék-meghajtóművön keresztül.
A forgótorony közepén lévő forgóelosztón keresztül a szivattyúk olajáramai az egyes
létrahajtásokhoz kerülnek, melyek a létra „emelés-süllyesztésre”, „kihosszabbításrövidítésére” szolgáló munkahengerekből, valamint a létra forgatására és oldalirányú
beállítására pedig hidromotorokból állnak.
A fő mozgásokat három elkülönített olajkör biztosítja (emelés, hosszabbítás, forgatás). Ezáltal
egyidejű üzem esetén elkerülhető az egyes létra mozgások egymásra kifejtett hatása, illetve az
olaj szükségtelen felmelegedése. A hidraulikus rendszer esetleges meghibásodása esetén
további kézi hajtóművek állnak rendelkezésre a működtetéshez.
A létrával végzett munkáknál szükséges stabilitás biztosítására a jármű mindkét oldalán kétkét hidraulikus támláb, valamint egy-egy hidraulikus működésű rúgóreteszelő rendszer lett
kiépítve.
Minden létramozgás csak akkor engedélyezett, ha bizonyos feltételek a megtelepítés során
tökéletesen megvalósultak, ilyenek:
-

a támlábak tökéletesen „talajt fogtak”;
kialakultak a megfelelő talajnyomás értékek;
rugórögzítő berendezések bekapcsoltak.

A létrás jármű rendelkezik az alábbi biztonsági rendszerekkel:
- mechanikus biztonsági rendszerek;
- hidraulikus biztonsági rendszerek;
- elektromos biztonsági rendszerek.
Ezek a biztonsági rendszerek képesek a létrás gépjármű működése során automatikusan
beavatkozni a létrakezelő tevékenységébe, így megakadályozzák a műszaki meghibásodást, illetve
a jármű károsodását.
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Vezetőfülke a legénységi térrel:
A legénységi térrel kibővített IFA vezetőfülke alkalmas a gépjárművezető, valamint 5 fő
legénység elhelyezésére.
A vezetőfülke az alábbi működtető elemekkel rendelkezik: (3. ábra)
„Megkülönböztető jelzés” kapcsoló a műszerfalon: (1.)
0 kapcsolóállás: A megkülönböztető fényjelzés kék villogó lámpái valamint a megkülönböztető
hangjelzés ki van kapcsolva.
1 kapcsolóállás: A kék villogó lámpák és megkülönböztető hangjelzés be van kapcsolva.
„Mellék-meghajtómű” kapcsoló: (2.)
0

Kapcsolóállás (AUS): A létrahajtómű nincs bekapcsolva.

1

Kapcsolóállás (EIN): A kapcsoló működtetésével a létrahajtómű bekapcsolt állapotban van.

2.

1.

3. ábra: Vezetőfülke kezelő szervei
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Pódium és málhatér:
A legénységi fülke folytatásaként található a pódium a tűzoltó-technikai felszerelések
tárolására szolgáló málhaterekkel. Felülete könnyűfém bordáslemezzel van borítva. A
málhaterek a legénységi fülkében illetve a gépjármű pódiuma alatt találhatók meg.
Ezekben a málhaterekben az alábbi málhafelszerelések találhatóak:
-

kéziszerszámok;
mobil telepíthető fényszóró;
kézi csörlős emelő;
állványcső;
szélkötelek;
légzőkészülék;
terelőkúpok;
C típusú nyomótömlők;
osztó;
létra sugárcső;
létra sugárcső-kötél;
összecsukható létra;
rögzítő ékek.

A pódium úgy van kiképezve, hogy a létra bármely emelési szögben ütközés nélkül 360o
körbeforgatható legyen.
A létrás gépjármű megtelepítése:
A járművel a lehető legközelebb kell megközelíteni a létrával elérendő célponthoz, különösen
abban az esetben, ha rendkívül nagy kihosszabbításra van szükség (amit például a nagy
munkamagasság tesz szükségessé). A felállítási helynek szilárd talajviszonyokkal kell
rendelkeznie. Kerülni kell a nem megfelelő szilárdságú alátámasztási felületeket. Ezzel
biztosítani tudjuk a megfelelő támaszerőket a támlábaknál.
Lehetőség szerint úgy kell felállítani a járművet, hogy csekély legyen a hossz és haránt irányú
dőlés.
Ha a jármű a bevetési helyre érkezett, akkor a gépjárművezetőnek a rögzítőféket be kell
kapcsolni. A kerékékeket a hátsó futómű elé, illetve után kell elhelyezni a terep dőlésétől
függően, így lehet biztosítani a járművet elgurulás ellen.
A motor beindítása után a mellék-meghajtóművet be kell bekapcsolni. Ennek révén a motor a
segédhajtóművön keresztül biztosítja a meghajtó teljesítményt a berendezés hidraulikus
erőforrásaihoz. Ezzel egyidejűleg a sebességváltómű reteszelésre kerül a vezetőfülkében, így
a létramű működése során kizárt a jármű bármely sebességfokozatba kapcsolása.
A mellék-meghajtómű bekapcsolása során az alábbi műveleteket kell végrehajtani:
- üresjárati helyzetbe kell hozni a sebességváltóművet;
- járó motor mellett működtetni kell a tengelykapcsoló pedált;
- a műszerfalon „EIN” irányba kell állítani a mellék-meghajtómű billenő kapcsoló kart,
- mintegy öt másodperc várakozási idő után lassan ismét vissza kell engedni a
tengelykapcsolót.
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A mellék-meghajtómű bekapcsolásának feltétele a megfelelő nyomás jelenléte a gépjármű
féklevegő rendszerében. Ezért figyelemmel kell kísérni a fékrendszer nyomásmérő óráját,
mert ha az 6 bar alatt jelzi a rendszernyomást , akkor mellék-meghajtómű nem kapcsolható be
.
A jármű alátámasztás illetve tengelyreteszelés bekapcsolása: (4. ábra)
Az alátámasztás megkezdése előtt a létrakezelőnek meg kell győződni-e arról, hogy ne
tartózkodjanak illetéktelen személyek a jármű közvetlen környezetében.
A nagyobb munkasebesség érdekében be kell állítani az üzemi fordulatszámot a magasabb
értékre. A rugórögzítő bekapcsolási műveletét úgy hajtjuk végre, hogy a vezérlő egység
kapcsolókarját (4) balra állítjuk, illetve ott tartjuk ebben a helyzetben, amíg fel nem gyullad a
„tengelyreteszelés be” ellenőrző lámpa (2), illetve a manométer (1) nulla jelzést nem mutat.

1.
5.
2.
4.

3.

4. ábra: Az alátámasztás és tengelyreteszelés vezérlő részei
1.
2.
3.
4.
5.

Olajnyomás-mérő manométer.
Ellenőrző lámpa tengelyreteszeléshez-„BE”.
Szükségműködtető retesz a kapcsolási zárhoz.
Kapcsolókar.
Ellenőrző lámpa tengelyreteszeléshez- „KI”.
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Ekkor a tengelyreteszelő körmök mindkét hátsótengely-rugónál a reteszelési véghelyzetbe
kerülnek.
A kapcsolódási folyamat befejeződése arról is felismerhető, hogy a bal oldali olajnyomásmérő manométeren (1) látható nyomásemelkedés észlelhető.
Miután ezt ellenőriztük, a kapcsolókart ismét vissza kell állítani a középhelyzetbe.
Az alátámasztás vezérlő berendezésnél egy kapcsolási zár található, amely csak akkor teszi
lehetővé a kapcsolókar működtetését, ha a létrakészlet a szállítási helyzetben fekszik, és be
van kapcsolva a mellékhajtómű.
Ha ennek ellenére mégis blokkolva van a kapcsolókar, akkor hiba van elektromos
rendszerben, amely e körülmények között tiltja a jármű szállítási helyzetbe hozását. Ebben az
esetben kézzel is el lehet végezni a létrás jármű összeszerelését.
Ez úgy történik, hogy kézzel felnyomjuk a szükségműködtető szeget (3). Ennek működtetése
csak akkor megengedett, ha a létrakészlet a tartóvillában fekszik.
A létrakészlet működtetése: (5. ábra)
- A létratagok a kezelőállásnál található kezelőszervekkel működtethetőek.
- A hirtelen lökésszerű mozgások elkerülésének érdekében a kezelőkarokat lassan,
fokozatosan szabad működtetni.
-Valamely mozgási folyamat hirtelen lekapcsolását az „állj”- kapcsoló segítségével csak
akkor szabad végrehajtani, ha veszélyhelyzet alakult ki.
-Szállítási helyzetből történő kiemelésnél először mindig a létrakészlet kiemelésével kell
kezdeni a beavatkozást.
-A létrakészletet kihosszabbítása előtt lehetőleg abba a helyzetbe kell fordítani, amelyből a
legrövidebb idő alatt a mentendő célpont elérhető. A nagymértékben kihosszabbított
létrakészlet biztonsági okokból különösen óvatosan kell forgatni.
-A gyors kihosszabbítási, illetve rövidítési műveletek a létrakészlet nagyfokú dinamikus
igénybevételéhez vezetnek, ezért ezek elkerülendőek.
-A létra függőleges oldalhelyzete akkor alakul ki, ha a létra alaptagjánál elhelyezett függőinga
a fokjelző nulla jelölése a skála fölé beáll.
Amennyiben a létrakészletet 60 o felállítási szög alatti helyzetben hosszabbítjuk ki, akkor
ügyelni kell a megengedett létrahosszra, amely a fokkijelző ingánál leolvasható. A
mindenkori megengedett létrahossz a létra felállítási szög alapján a létra kezelőállásánál kerül
kijelzésre.
A létra működésének paramétereit a használati mező jelző átlátszó lapja mögött elhelyezkedő
mozgó nyíl mutatja, amely a követi a létramozgásokat.
A szabadon állás határ elérésekor önmagától lekapcsol valamennyi létramozgás. Egyidejűleg
felgyullad a vörös ellenőrző lámpa (5) a kezelőállásnál. Ezen a határon túl szabadonállásban
nem szabad a létrára felmászni. A lekapcsolás után a kapcsolókarokat középhelyzetbe kell
hozni.
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A létra kezelőállás kezelőszervei:
4.

5
6.

3.
8.
2.
7.
1.

12.
10.

11.
9.
5. ábra: A létrakészlet kezelőszervei
1. Működési mező.
2. Fő motor indítókapcsoló.
3. Fő motor fordulatszám módosító kapcsoló.
4. Ellenőrző lámpa. 24 V villamos rendszer bekapcsolva.
5. Ellenőrző lámpa szabadonállásban felszállni tilos.
6. Ellenőrzőlámpa. A létra üzemkész.
7. Kapcsoló mozgás megszakítására.
8. Kapcsoló a szabadonállási határ túlhaladásához.
9. Kapcsoló szükségüzemhez.
10. Kapcsolókar emelés / süllyesztéshez.
11. Kapcsolókar forgatáshoz.
12. Kapcsolókar hosszabbítás / rövidítéshez.
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A gépkezelő a létraműködtetés során figyelemmel tudja kísérni a létraüzem működését:
- maximális kinyúlás;
- pillanatnyi dőlésszög;
- megengedett üzemi tartomány helyzete;
- daru funkciók.
A használati határ elérésekor automatikusan félbeszakad a létra mozgása és megszólal a
figyelmeztető jelzés. A használati mező határán túl nem szabad mozgatni a létrát. A használati
mező határából való kimozdítás a létra emelésével illetve rövidítéssel érhető el. Ekkor a létra
készlet elhagyja a tiltott működési tartományt.

Létrasugár alkalmazása:
A sugárcsövet lehetőleg pontosan a létra közepén kell működtetni, és a rögzítő zárszerkezettel
biztosítani, hogy elkerüljük a létrakészlet egyoldalú fokozott megterhelését. A
tömlővezetékeket is a létra közepén kell vezetni, és ott szintén rögzíteni kell. A
tömlővezetékbe oltóanyag nyomását csak lassan szabad növelni és csökkenteni.
A szabálytalan beavatkozások elkerülésére – melyek balesethez és a létrakészlet sérüléséhez
vezethetnek – ajánlatos a létrakészlet csúcsán biztonságosan rögzített, irányítható sugárcsövek
alkalmazása. Ez a sugárcső a visszalökő erő hatására önműködően felfelé mozog és sugárcső
irányító kötélen keresztül a talajról a szükséges irányba állítható.
A létrakészlet visszaszerelése:
Először betoljuk a kiegészítő létratagot és reteszeljük. A motor újbóli beindítása után a létrát,
amennyiben a létrakészlet be lett támasztva az épülethez, felemeljük, és kismértékben
kihosszabbítjuk, hogy oldásra kerüljenek az esési zárak.
Ezek utána visszarövidíthető a létrakészlet, majd szállítási helyzetbe forgatható és
lesüllyeszthető a létratartó bakokra.
A visszarövidítés közben figyelni kell, hogy valamelyik esési zár hibás működéséből adódóan
nincs-e akadályozva valamely létratag mozgása, ami a sodronykötelek belógásáról ismerhető
fel a létrakészlet alatt. Ha ez bekövetkezett, akkor a létra kihosszabbításával ismét feszessé
kell tenni a sodronyköteleket, mert különben a létrakészleten kötélbecsípődés alakulhat ki,
ami a kihúzó kötelek elszakadásához vezethet, és ezzel bekövetkezhet a létrakészlet
károsodása.
A létrának a menetirányba való visszafordításakor a középhelyzet elérése előtt – amely a
forgókoszorúnál nyilakkal meg van jelölve –a motor fordulatszámát le kell csökkenteni.
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A létrának a letámasztóba való besüllyesztését is csökkentett sebességgel kell végezni.
Szükség esetén szüneteltetni kell a befektetést addig, amíg az oldalbeállítómű a felállító
kerettel párhuzamosan ki nem szintezi a létrakészletet. Ez a művelet 30o-os felállítási szög
alatt automatikusan megtörténik.
A létrának a támasztókba történő befektetéskor 5o felállítási szög elérésekor lekapcsolódik a
mozgás. A további süllyesztés ezután a (8) kapcsoló lenyomásával tovább folytatható. A
kapcsolót addig kell lenyomva tartani, amíg létra szilárdan fel nem fekszik a feltámasztó
karokra.
Ha a létrakészlet szállítási helyzetbe került, akkor a támlábak visszatelepítése, illetve a
rúgóretesz oldása következik. Utoljára a műszerfalon található „mellékhajtómű” kapcsoló
„AUS” állásba kapcsolásával megteremtjük a menetkész állapotot.
A létrakészlet visszatelepítése vészüzemben kézi vezérléssel:
A motornál vagy a hajtóműnél bekövetkező üzemzavar a gépi létraüzem kieséséhez
vezethet, ekkor a létrát kézzel kell a használati helyzetből a szállítási helyzetbe hozni.
A hajtások vezérlése ugyanolyan módon történik, mint a gépi üzemnél, de az olajnyomást a
jármű hátsó részénél elhelyezett kézi szivattyú működtetésével kell előállítani.
A létra visszarövidítésénél a kézi szivattyút nem kell működtetni, mivel a létratagok a saját
súlyuknál fogva visszatérnek alaphelyzetbe.
A létra forgatása a felszereléshez tartozó kézi forgattyúval történik, amelyet a forgótorony
hátsó részénél lévő furaton keresztül kell ráhelyezni a segédszivattyú hajtótengelyére.
Daruüzem: (6. ábra)
A létrakészlet daruként való alkalmazása csak az érvényes jogi előírások, különösen az
idevonatkozó szabványok betartásával, azok figyelembevétele mellett történhet.
Az üzemeltetés színhelyén el kell végezni az előzőekben leírt telepítési műveleteket.
Kiegészítőleg az alsó létratagnál elhelyezett teheremelő horgot a teherkötöző eszközök
rögzítése után úgy kell beállítani, hogy az függőlegesen álljon a megemelendő teher fölé.
Majd ezt követően át kell kapcsolni a biztonsági berendezéseket a daruüzemnek
megfelelően.
Ennek elmulasztása, illetve nem megfelelő elvégzése belesetekhez illetőleg üzemzavarokhoz
vezethet.
A létra felemelése, illetve süllyesztése csak akkor lehetséges, ha a létra kezelőállásnál
működtetjük a (10) kapcsolókart (5. ábra) és egyidejűleg a (2) kapcsolót (6. ábra).
Ahhoz, hogy terhek emelésénél ne lépjenek fel meg nem engedett járulékos tömegerők, a
létrahajtást csak a motor üresjárati fordulatszáma mellett szabad üzemeltetni. A kapcsolókar
finom mozgatásával biztosítani kell a mozgások lassú beindítását, illetve befejezését.
A létra túlterhelésének elkerülésére szolgáló biztonsági berendezések megléte daruüzemnél
nem mentesíti a kezelő személyt azon kötelessége alól, hogy gondosan becsülje fel a
daruterheket és a megengedett terhelést, melyek a létra kezelőállásnál vannak feltüntetve,
valamint ezeket az értékeket semmi körülmények között ne lépje túl.
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Túl nehéz teher emelésekor automatikusan lekapcsolásra kerül a létra emelő mozgása. A
túlterhelésre utal ezen kívül a vörös ellenőrző lámpa (1) felgyulladása. Utána ismét
tehermentesíteni kell a létrát, ami úgy történik, hogy bekapcsoljuk a süllyesztés mozgást,
majd egyidejűleg működtetjük a (2) és (10) kapcsolókat.
Terhek áthelyezése a jármű helyzetváltoztatásával tilos!
A daruüzemnél figyelembe kell venni azt is, hogy nem szabad személynek tartózkodni a
létrakészleten.
Daruüzem befejezése és a létrának a menethelyzetbe való visszavezetése után a daruhorog
szemet az alsó létratagnál addig kell felfelé billenteni, amíg be nem akad a zárszerkezet.

1.

2.

6. ábra: A daruüzem kezelőegységei
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4.4 Karbantartás és ápolás:
Alváz:
Az alváz karbantartására és ápolására vonatkozó adatokat az alváz külön
üzemeltetési útmutatója tartalmazza.
Létrakészlet felépítménye:
A létrás gépjármű felépítményét rendszeresen kell felülvizsgálni:
- napi karbantartás illetve ellenőrzés;
- heti karbantartás illetve ellenőrzés;
- éves ellenőrzés.
A napi ellenőrzés és karbantartást elsősorban a „szolgálat átadás–átvétel” alkalmával kell
végrehajtani az alábbiak szerint:
-szemrevételezéssel ellenőrizni kell: - a támlábak állapotát;
- felállítókeretnél a létra rögzítését;
- létrakészletnél a kihúzókötelek rögzítéseit;
- létrakészlet csavarkötéseinek állapotát;
-sérüléseket az egyes alkatrészeknél és a festékbevonaton;
-korróziós jelenségeket a villamos berendezés készülékeinél, például kapcsolóknál és a
vezetékek összeköttetéseinél;
-hidraulikus berendezés tömítettségét;
-kihúzókötelek és ezek befogásainak állapotát;
-gumiabroncsok állapotát;
-készenléti vészüzemet.
Heti karbantartás:
Funkciópróba során meg kell állapítani, hogy
- könnyen lehet-e működtetni a vezérlő berendezéseket;
- működésképes állapotban van e valamennyi létrahajtás;
- bekövetkezik-e 20 m-es létrahossz túllépése esetén a felállító és döntési mozgás
sebességének automatikus csökkenése;
- megvan-e a munkasebesség lefékezése a „kihosszabbítási” és „rövidítési” mozgás
véghelyzetének elérésekor;
- leállnak-e automatikusan a létramozgások az előírt munkatartomány határain.
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Hidraulikus rendszer karbantartása:
A hidraulika olajban lévő szennyeződések kiszűrése céljából, az olajtartályon belül két
mágneses finomszűrő van elhelyezve.
Ezeket a szűrőket először az első 5-10 üzemórát követően, majd legalább 50 üzemóránként a
következők szerint kell megtisztítani:
-le kell csavarni az olajtartály fedelét;
-ki kell csavarni a szűrőházakból a mágneses betéteket;
-le kell húzni a szitákat a mágneses betétekről, és gondosan ki kell mosni azokat;
-meg kell tisztítani a mágneses betéteket.
A szűrőbetétek beszerelésekor ügyelni kell a házban a szita orrának helyes illesztésére,
valamint a fedél tömítésének helyes helyzetére, illetve kifogástalan állapotára.
A hidraulikus rendszer kondenzvíz leválasztásának lépései:
-

24 órás nyugalmi helyzet biztosítása;
hidraulika tartály legalsó pontjáról le kell engedni a kondenzvizet;
pótolni kell a hiányzó mennyiséget.

A hidraulika olaj lecserélése:
A hidraulika olaj lecserélését akkor kell elvégezni, ha az olaj szennyeződése vagy elöregedése
miatt veszélyeztetve van a hidraulikus berendezés biztonságos üzemeltetése.
Amennyiben a létrakészlet kevés üzemórával rendelkezik, évente egyszer felül kell vizsgálni
az olaj minőségét egy erre hivatott intézmény bevonásával. Az olajvizsgálat eredményétől
függően, de legkésőbb 5-7 év után le kell cserélni a teljes olajmennyiséget.
Ettől függetlenül a folyamatosan ellenőrizni kell az olaj víztartalmát, szükség esetén
légteleníteni kell a rendszert. A forgótoronynál elhelyezett, 70 liter hidraulika olajat
tartalmazó olajtartályt állandóan pormentes módon lezárva kell tartani.
A mindenkori töltöttségi szintet a tartályfedél mellett található mérőpálca kicsavarásával kell
ellenőrizni.
Olajcserekor és az olaj utántöltéskor el kell távolítani az olajtartály fedelét. Feltétlenül ügyelni
kell arra, hogy az olaj betöltése tiszta edényekkel vagy áttöltő szivattyúkkal történjen, csakis
eredeti minőségű tiszta olaj kerüljön feltöltésre.
Kerülni kell a más olajfajtákkal való keveredést. Ha megfelelő olaj nem áll rendelkezésre és
ezért át kell állni más olajfajtára, akkor alaposan át kell mosni a teljes hidraulikus
berendezést.
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Kenési munkák:
A létra felépítmény alábbiakban felsorolt alkatrészeit rendszeresen karban kell tartani a
táblázatban megadott minőségű kenőanyagokkal:
Vezető és csúszófelületek a létrakészleten:

SWA-532 kenőzsír.

Siklócsapágyak a felállító keret forgópontjainál:

SWA-532 kenőzsír.

Oldalbeállító hajtásnál lévő menetes orsó:

SWA-532 kenőzsír.

Fogasléc a kihajtást végző hajtóműnél:

SWA-532 kenőzsír.

Tengelyreteszelés beállító orsója:

SWA-532 kenőzsír.

Létrareteszelés siklócsapágyai az alsó létra fejénél:

SWA-532 kenőzsír.

Forgótoronyban lévő beszerelt lánchajtás:

SWA-532 kenőzsír.

A megadott kenési munkákat minden esetben feltétlenül el kell végezni, hogy megtartsuk az
alkatrészek és részegységek jó csúszóképességét, és kellően megóvjuk azokat a korróziós
károktól.
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4.5 Az IFA DL 30 típusú létrás gépjármű hidraulikus berendezések kapcsolási ábrája:

7. ábra: Hidraulikus kapcsolás
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F1-F2

Szívóági mágnesszűrők.

Me1-Me2 Olajnyomás mérő manométer.
My1-My2 Jármű alátámasztások munkahengerei.
My3-My4 Jármű alátámasztások munkahengerei.
My5-My6 Hátsótengelyek rugóreteszek munkahengerei.
My7

Oldalirányú beállítás hajtás fogaskerékmotorja.

My8-My9 Felállítás hajtás munkahengere.
My10

Forgató hajtás fogaskerékmotorja.

My11

Kihosszabbítás munkahengere.

P1

Forgató hajtás fogaskerék-szivattyúja.

P2

Felállító hajtás fogaskerék-szivattyúja.

P3

Kihosszabbítás fogaskerék-szivattyúja.

P4-P5

Kézi dugattyús szivattyú.

T

Olajtartály.

Vd1

Nyomáshatároló-szelep emelés.

Vd2

Nyomáshatároló-szelep hosszabbítás.

Vd3

Nyomáshatároló-szelep támlábak kihajtása.

Vd4

Nyomáshatároló-szelep támlábak behúzása.

Vd5

Nyomáshatároló-szelep forgatás.

Vd6

Nyomáshatároló-szelep oldalszintezés beállítása.

Vd7

Nyomáshatároló-szelep süllyesztés.

VDr1

Fojtószelep –süllyesztés.

VDr2

Fojtószelep –rövidítés.

Vr1-Vr2

Visszacsapószelep.

Vr3-Vr4-Vr5 Kettős visszacsapószelep.
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Vr6 –Vr7

Kettős visszacsapószelep.

Vr8-Vr9

Visszacsapószelep.

Vr10-Vr11

Visszacsapószelep hidraulikusan nyitható.

Vr12

Visszacsapószelep.

VW1-VW2

Útszelep támlábak működtetéséhez.

VW3

Útszelep hidraulikus hajtás lekapcsolásához.

VW4

Útszelep oldalirányú beállításhoz.

VW5

Útszelep emeléshez.

VW6

Útszelep forgatáshoz.

VW7

Útszelep hosszabbításhoz.

VW8

Útszelep hidraulikus hajtás lekapcsolásához.
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5. IVECO MAGIRUS DLK 23-12 VARIO MENTŐKOSARAS LÉTRÁS JÁRMŰ:
5.1 Járműtechnikai leírás :
Az IVECO MAGIRUS DLK 23-12 Vario CC mentőkosaras létrás tűzoltó gépjármű alváza az
Iveco 150 E 27 Euro Fire EURO II típusú, kifejezetten tűzoltói célra tervezett járműalváz,
amelynek fejlesztésénél figyelembe vették az összes vonatkozó tűzoltósági előírást és
szabványt. Ez az alváz különösen alkalmas mentőkosaras létrás tűzoltógépjárművek
készítésére.
Fő méretek:
-

hosszúság:
szélesség:
magasság:
szabadmagasság teljes terhelésnél:
terepszög
elöl:
hátul:
tényleges bevetési tömeg:
legnagyobb megengedett össztömeg:

10000 mm;
2500 mm;
3350 mm;
195 mm;
18o ;
11o ;
14000 kg;
15700 kg.

Motor:
Iveco 8360.46 típusú négyütemű hathengeres soros diesel motor, turbófeltöltéssel, töltőlevegő
visszahűtéssel.
Motorteljesítmény: 196 KW (266LE), 2200 RPM.
A jármű összes gördülőtömegére vonatkoztatott fajlagos teljesítmény 14 KW/t.
A kipufogógáz összetétele megfelel az Euro II előírásoknak. A motor előmelegítő
berendezéssel ellátott.
Erőátvitel:
A sebességváltó Iveco 2896,9 típusú teljesen szinkronizált 9+1 fokozatú, mechanikus
sebességváltó, kettős H rendszerű kapcsolással, olajhűtővel.
Mellékhajtómű:
A sebességváltó mellékmeghajtással van ellátva, amely alkalmas a felépítmény
teljesítményigénye 1,36 szorosának tartós átvitelére 35 oC környezeti hőmérséklet mellett.
A differenciálzárral ellátott hátsóhíd áttétele 1:4 , amellyel a jármű végsebessége 96 km/h.
Gyorsítóképesség, mászóképesség:
A tényleges bevetési tömegű gépjármű:
0- ról 60 km/h sebességre:
0 -ról 80 km/h sebességre:

20 sec;
33 sec alatt képes felgyorsulni.

A tényleges bevetési tömegű gépjármű mászóképessége: 85%.
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Futómű - rugózás:
Parabolarugózású az első és a hátsó futómű, a hátsó futóműnél segédrugó található. A rúgózás
tűzoltócélokra lett fejlesztve így kifejezetten alkalmas az állandó tartós terhelés elviselésére.
A gyártó által műszakilag megengedett tengelyterhelhetőség:
-

mellső 5700 kg;
hátsó 10700 kg.

Az első és hátsó futómű speciálisan tűzoltói igénybevételre kialakított, keresztstabilizátorokkal ellátott, ebből adódóan a felépítmény jellegéből származó oldaldőlési
hajlamra nem érzékeny.
A futómű kettősműködésű hidraulikus lengéscsillapítókkal felszerelt.
Kormányzás:
Hidraulikus szervokormány, tagolt kormányoszloppal, állítható dőlésű 500 mm-es
kormánykerékkel, amely rásegítés nélkül is alkalmas a gépjármű 4 km/h vontatási
sebességgel, 400 KN erővel történő vészkormányzására a vontatási idő korlátozása nélkül.
Fékberendezés:
Kétkörös sűrített levegős fékberendezés, elöl tárcsafékkel, hátul dobfékkel mely,
terhelésfüggő fékerő-szabályozással, automatikus utánállítóval, féklevegő szárítóval, valamint
ABS-sel van felszerelve.
A kiegészítő fékberendezés sűrített levegővel működtetett motorfék. A biztonsági fék
követelményeit is kielégítő rögzítőfék rugóerő tárolós fékhengerei a hátsó tengely kerekeire
hatnak.
A külső levegő feltöltő csatlakozás az elektromos csatlakozásokkal egyesített módon került
kialakításra.
Elektromos berendezések:
Áramfejlesztő, akkumulátor:
névleges hálózati feszültség:
generátor teljesítmény:
akkumulátor kapacitás:

24 V;
1540 W;
2X12V, 143Ah/db.

Világító berendezés:
Megfelel a magyar és európai előírásoknak, valamint az alábbi kiegészítésekkel rendelkezik:
-

elöl két ködfényszóró;
hátul ködlámpa;
hátrameneti lámpa hangjelzéssel;
utastér világítás;
munka, illetve kezelőtér világítás.
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Megkülönböztető jelzés:
Elöl a vezetőfülke tetején két forgó kék lámpa, hátul kétoldali villogó kéklámpa található.
A kéthangú megkülönböztető hangjelzést adó légkürt kettős kürtőkkel van kivitelezve.
Vezetőfülke:
Frontkormányos, kétüléses, 60o-ban billenthető, modern kialakítású az ergonómiai
szempontoknak megfelelő vezetőfülke. A vezetőülés magassága több fokozatba, a háttámlája
tetszőleges dőlésszögbe állítható. Az ülés csillapított rugózással rendelkezik, a vezető tömege
beállítható. Az utas ülés hosszirányban, magasságban és a háttámla dőlésszöge állítható.
Mindkét oldalon visszapillantó tükör, jobb oldalon nagy látószögű kiegészítő visszapillantó
tükör található.
A tükrök fűthetőek és a jobb oldali elektromosan állítható.
A megkülönböztető jelzés kapcsolója, valamint a beépített URH adó–vevő kezelője középen
van elhelyezve úgy, hogy mind a vezető, mind a kísérő azt könnyen elérhesse.
A vezetőfülke fűtéssel rendelkezik. A napi ellenőrzések a fülke billentése nélkül
elvégezhetőek.
A létrás gépjármű felépítménye:
Főbb méretek:
legnagyobb működési magasság a talajszinttől mérve:
legnagyobb oldalkinyúlás a forgásponttól mérve létrahídként:
legnagyobb oldalkinyúlás, egy fő a létra csúcson esetén:
legnagyobb oldalkinyúlás, egy fő a kosárban esetén:
legnagyobb oldalkinyúlás, két fő a kosárban esetén:
legnagyobb oldalkinyúlás, három fő a kosárban esetén:
negatív munkamagasság a talajszinttől mérve:

32.5 m;
27.55 m;
26.55 m;
22.45 m;
20.35 m;
18.25 m;
3.30 m.

Terhelhetőség:
-

kosárterhelés:
Legnagyobb függeszthető teher (kosár):
Legnagyobb függeszthető teher (alaptag):
legnagyobb korlátozás nélkül daruzható tömeg:

270 kg;
150 kg;
4000 kg;
1500 kg.

Karosszéria:
„Alu–Fire” felépítmény, amely magába foglalja a felszereléseket, váza speciális alumínium
profilokból, építőszekrény jelleggel készült, csavarozott rögzítésekkel és ragasztott alumínium
burkolattal.
A málhaterek zárható alumínium redőnyökkel védettek, kívül és belül sík lemezekkel
határoltak. A speciális tömítő profilok alkalmazása garantálja a felépítmény eszköztárolótereinek fröccsenő víz és por ellen védelmét, érzéketlenségét a faggyal szemben.

50

A málhaterek belső világítással rendelkeznek, amelyek bármelyik redőny kinyitásával
automatikusan bekapcsolódnak.
A Magirus „Alu-Fire” felépítmény az alábbi lényeges előnyöket nyújtja:
-

karbantartás-mentesség, korrózió elleni védelem;
hosszú élettartam;
nagyobb terhelési tartalék, a könnyebb építési mód következtében;
fröccsenő víz elleni védelem;
kimagaslóan jó variálhatóság a belső terek kialakításánál;
könnyű és gyors javíthatóság.

Talajferdeség kiegyenlítése:
A talajferdeség kiegyenlítését az automatikusan működő szintszabályzó rendszer végzi. A
gépjármű +/-7o =12,3% ferdeállásáig a talajferdeség automatikusan kiegyenlítődik, a
létrafokok abszolút vízszintesen állnak.
A szintszabályozás a teljes működési tartományon belül –12odőléstől +75 o állásig biztosított.
A kiegyenlítés a fogaskoszorú alsó része és a forgóasztal felső tagja között történik. Ezáltal a
fő kezelőállás a kezelővel, valamint a létrakészlet mindig vízszintesen áll.
Az oldalbeállítás beszabályozása két elektromos működtetésű dőlésérzékelő segítségével
történik, a kiegyenlítést a hidraulikus hengerek végzik, amelyek a forgóasztal felsőrészt a
hozzá csapágyazott tengelyen a forgóasztal alsórészhez képest kibillentik. A létrakészletnek a
létratartó ágyazatba történő fektetésénél a szintszabályozás a létrakészletet automatikusan az
alaphelyzetbe helyezi vissza.
Stabilizációs rendszer:
Az ASS stabilizációs rendszer lényege, hogy a kiváló Magirus Vario mechanikai rendszer és a
Magirus CC elektronikus biztonsági rendszer szerves egységet képez, amely könnyű
kezelhetőséget és kimagaslóan nagy biztonságot eredményez.
A támlábak négyszög kialakításúak, amelyek belsejében lévő kettősműködésű hidraulika
munkahengerekkel történik a támlábak oldalirányú kitolása, illetve visszahúzása.
A Magirus Vario támlábrendszerek előnyei:

-

fokozatmentes kitámasztási szélesség valamennyi támasznál;
egyszerű kezelhetőség, mivel a talajnyomás felügyelet az érzékelők útján megy végbe;
nem szükséges a hátsó tengely elemelése talajtól;
jól aláhelyezhető parkoló gépkocsik alá, ezért nagyobb a kitalpalási szélesség;
a támláb átvezethető egy 280 mm-es akadályon;
a két szemben, vagy egymás mellett lévő támláb között 700 mm-es szintkülönbség is
megengedett.
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Biztonságtechnikai kialakítás:
A stabilizálás biztonságát a Magirus CC számítógépes biztonságtechnikai és vezérlőrendszer
felügyeli, amely szerves egységként kezeli a stabilizáló rendszer, a létramű és a mentőkosár
biztonságtechnikai, működési mező kijelző és vezérlő rendszerét.
A Magirus Vario kitámasztással és a hátsó rugózás rögzítésével, a létraüzem során a kerekek a
talajon maradnak és a talajtámaszok csak ellenőrzött erővel nyomódnak a talajhoz, ami által
nagyon jó létra pozíció érhető el.
A stabilizálást a Magirus CC rendszer szerves részét képező, de önállóan is működőképes
mikroprocesszor felügyeli, amely a kerékterhelés és támláb szenzorok segítségével, 8
támpontos rendszerként optimalizálja a létra támasztóerőit.
A létraüzembe történő átkapcsolás csak a támlábak biztonságos talajfogása után lehetséges.
Ekkor a támlábak működtetése le van zárva mindaddig, amíg a létrakészletet alaphelyzetbe
nem fektetik. A támláb tányérokban lévő érzékelők a létraüzem folyamán folyamatosan
ellenőrzik a tényleges talajnyomást. Az esetleges veszélyekre a kezelőt a kezelőállás LCD
képernyője figyelmezteti.
Forgóasztal:
A forgóvázra van építve a fő-vezérlőállás, hozzá csatlakozik mindkét emelő munkahenger,
továbbá egy vízszintes tengelyen keresztül az állítókeret a létrakészlettel. A forgóváz felső
része (állítókeret a létrakészlettel) és az alsó váz helyzetének összehangolását a Magirus
szintszabályozó rendszere végzi.
Ez a következő mozgástartományt teszi lehetővé:
-

forgás mindkét irányban korlátlan;
emelés:
+ 75o;
süllyesztés:
- 12o.

A hidraulikus energia ellátást egy szabályozható szállító mennyiségű hidraulika szivattyú
biztosítja, amely a forgókoszorú alsó részébe van beépítve és a hordozó jármű
mellékmeghajtásáról, kardántengelyen keresztül kapja a hajtást. A szivattyú olajellátása egy
140 liter térfogatú, beépített olajszűrős tartályból biztosított.
A forgótorony mozgása a létratagok (gémrendszer) és a kosár mozgásától független. A
mozgásokat és a forgatást vezérlő elemek elmozdulás-arányos vezérlést biztosítanak és
csillapítással rendelkeznek, melyek együttes hatásaként az indítás és leállás dinamikus hatásai
jelentős mértékben lecsökkennek.
Egy körülfordulás ideje legfeljebb 76 sec.

52

Fékrendszer:
A forgóasztal hajtóműve önzáró csigahajtómű, amely véd a nem szándékos elmozdulás ellen,
és a beállított elfordulási helyzetet minden körülmények között megtartja.
Vezérlőállás:
A létramozgás vezérlése a forgóasztalon lévő fő-vezérlőállásról történik. A működtető elemek
ergonómikusan vannak kialakítva és elrendezve.
A fő-vezérlőállásnál a következő működtető elemek állnak rendelkezésre:
-

a „hosszabbítás –rövidítés” vezérlőkarja (Joystick);
a „forgatás és az emelés-süllyesztés” vezérlőkarja (Joystick);
az olajnyomás ki-bekapcsolás lábkapcsolója;
a motor indítás-leállítás nyomógombja;
a létrafok kiegyenlítés nyomógombja;
a 1,- 2,- 3 fő a kosárban üzemmód választás nyomógombja;
az oldaldőlés kiegyenlítés ki-bekapcsolás nyomógombja;
a vezérlőpult világítás ki-bekapcsolás nyomógombja;
a hangerő szabályozás forgatógomb a hangszóróhoz;
mikrofon hangerő szabályozással;
fényszóró a létracsúcs megvilágításához;
vészműködtető kar a kitalpaláshoz és a létraüzemhez.

A fő-vezérlőállás működtető karjai közvetlenül a hidraulikus vezérlő szelepeket működtetik,
tehát a létramozgások sebessége elmozdulás-arányos (proporcionális).
A hidraulikus vezérlő szelepek közvetlen működtetése egyedülálló működésbiztonságot
eredményez, mert abban az esetben, ha áramkimaradás van, de a hidraulikus-energia
rendelkezésre áll, a létra a fő-vezérlőállásból működtethető.
A fő-vezérlőállás lehetővé teszi az összes létramozgás fokozatmentes szabályozását a
maximális sebességig.
A fő-vezérlőállásnál a következő visszajelzők állnak rendelkezésre:
-

működőképesség ellenőrzés (teszt);
terheléskijelzés a létrakészlet terheléséről;
túlterhelés kijelzés (a létra csak rövidíthető);
létrahíd üzem lehetséges;
létracsúcs szabadon 1 fő terheléssel (lehetséges/tilos);
1/2/3 fő a kosárban (lehetséges/tilos);
létrafokok kiegyenlítve;
olajnyomás (ki/be);
ingás szögmérő.
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A mentőkosárban található nyomógombok és a kijelzők azonosak, a létravezérlőpulton
lévőkkel és azonos kezelési és funkcionális adatokat adnak a kezelőnek.
A forgóasztalon a fő vezérlőállással ellentétes oldalon generátor-tartókeret van felszerelve,
egy maximálisan 820x440x580 mm keretben lévő, 230/400 V, 5 kVA-os tűzoltó kivitelű
generátor részére.
Létrakészlet:
Az emelőmű egy 4 tagú teleszkóposan egymásba csúszó létrakészlet, amely nagyszilárdságú
acélból – csökkentett szélfelülettel – védőgázas hegesztéssel készült, amelyet az alábbiak
szerint lehet jellemezni:
-

speciálisan fejlesztett főtartó idom-pár;
torziós és hajlító nyomatékok alapján megszerkesztett főtartó idomok, átlós és
hevedertartók;
az idom-párnak megfelelően számítógéppel tervezett elemek és rácsos tartószerkezetek;
QSTE 380 E finomszemcsés acél használatának köszönhetően nagy teherbíró képesség.

Az egyes létratagok egymáson, karbantartást nem igénylő rugóerő-terheléses kötélgörgőkön
és alacsony súrlódású létravezetőkön mozognak, ennek köszönhetően a létrakészlet:
-

szorosabban vezetett;
kisebb holtjátékú;
csekélyebb a járulékos karbantartási költsége.

A kihúzó és visszahúzó kötelek oldalanként duplán helyezkednek el, ezáltal teljesen szabad
mászó-felületet sikerült elérni.
A létra teljes hosszán rendelkezésre álló szabadon mászható tér geometriai adatai:
-

szélessége: 4778 mm;
magassága: 389 mm.

A visszahúzó kötelek bármilyen létraállásnál (a negatív állásszöget is beleértve) lehetővé
teszik a létrakészlet visszarövidítését.
A létrafokok csúszásmentes és hőszigetelő bevonattal vannak ellátva.
További felszerelések:
-

beakasztható felszálló létra a létrakészlethez;
rögzítési lehetőség a tartókötelek karabinereinek beakasztására;
daruhorog-szem az alaptagon a csigahajtóműves láncos, vagy köteles emelő
(„flaschenzug”) részére, a legfeljebb 4 tonnás teher emeléséhez;
felfüggesztő szem a forgatható sugárcső vagy tömlőtartó részére a létracsúcson.
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Az alábbi felületi kezeléssel készült a felépítmény:
-

üregvédelem;
foszfátolás;
mélyalapozás;
csökkentett fényű, kétkomponensű fedőfestés.

A létrakészlet mozgási funkciói:
-

emelés-süllyesztés;
hosszabbítás-rövidítés;
forgatás;
kosárhelyzet beállítás.

A létrakészlet mozgatása a forgóasztal és a kosár mozgásától független.
A létramű valamennyi hidraulika hengere nyomásvezérelt visszacsapó szeleppel ellátott, a
csörlő hajtóműve rugóerő-tárolós fékkel rendelkezik. A forgató hajtómű önzáró, ezért az
emelőmű a beállított helyzetét, a működtető elemek energiaellátásának megszűnése esetén is,
minden esetben megtartja.
A Magirus CC biztonsági és vezérlőrendszer a létramozgásokat is automatikusan felügyeli. A
létramozgások, úgymint az emelés, a süllyesztés, a kihosszabbítás és a rövidítés, a működési
mező határának elérése előtt automatikusan lelassulnak egészen a végállásig.
A mozgásokat és a forgatást vezérlő elemek elmozdulás-arányos vezérlést biztosítanak, és
csillapítással rendelkeznek, melyek együttes hatásaként az indítás és leállás dinamikus hatásai
jelentős mértékben lecsökkennek.
Az alaphelyzettől a legmagasabb emelési helyzetig (+75o), 90o–os elfordítással a létrás jármű
mozgásideje 30 sec.
Az alaphelyzettől a legmagasabb emelési helyzetig (+75o), maximális kitolással, 90o-os
elfordítással, a létrás jármű mozgásideje 46 sec.
Tűzoltó mentőkosár:
-

0,7 m2;
1,105 m;
0,53 m.

alapterület :
korlát magasság:
ajtószélesség:

Kialakítás:
A létrakészlet végére egy RK 270 Vario S típusú mentőkosár van felszerelve.
Az RK 270 Vario S mentőkosár profilcsövekből készül, oldalán perforált lemezborítással,
alján csúszásmentes, lyukacsos lemezpadlózattal. A mentőkosár elején középen egy lenyíló
létra van, amely egyben ajtóként is szolgál. A mentőkosárból a létra könnyedén elérhető,
mivel csak egy létrafoknyit kell fellépni. Az 53 cm széles belépő ajtónyílással szemben van a
létranyílás, vagyis a mentőkosár jól átjárható, azért ideálisan használható több személy létrán
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történő mentésére, illetve létrán keresztül történő behatolásra. A kosár alapterülete 0,7 m2
amely 3 fő illetőleg 270 kg terhelésre lett kialakítva.
Ezáltal kellően nagy szabad mozgástér áll a légzőkészüléket viselő személyek rendelkezésére
és a mentendő személyek átlépése is akadálytalan a mentőkosárból a létrakészletre.
A mentőkosár kialakítása, tehát lehetővé teszi:
-

a kezelő és a szállított személyek, összesen 3 fő, biztonságos tartózkodását;
a mentőkosárból történő biztonságos ki-és beszállást;
a létrakészlet könnyű elérését;
a kosáron való könnyű és gyors áthaladást;
a padlózatra kerülő oltóvíz kifolyását;
a padlózaton lévő szerszámok véletlen leesésének megakadályozását.

Az RK 270 Vario S mentőkosár megnöveli a jármű hatékonyságát és megkönnyíti a létra
bevetési lehetőségeit. A mentőkosár vezérlőállással van kialakítva, amelyről az összes
létramozgás szabályozható.
A mentőkosár saját ütközésvédelemmel ellátott és ez által a nagyobb sérülésektől védett.
A kosár ki van egészítve különleges felszerelésekkel, úgymint:
-

hordágytartó;
rögzítő fül a biztonsági hevederhez;
forgatható sugárcső;
munkahely megvilágító fényszórók (2x24 V; 55 W);
rögzítő az önmentő készülékhez.

A RK 270 Vario S mentőkosár sok helyet és gyors bevethetőséget kínál, azáltal, hogy a
mentőkosár a létra csúcsára van szerelve.
A mentőkosár és a létracsúcs különleges rögzítésmódja következtében közlekedési helyzetben
a munkakosár becsukódik a létrakészletre.
Ebből következően:
-

a jármű mozgása a bevetéseknél gyorsabb;
szűk városi utcákon is bevethető;
a bevetési idő lecsökken, mert a kosarat nem kell a létra végére felakasztani.

Amennyiben bevetési -taktikai okokból szükséges, a mentőkosár a létra végéről levehető.
A munkakosár szintezés automatikusan, a mentőkosárban lévő számítógép és kettős
dőlésszög-érzékelő kapcsolók segítségével történik. A vízszintezést egy elektrohidraulikus
rendszer végzi, melynek teljesítménye akkora, hogy a leggyorsabb létraműködés mellett is
képes a mentőkosár folyamatos szintezését biztosítani.
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Vezérlés:
A mentőkosárban is van egy vezérlőállás elhelyezve, amely lehetővé teszi a létra
működtetését. Ez a vezérlőpult – mely tartalmazza a létramű elektrohidraulikus működtető
rendszerének vezérlő karjait is –, valamint a kontrollámpákat és kapcsolókat, valamint a
kosárszintező egységet foglalja magába.
A következő funkciók működtető elemei állnak rendelkezésre:
-

a „hosszabbítás-rövidítés” vezérlőkarja;
a „forgatás és az emelés-süllyesztés” vezérlőkarja;
az olajnyomás ki-, bekapcsolás lábkapcsolója;
a motorindítás-leállítás nyomógombja;
a létrafok kiegyenlítés nyomógombja;
a 1,- 2,- 3 fő a kosárban üzemmód választás nyomógombja;
az oldaldőlés kiegyenlítés ki-, bekapcsolás nyomógombja;
a vezérlőpult világítás ki-, bekapcsolás nyomógombja;
a vészleállítás nyomó-forgógombja;
a vészüzemi hidraulikus működtetés lábpumpája.

A vezérlőpult működtető karjai által létrahozott hidraulikus mozgás „elmozdulás-arányos”
(proporcionális) így rendkívül finoman szabályozható.
A kosár vezérlőpult megengedi az összes létramozgás fokozatmentes szabályozását a
maximális sebességig.
A nyomógombok és a kijelzők azonosak a fő vezérlőállásnál lévőkkel és azonos kezelési és
funkcionális adatokat szolgáltatnak a mentőkosárban lévő kezelőnek.
A következő visszajelzők állnak rendelkezésre:
-

működőképesség ellenőrzés (teszt);
terheléskijelzés a létrakészlet terheléséről;
túlterhelés kijelzés (a létra csak rövidíthető);
létrahíd üzem lehetséges;
létracsúcs szabadon 1 fő terheléssel (lehetséges/tilos);
1/2/3 fő a kosárban (lehetséges/tilos);
létrafokok kiegyenlítve;
olajnyomás kiegyenlítés (ki/be).
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Ütközésvédelem:
A mentőkosár elektromágneses érzékelőkkel ellátott, amelyek ütközés érzékelésekor, a
létramozgást azonnal leállítják.
Ugyanilyen érzékelők vannak a létrakészlet oldalán is, ezért az ütközésvédelem az egész létrát
védi, nem csak a kosarat.
Ütközés esetén a gyors leállás és a létrakészlet rugalmassága következtében a létrát, vagy a
mentőkosarat olyan sérülés nem érheti, hogy az mozgásképtelenné váljon.
Az ütközésvédelem a széllökések okozta hatásokat is érzékeli, ezáltal védi a létrakészletet a
dinamikus túlterhelésektől is.

Csatlakozások:
A munkakosárban:
2 db 230 V-os;
1 db 400 V-os;
elektromos csatlakozás van, amelyeket a forgóasztalon lévő generátorral a létrakészletbe
befűzött kábel köt össze.
Hab vízágyú:
A létrás gépjármű a munkakosárra felszerelt ALCO EL 570 típusú, MZ lövőkével ellátott távvezérelhető hab-vízágyúval rendelkezik, amely a következő adatokkal jellemezhető:
vízszállítás (7 bar névleges nyomáson)
1.500 liter/perc;
a sugárkép a kötött és szórt sugár között fokozatmentesen állítható;
működési tartomány:
vízszintesen:
± 30o;
függőlegesen:
-55o + 60o;
üzemi nyomás:
12 bar;
próbanyomás:
24 bar.
A hab- vízágyú oltóvízellátása a létrakészleten felvezetett 35 méteres tömlővel történik.
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Kosárkamera:
A mentőkosárba BISCHIKE gyártmányú kamera rendszer került beépítésre.
A kamera alumíniumöntvény házban van elhelyezve és a következő fő adatokkal
jellemezhető:
-

nagy látószögű objektív;
felbontás 384 sor;
fényerő 0,0076 Lux;
védettség IP 66
tápfeszültség 12 V;

Monitor fő adatai:
-

képernyő átmérő 13”,
felbontás 768 sor;
kamera bemenet 2 db;
kézi kamerakapcsoló;
normál/tükörkép átkapcsolás;
éjjeli/nappali kontraszt funkció;
műanyag ház;
tápfeszültség 12-30 V.

Adó- és vevőegység fő adatai:
-

adóteljesítmény 25 mW;
frekvencia 2,4 GHz;
kültéri hatótávolság 800 m;
védettség IP 54;
működési hőmérséklet-10oC/+55 oC,
tápfeszültség 12 V.

Vízfüggöny berendezés:
A munkakosár aljára a sugárzó hőtől való védelem érdekében vízköd szórófej van felszerelve,
amely a kosárból nyitható-zárható.
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5.2 IVECO MAGIRUS DLK 23-12 Vario CC mentőkosaras létrás gépjármű kezelési leírása:
A teleszkópos magasból mentő eszköz a 8. ábrán látható elemekből áll.
1.
2.
3.
4.
5.

Vezetőfülke és alváz.
Pódium és málhaterek.
Támaszok.
Létra.
Mentőkosár.

8. ábra: Létrás gépjármű főbb egységei
Vezetőfülke és alváz:
A gépjármű IVECO alvázon szerelt, erősített kivitelű, segédalvázzal kiegészített teherautó.
A gépjárművezető fülke szintén IVECO gyártmányú.
Pódium és málhaterek:
A pódium egy alumínium idomokból készített vázból áll, amelyet ragasztott alumínium
lemezzel borítanak. A pódiumban találhatóak az alumínium redőnyökkel lezárt, megvilágított
málhaterek. A világítást automatikusan kapcsolja a redőnyök nyitása és zárása, ha be van
kapcsolva a parkoló fény.

1. pódium lépcső
2. létrakészletre fellépő
létra

9. ábra: A pódium kiegészítő egységei
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A váz építőkocka rendszere révén a felépítmények felosztása rugalmas. A belső kiépítés akár
utólag is hozzáilleszthető a változó adottságokhoz és előírásokhoz. A pódium acél alapkeretre
van rögzítve, amely kapcsolódik az alvázhoz.
A pódiumot alumínium bordáslemez borítja. A pódium kiképzése olyan, hogy a létra minden
emelési szögben ütközés nélkül elfordítható 360o-ban. A pódium kiegészítő egységei a 9.
ábrán láthatóak.
Kitámasztás:
A kitámasztási erőket a támgerendák a talajra továbbítják. A rugórögzítő rögzíti a hátsó
tengely rugóit. A kerekek ekkor továbbra is érintkeznek a talajjal, és létraüzem közben
megakadályozzák a gépjármű oldalirányú elcsúszását.
Vario kitámasztás:
A „vario” kitámasztási rendszert teleszkópos munkahengerek alkotják, amelyek egymástól
függetlenül, tetszőleges szélességre kitolhatóak.
A támlábak helyzetét a számítógép folyamatosan érzékeli. A vezérlés a kitolás mértékével
arányosan megnöveli a lehetséges kinyúlás mértékét, a megengedett létrahosszúságot és a
túlterhelés határait a kitámasztási szélesség optimális kihasználása mellett.
A létra :
Létra meghajtása:
A létramozgások hidraulikus működésűek. A gépjárműmotor mellékhajtása egy rövid
kardántengelyen keresztül meghajtja a hidraulikus kör szivattyúját. Az olajellátás egy, a
szivattyú mellett, az alépítményben található olajtartályból van megoldva, így a szívási
távolságok nagyon rövidek.
A szivattyú az olajat a hidraulikus forgóelosztón keresztül vagy a támlábakhoz, vagy a létra
hidraulikus fővezérléséhez szállítja.
A hidraulikus fővezérlésben az útváltó szelepek a vezérlőolajat a vezérelt fogyasztókhoz
irányítják, amelyek a kívánt mozgásokat a vezérlőkar elmozdulásának függvényében a
megfelelő sebességgel hajtják végre. A teherfüggő vezérlés (terhelésérzékelő rendszer) révén
a szivattyú automatikusan beáll a szükséges olajnyomásra és a szükséges szállítási
mennyiségre.
Szükség esetén a létrás gépjárművet vészüzemben, vagyis kézzel is üzemeltetni lehet.
Vészüzemben valamennyi biztonsági berendezés ki van kapcsolva.
A vészüzemmód csak a létra visszatelepítésére és a támlábak behúzására szolgál.
Forgózsámoly, forgókoszorú:
A forgózsámoly a létrakészlet állítókeretét hordozza, amely egy forgókoszorún keresztül az
alépítménybe van ágyazva. Ez az elrendezés a létra végtelen számú körülfordulás teszi
lehetővé.
A forgókoszorú a létrakészlet által kifejtett erőket az alépítményen és a támlábakon keresztül
a talajra továbbítja.

61

Létramozgások:
A különböző létramozgásokat végre lehet hajtani egymást követően, illetve egyidejűleg is,
egymástól függetlenül. Ezeket elektronikus, hidraulikus és mechanikus biztonsági
berendezések biztosítják, amelyek kiküszöbölik a kezelési hibákból adódó estleges
veszélyhelyzeteket.
1. Emelés–süllyesztés.
2. Hosszabbítás–rövidítés.
3. Forgatás.

10. ábra: A létramozgások
A létramozgások vezérlését számítógép felügyeli.
A kezelés tetszőlegesen a fő kezelőállásból, vagy a kosár vezérlőállásából történik. A
vezérlőállásokban megtalálható az előbbiekben felsorolt minden kezelő elem és kijelző.
A hidraulikus meghajtás addig áll rendelkezésre, míg a „holtember” pedálkapcsoló le van
nyomva.
A szelepek irányítása a fő kezelőállásból hidraulikusan történik annak érdekében, hogy a
kezelőkaroknál csupán kis kézi erőt kelljen kifejteni.
Elengedésekor a kezelőkarok automatikusan visszatérnek az alaphelyzetbe. A
létramozgásokat csak ebből az alaphelyzetből kiindulva lehet újraindítani.
Emelés-süllyesztés:
Az emelő–süllyesztő mozgás a vízszinteshez viszonyított –12o és + 75o között lehetséges.
A létramozgások befejezésekor hidraulikusan vezérelt visszacsapó szelepek akadályozzák
meg a létra leereszkedését. A létra süllyesztésekor ezek a visszacsapó szelepek hidraulikusan
nyitnak.
Hosszabbítás-rövidítés:
A kihúzócsörlő hidraulikus motorral, két egymástól független fékkel, és egy áttételen
keresztül csatlakoztatott kötéldobbal működik.
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A hosszabbítási és rövidítési mozgások elindításakor a fékek hidraulikusan kinyílnak. Az
olajáramlás megjelenik a hidraulikus motornál. A létramozgás befejezésekor, vagy a
hidraulika meghibásodásakor a fékek biztonságosan megtartják a létrát bármely terhelt
állásban.
A kötéldob két-két kihúzó és visszahúzó kötéllel rendelkezik. Kötélszakadás esetében a
kötelek egyike biztonságosan megtartja a létrakészletet. A kihúzókötelekkel, a terelő tárcsán
át kihosszabbodik létra, az ellenkező irányba pedig a visszahúzó kötelek ismét behúzzák a
létrakészletet.
A kihosszabbító mozgás bármely állásban megállítható. Ezáltal a két létrarész közötti
átfedésnél eltérő létrafok távolság jöhet létre. Biztonsági okokból a létrára csak akkor szabad
felmászni, ha a létrafokok közötti távolság végig azonos (létrafok kiegyenlítés).
Forgatás:
A létrát tartó forgózsámolyt a hidraulikus motor önfékező csigahajtáson keresztül hajtja meg.
A létra fokozatmentesen körbe forgatható.
Automatikus szintkiegyenlítés:
A létrás gépjármű önállóan működő szintkiegyenlítéssel rendelkezik, amely a létrafokokat és
a mentőkosarat mindig vízszintesen tartja még akkor is, ha a gépjármű ferde terepen áll.
Ez a szintkiegyenlítés vagy lengőjármon, vagy nívókoszorún keresztül valósul meg.
Nívókoszorú esetén, a támlábak kihelyezése közben a forgókoszorúnál két szintező egység
működik, amely a terep dőlési szintjéhez állítja a létrakészletet.
A szintkiegyenlítés szabályozását a fő számítógép dőlésérzékelő egységei végzik.
A lengőjárom 12,3 % terepdőlés kiegyenlítésére képes. Bizonyos létramanőverekhez a
lengőjárom által történő automatikus szintkiegyenlítést ki lehet kapcsolni.
Létrakészlet:
Az egyes létraelemek nagy hajlító – csavaró erőnek ellenálló képességű, kis szélkapaszkodási
felülettel rendelkező, hegesztett acélidomokból készülnek.
A létrapofák hengerelt speciális idomok. A létrafokok, a létrakorlátok és az oldalrészek üreges
idomokból készülnek. Az egyes létrarészek az akadálytalan futás érdekében műanyag
csúszóelemekkel és görgőkkel vannak ellátva.
A létrafokok csúszásbiztos és hideg ellen szigetelő bevonattal rendelkeznek. A legfelső
létraelem csúcsán különböző rögzítő elemek vannak a mentőkosár, a daru üzemmód, a
forgatható sugárcső, a fényszóró, a tartókötelek számára. A könnyű feljutást egy kétrészes
segédlétra teszi lehetővé.
Az egyes létraelemek alkotó elemei:
1. Létrapofa.
2. Létrafok.
3. Létrakorlát.
4. Merevítő idom.

11. ábra: A létrakészlet
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RK 270 Vario S típusú kosár:(12. ábra).
Az RK 270 VARIO S típusú mentőkosár kiszélesíti a gépezetes tolólétra használati
lehetőségeit a mentési munkák során.
A kosár csúszásbiztos alumínium padlózattal ellátott, csővázas szerkezetű. A bejutást a
kosárba lépcső, korlát és lenyitható mászó létra teszik biztonságossá.
Az átjutást a létráról a kosárba és vissza a korláton található ajtó könnyíti meg.
A mentőkosár függesztő eszköz segítségével a létra csúcsára van akasztva.
A kitalpalási folyamat közben a mentőkosár az utazási helyzetből automatikusan
munkahelyzetbe billen.
A létra emelése és döntése közben a kosár folyamatosan vízszintesen áll. Az ehhez szükséges
működtető energiát a kosárban elhelyezett elektrohidraulikus szivattyú biztosítja, amelytől az
energia útszelepen keresztül jut a vízszintező hidromotorokhoz. Ilyen vízszintező
mozgásoknál a kosár számítógépe úgy vezérli a hidromotorokat, hogy azok mindig a
megfelelő olajmennyiséget kapják. A hidromotorok kettősvezérlésű rögzítő szelepei minden
helyzetben rögzítik a kosarat.
Az elektrohidraulikus energia kiesésekor a létra emelő és süllyesztő mozgása maximum
12o-os kosárdőlésnél leáll. A vezérlés teljes meghibásodásakor a vészüzemi berendezés
segítségével a kosarat manuálisan vízszintesre lehet állítani.
A támlábak betolásakor a kosár automatikusan a létracsúcsra, utazási helyzetbe fordul.
Szükség esetén a kosarat le lehet akasztani a létra csúcsáról.
A létrát a kosár vezérlő állásáról ugyanúgy lehet kezelni, mint a fő kezelőállásáról.
A kosáron el lehet helyezni különböző felszereléseket, mint például fényszórók, hordágytartó,
vagy forgatható sugárcső.

12. ábra: RK 270 Vario S típusú kosár
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5.3 A létrás gépjárművön található szimbólum ábrák áttekintése:
A létrás gépjárművön, illetve a kosárban különböző szimbólumok, illetve jelképi jelölések
találhatóak. Ezek minden esetben a kezelő segítségére vannak a gépkezelési folyamatok jobb,
egyszerűbb megértéséhez, illetve alkalmazásához.
A fentiek alapján az alábbi főbb csoportokat lehet kialakítani a szimbolikus ábrák között:
1. vezetőfülke szimbolikus ábrái (13. ábra);
2. létramanőverek szimbolikus ábrái (14. ábra);
3. LC kijelző szimbolikus ábrái (15. ábra);
4. kosárterhelés szimbolikus ábrái (16. ábra);
5. támlábrendszerek szimbolikus ábrái (17ábra);
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13. ábra: Vezetőfülke szimbolikus ábrái
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14. ábra: Létramanőverek szimbolikus ábrái
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15. ábra: LC kijelző szimbolikus ábrái
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16. ábra: Kosárterhelés szimbolikus ábrái
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17. ábra: Támlábrendszerek szimbolikus ábrái
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5.4 A vezetőfülke kezelő szervei:
Az IVECO Euro–Cargo vezetőfülke (manuális sebességváltó esetében; 18. ábra):

18. ábra: Iveco vezetőfülke
1. Kék lámpák be-, illetve kikapcsolása.
Bekapcsolja a megkülönböztető jelzéseket, illetve a hangjelzés a kürtkapcsolóval
kapcsolható.
2. Vészhelyzeti hangjelzés be-, illetve kikapcsolása.
Folyamatos hangjelzés, ha az 1-es számú kapcsoló be van kapcsolva.
3. URH rádió be-, illetve kikapcsolása.
4. „Kék fény” kontrollámpa.
5. „Málhatér” kontrollámpa.
6. „Kitámasztás” kontrollámpája.
Akkor világít, ha a támlábak munkahelyzetben vannak, a rugóretesz rögzítve, a kosár
munkahelyzetben van.
7. „Mellékhajtás bekapcsolva” kontrollámpa.
8. Üzemóra számláló.
9. Libella.
A gépjármű dőlésszögének mérésére szolgál.
10. „Mellékhajtás” kapcsoló.
1-es állás: mellékhajtás bekapcsolva.
0-állás: mellékhajtás kikapcsolva.
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Kezelőelemek:
Az IVECO Euro-Cargo vezetőfülke (automatikus sebességváltó esetében; 19. ábra)

19. ábra: Iveco vezetőfülke (automataváltó)
1. „Mellékmeghajtás” kapcsoló.
A kapcsolóban lévő kontrollégő akkor világít, ha be van kapcsolva a mellékmeghajtómű.
2. Kék lámpák be-, illetve kikapcsolása.
Aktiválja a kéklámpákat, és üzemkész helyzetbe helyezi a hangjelzést.
3. „Sziréna” hangjelző be-, illetve kikapcsolása.
Kapcsolója akkor aktiválja a hangjelzést, ha be van kapcsolva a 2-es kéklámpa kapcsoló.
4. URH rádió be-, illetve kikapcsolása.
5. Üzemóra számláló bekapcsolt mellékhajtással teljesített üzemórákat számlálja.
6. „Kékfény” kontrollámpa.
7. „Málhatér” kontrollámpa.
Bekapcsolt gyújtásnál világít abban az esetben, ha nincs bezárva minden málhatér ajtó.
8. „Letalpalás” kontrollámpa.
Akkor világít, amikor a támlábak ki vannak tolva, és le vannak eresztve munkahelyzetbe.
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5.5 A gépjárműtechnika kezelő elemei a felépítményen (20. ábra):

20. ábra: Kezelőelemek a gépjárművön hátul
1. Fő kezelőállás.
2. „Letalpalás” kontrollámpa.
- A kitalpalási folyamat alatt a lámpa villog.
- Elkezd folyamatosan világítani mihelyt a támláb az előírásoknak megfelelően
munkahelyzetbe kerül.
- Azonnal kialszik ha a támlábak szállítási helyzetben vannak.
3. Vezérlőkar: baloldali támlábgerendák leeresztése.
4. Vezérlőkar: baloldali támlábgerendák ki- és betolása.
5. Nyomógomb: kosárbillentés megállítása.
- A kosárbillenés bármely támlábhelyzetnél megállítható.
6. Nyomógomb: baloldali első, hátsó támlábak együttesen mozognak oldalirányban.
7. Vezérlőkar: jobboldali támlábgerendák leeresztése.
8. Vezérlőkar: jobboldali támlábgerendák ki-és betolása.
9 . Nyomógomb: jobboldali támlábakat együttes kitolása és leeresztése.
10. Vész működtetés: rugórögzítő kioldása.
11. Vész működtetés: baloldali támlábak felemelése illetve betolása.
12. Vész működtetés: a jobboldali támlábak felemelése illetve betolása.
13. A létrakészlet visszaforgatása a szállítási helyzetbe.
14. Kézi szivattyú a manuális vészüzemmód számára.
- A működtetéshez a rudazatot rá kell helyezni a kéziszivattyú működtető egységére.
15. Vészműködtető a szintkiegyenlítő kiszabályozására.
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5.6 Fő kezelőállás kezelőszervei (21. ábra):
Képernyő:
1.
2.
3.
4.

Folyadékkristályos megjelenítő egység.
Fényszóró beállító kar. A létrakészlet keresőlámpáit állítja +/– 90o tartományban.
Kezelőpult.
A kommunikációs berendezés nyomógombja.
Ha a kosárban lévő személlyel kapcsolattartást kezdeményeznek , akkor nyomni kell a
gombot.
5. Vezérlőkar: „hosszabbítás-rövidítés”.
6. Szögmérő: mutatja az emelési szöghöz tartozó kinyúlási értékeket.
7. A kommunikációs berendezés hangszórója.
8. Vezérlőkar: „emelés-süllyesztés” és „forgatás”.
9. Számítógépház.
10. „Holtember” -pedál.
11. Vészüzemi kar.
12. Vészleállító gomb. Vészhelyzetben azonnal leállítja a létra minden mozgását.

21. ábra: A fő kezelő állás egységei
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Kezelőpult a fő vezérlőálláson (22. ábra):
1. Kommunikációs berendezés hangerő szabályzó gombja.
2. Motor „start/stop” nyomógomb.
3. „Létrafok kiegyenlítése” nyomógomb.
4. Kommunikációs berendezés mikrofonja.
5. Hangerő beállító gomb.
6. Nyomógomb: „szintkiegyenlítés be- ki kapcsolása”.
7. 0 nyomógomb: külön kívánságra beszerelt egység működtetéséhez.
8. Nyomógomb: „Kosárterhelés áthidaló egység”.
9. Nyomógomb: Központi világítást és a vezérlőállás megvilágítását kapcsolja.
10. Vészleállító-gomb: Vészhelyzetben a létrafunkciók leállnak. Ebben a helyzetben azonnal
leállítja a létra mozgásait.

22. ábra: A fő kezelőállás kezelőszervei
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Képernyő (23. ábra):
1. LED-kijelző.
A LED-kijelző a kezelőnek információt nyújt a mindenkori létramozgásról.
2. LC-kijelző. Az LC kijelző további információkat nyújt a kinyúlásról, a terhelésről, valamint
szöveges jelentéseket ad az üzemi állapotról és zavarokról.

23. ábra: A képernyő
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A LED kijelző szimbólumai (24. ábra):

24. ábra: LED szimbólumok
1. „Teszthiba”. Akkor világít, ha a bekapcsoláskor hibát érzékel.
2. „Túlterhelés” – a létrát vissza kell rövidíteni.
Ez az LC-kijelző „létrát betolni” szöveggel együtt világít, ha:
- létra a használati határon tartózkodik;
- súlyterhelés a létrakészleten, illetve a kosárban meghaladta az adott pillanatban a
megengedett terhelést.
3. „8 fős hídterhelés”.
Akkor világít, ha létra (kosárral vagy anélkül) stabil tartóra van felfektetve.
Ez a szimbólum a létrahíd legnagyobb, 8 fős terhelhetőségét mutatja.
Maximum 8 fő egyenletes elosztásban tartózkodhat a létrakészleten.
4. „Szabadon állásban tilos a terhelés”.
Akkor világít, ha:
-kosár üzemmódban elérték a használati határértéket.
Ezen a területen tilos a létrát híd üzemmódban használni.
5. Kosár üzemmódban „korlátozott lehetőség”.
A szimbólum azt jelzi, hogy a kosarat tovább már nem szabad maximális terheléssel
terhelni. Folyamatosan világító fénynél a terhelést egy, villogó fénynél a terhelést
két fővel kell csökkenteni.
6. „Létrafok kiegyenlítődés”.
Kigyullad, mihelyt a létrafokok minden létraelemnél átfedik egymást. Csak ekkor szabad a
létrát mászni.
7. „Készenlét és olajnyomás”.
- a villogás azt jelzi, hogy a létra le van támasztva, és a létramozgatás a „holtember”
pedálkapcsoló segítségével lehetséges.
- folyamatos fény azt jelzi, hogy a létra számára rendelkezésre áll a megfelelő nagyságú
olajnyomás és ezáltal lehetségessé vált a létramozgások vezérlése.
9. „Nincs szintkiegyenlítés”. Akkor világít, ha kikapcsolták a létrakészlet automatikus
szintkiegyenlítését.
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LC–kijelző (25. ábra):
1. Tápfeszültség.
2. Gépjármű motor üzemi állapota.
3. Üzemi állapot kijelzése:
- létra szabadon állási üzemmódban: pillanatnyi megengedett terhelhetőség 3, vagy 2,
vagy 1 fő;
- kosár üzemmódban a személyek pillanatnyilag megengedett száma látható (3, 2, 1);
- ütközés miatt bekövetkező leállás esetében az ütközés iránya látható.
4. „Szövegmező”.
Az üzemi állapotok, figyelmeztető utasítások, vagy üzemzavarok, eligazítások
szöveges leírása.
5. „Üzemkészség”.
Akkor jelez, ha a „holtember” kapcsoló lenyomásával bekapcsolták az olajnyomást.

25. ábra: Az LC –kijelző
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6. További terhelés tilos.
7. A maximális elérhető magasság és a létracsúcs lehetséges maximális oldalkinyúlásának
jelzése
8. Az aktuális mentési magasság és létrahossz kijelzése. A magasság adat a létra pódium
felületére, a létrahossz a létrakészlet hátsó élére, a kinyúlás a kitámasztás külső élére
vonatkozik.
9. Elfordulási szög kijelzője. Az alváz hosszanti tengelyéhez viszonyított aktuális elfordulási
szöget jelzi. A pillanatnyi helyzetet egy villogó pont ábrázolja.
10. A vezérlőszoftver verziójának valamint a létratípus állandó megjelenítése.
11. Terhelés kijelzése.
A létrakészlet pillanatnyi terhelésének vonalas megjelenítése. Minél magasabbra kúszik a
vonal, annál nagyobb a terhelés.
12. Használati mező kijelzője. A gépezetes tolólétra és az aktuális kikapcsolási határ
bemutatása. Ez mutatja meg a létra pillanatnyi helyzetét a kikapcsolási határig és a még
rendelkezésre álló „kinyúlás-tartalékot”.
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5.7 Az RK 270 típusú Vario mentőkosár kezelő elemei (26. ábra):
1. Átjáró ajtók a létrára, retesszel.
2. Többfunkciós tartó.
A hordágytartó, fényszóróhíd elhelyezésére.
3. Felmászó segédlétra kötélhúzóval.
4. Kinyitható tartócsap a fényszóró számára.
5. A kommunikációs berendezés hangszórója.
6. Vészüzemi kar, retesszel.
7. Kosár vezérlőállása.
8. A kommunikációs berendezés mikrofonja.
9. „Holtember” kapcsoló pedál.
10. A hidraulikus szivattyú pedálja, vészüzemhez.
11. Hidraulikus szivattyú olajkiegyenlítő edénye beöntő nyílással, az olaj utántöltéséhez.

26. ábra: Az RK 270 VARIO mentőkosár kezelő elemei
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A mentőkosár kezelőegységei (27. ábra):

27. ábra: A mentőkosár kezelőegységei
1. Vészüzem kapcsoló.
2. Irányítókar (emelés – süllyesztés – forgatás).
3. Terhelésmutató.
4. Irányítókar (hosszabbítás–rövidítés).
5. Vészüzem kapcsoló–kioldókapcsoló.
6. Főkapcsoló.
7. Világításkapcsoló.
8. Oldalkiegyenlítőmű ki- bekapcsoló.
9. Kosárüzem kapcsoló.
10. Létrafok-kiegyenlítés kapcsoló.
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11. Motor indítás-leállítás.
12. Vészleállítás–kioldással.
13. Teszt hiba.
14. 8 személyes hídterhelés.
15. Olajnyomás.
16. Terhelni tilos.
17. Létrakészlet túlterhelve.
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5.8 Létrás gépjármű működtetése :
A telepítési hely kiválasztása:
-

Az állóhelyet úgy kell kiválasztani, hogy a személyek és a létrakészletek ne érhessenek
feszültség alatt álló vezetékekhez.
Amennyiben a létrás gépjárművet közlekedési útvonalon állítják fel, gondoskodni kell a
közlekedés biztosításáról.
Be kell kapcsolni a megkülönböztető fényeket és villogófényeket.
A mellékhajtómű bekapcsolása előtt fektessék le a kipufogógáz elvezető tömlőt.
A gépjárművet olyan közel kell felállítani az objektumhoz, amilyen közel az csak
lehetséges.

28. ábra: Az alátét támaszfelület
A talaj megválasztása:
A laza talaj veszélyezteti a magasból mentő biztonságos állását, és borulást okozhat. A
gépjármű hátsó kerekeit és támlábakat tilos:
- puha, süppedős talajra;
- aknafedőkre, víznyelőkre vagy letakart gödrökre;
- tűzcsapfedelekre állítani.
A vezetőfülkében a libellánál ellenőrizni kell a gépjármű dőlését. A +/-7o (12,3%-os
emelkedőnek megfelelő) meghaladó terepdőlés munka közben veszélyezteti a létrás jármű
stabilitását. Az ezt meghaladó terepdőlések esetén csak korlátozott létraüzemeltetés
engedélyezett. Ilyen esetben meg kell változtatni a felállítási helyet mindaddig, míg a
terepdőlés 7o alá nem csökken.
Amennyiben a megtelepítési hely eljegesedett, akkor az alátámasztások alá szórjanak
zúzalékot, illetve homokot. Indokolt esetben használandó az alátét támasztó felület (28. ábra).
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Mellékmeghajtás bekapcsolása (29. ábra):
- Üresbe kell kapcsolni a sebességváltót. Automata sebességváltónál a váltókart semleges
állásba kell helyezni.
- Be kell kapcsolni a rögzítőféket.
- Kézi sebességváltó estében be kell nyomni le a fülkében lévő tengelykapcsoló-pedált.
- Kézi sebességváltónál be kell kapcsolni a mellékmeghajtást, automata sebességváltónál
működtetni kell a mellékmeghajtás műszerfalon található kapcsolóját.
- Kézi sebességváltó estében lassan fel kell engedni a kuplungpedált.

29. ábra: A mellékmeghajtómű bekapcsolásának kapcsolója illetve kontrollámpája
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Kitámasztás:
A támlábak minden egyes mozgatása előtt meg kell győződni arról, hogy a mozgási
tartományban vannak-e személyek, vagy tárgyak. A kitámasztási folyamat alatt figyelni kell
állandóan a teljes mozgási tartományt.
Vario kitámasztás:
Annak érdekében, hogy 360o-ban el lehessen érni a maximális kinyúlást, ki kell tolni mind a
négy támlábat. Amennyiben ez nem lehetséges, a támlábakat tetszés szerint külön –külön is ki
lehet tolni. A vezérlés, ebben az esetben, létraüzemben automatikusan csökkenti a legnagyobb
megengedett kinyúlást és a maximális létrahosszúságot.
Kitolás:
Amennyiben a támlábak mozgási területe szabad, a „támlábak ki és betolása” vezérlőkart
kifelé kell billenteni. Az egy oldalhoz tartozó két támláb vezérlőkarjait együtt is lehet
működtetni. A gépjármű végénél és a vezetőfülkében mindaddig villog kitámasztás
kontrollégő, míg a kitámasztás teljesen meg nem történik.
Leeresztés:
A támlábak „leeresztése-felemelése” vezérlőkart mindaddig lenyomva kell tartani, míg a
vezérlés automatikusan meg nem szakítja a mozgást. Szemközti oldalon található hátsó
kezelőállásnál a leírt módon ismét ki kell tolni, illetve le kell ereszteni a támlábakat. A támláb
„leeresztése-felemelése” vezérlőkart mindaddig lenyomva kell tartani, míg a kitámasztás
kontrollégő folyamatosan el nem kezd világítani és a munkakosár vízszintesre
(munkahelyzetbe) nem áll (30. ábra).

30. ábra: A támlábrendszer kezelő szervei
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Legfontosabb biztonsági előírások:
- A rendellenes kezelés egyaránt veszélyezteti a személyeket és magát a létrás járművet.
- A kezelőnek meg kell győződni arról, hogy az elvégezni kívánt művelet, személyi és anyagi
kár veszélye nélkül végrehajtható-e.
- Az akadályokat maximális óvatossággal el kell kerülni.
- A mozgásokat mindig lassan kell indítani és befejezni.
- A létramozgások sebességét a vezérlőkar kimozdulásának mértéke határozza meg. Ezáltal
mind a három mozgást egyidejűleg tetszőleges sebességgel lehet mozogni.
- Átmenetet az egyik mozgásból a másik mozgásba nem szabad sem hirtelen, sem maximális
sebességgel végezni.
- Elengedéskor a vezérlőkarok automatikusan visszatérnek a semleges állásba, a létrakészlet
megáll az aktuális helyzetében.
- A „holtember“ kapcsolópedál elengedésekor a létra azonnal megáll az aktuális helyzetben.
Ezért a „holtember“ kapcsolópedált a létra mozgatása közben csak veszélyhelyzetben szabad
elengedni.
-Munka közben a képernyőn folyamatosan figyelni kell a terhelési ábrákat.
-Amikor vészhelyzetbe megszólal a figyelmeztető csengő, és evvel egyidejűleg a számítógép
képernyőjén megjelenik a „túlterhelés“, „létrát tehermentesíteni“, vagy „vissza kell
rövidíteni “ felirat, akkor ezeknek az utasításoknak eleget kell tenni.
- A létra mozgása közben a felépítményen nem tartózkodhatnak személyek.
-A visszarövidített létrát a legnagyobb sebességgel lehet forgatni, felemelni és billenteni. A
kinyúlás növekedésével ezek a mozgások automatikusan lelassulnak, a létracsúcs kerületi
sebességének korlátozása érdekében.
Vészleállítás:
Vészhelyzetben a fő, vagy kosár-vezérlőállásról minden létramozgás azonnal leállítható.
Működtetni kell a „vészleállító“ gombot, ezáltal megszakad az áramellátás, illetve leáll a
motor, a csengőhang megszólal, és a képernyőn megjelenik „vészleállító gombot kireteszelni”
szöveg.
Amennyiben működtetik a „vészleállító“ kapcsolók valamelyikét, az újraindítás csakis ennek
kioldása után lehetséges. Ha a kosár vezérlőállásán található „vészleállító“ kapcsolót
működtették, a létrát a kosárban lévő személyek mentése érdekében a motor újraindítását
követően a fő kezelőállásról is lehet kapcsolni.

31. ábra: A vészleállító kapcsoló
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Emelés–süllyesztés (32. ábra):
Annak érdekében, hogy a létrát kiemeljük a tartójából, az első mozgási művelet mindig a
felemelés.
Ehhez létre kell hozni az üzemkész állapotot, majd a felemeléshez működtetni kell az
„emelés-süllyesztés” vezérlőkart.
Az követően, hogy a létra felemelkedett a létratartó egységről, a megtelepítésből adódó
gépjármű dőlését automatikusan kiegyenlíti a szintkiegyenlítő berendezés.
Süllyesztéshez az „emelés-süllyesztés” vezérlőkart kell mozdítani a süllyesztés irányába.

32. ábra: Emelés-süllyesztés kezelőegységei

Legfontosabb tudnivalók:
- Az „emelési és süllyesztési” mozgások a kikapcsolási határok megközelítésekor, a lágy
kikapcsolás biztosítása érdekében fokozatosan lelassulnak.
- Az emelés közben kialakult „túlterhelés” jelzés megszűnése után ismét
lehetséges a normál működés.
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Forgatás (33. Ábra):
A felemelést követően a gémet először a kívánt irányba kell forgatni, csupán azután szabad
kihosszabbítani a létrakészletet. A „forgatás” vezérlőkart a forgatási iránynak megfelelően
jobbra, vagy balra kell mozdítani.
A létra aktuális elfordulása a képernyőn, elfordulás kijelzőjében villogó pontként látható.

33. ábra: A forgatás kezelőegységei
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Hosszabbítás–rövidítés:
A létrakészlet kihosszabbításához a „hosszabbítás-rövidítés“ vezérlőkart a kihosszabbítás
irányban el kell billenteni. A létrakészlet rövidítéséhez a „hosszabbítás-rövidítés“ vezérlőkart
rövidítés irányba kell billenteni. A „ki és bemozgás” a kikapcsolási határ megközelítésekor
egyre jobban lelassul annak érdekében, hogy a kikapcsolás lágy legyen.

34. ábra: A hosszabbítás-rövidítés kezelő szervei

A „hosszabbítás-rövidítés” folyamat alatt a létrakezelőnek folyamatosan figyelemmel kell
kísérni a legfontosabb pillanatnyi rendszer információkat, ez a biztonságos üzemeltetéshez
elengedetlenül fontos.
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A létrafok kiegyenlítése:
A létrafok kiegyenlítés azt jelenti, hogy valamennyi létratag létrafokai átfedésben vannak, a
létra teljes hosszában az egyes létrafokok közötti távolság azonos. A létrafokok kiegyenlítést
manuálisan, vagy automatikusan lehet elérni. Amikor a képernyőn világít a létrafok
kiegyenlítés fehér ábrája, megtörtént a létrafok kiegyenlítés.
A létrakészletre tilos felmászni abban az esetben, ha a létrafokok nincsenek kiegyenlítve, mert
ebben az esetben a létramászás az eltérő foktávolság miatt balesetveszélyes.
Épület megközelítése a létrakészlettel:
A betámasztott létra hirtelen szintkiegyenlítése veszélyezteti a létra csúcsán tartózkodó
személyeket. Ennek figyelembe vételével a létra betámasztása előtt ki kell kapcsolni az
automatikus szintkiegyenlítést az alábbiak szerint:
-

A létra megtelepítésekor meg kell közelíteni az épületet, amennyire csak lehet.
A gépezetes tolólétrát először kissé meredekebbre kell állítani a szükségesnél, és be kell
forgatni a beavatkozás irányába.
Ki kell hosszabbítani a szükséges hosszúságra.
El kell végezni a létrafokok kiegyenlítését. A kijelzőn kigyullad a fehér színű
„létrafok kiegyenlítés” szimbólum.
Korrigálni kell a forgási irányt.
Az „automatikus szintkiegyenlítés KI” nyomógomb segítségével ki kell kapcsolni az
automatikus szintkiegyenlítést. A képernyőn világít „nincs szintkiegyenlítés” szimbólum.
Ezután nagyon óvatosan szabad befektetni a létrakészletet.

A gépjárműmotor leállítása–indítása:(35. ábra)
A motor leállítása előtt el kell engedni a „holtember” kapcsolópedált, ekkor a motor üresjárati
fordulatszámra vált és kikapcsol az olajnyomás. A képernyőn villog a készenlét és olajnyomás
szimbólum. A motor leállításhoz addig kell nyomni a gépjárműmotor „START/STOP”
nyomógombját, míg a motor le nem áll. Motor beindításához meg kell nyomni a
gépjárműmotor „START/STOP” nyomógombot, míg a motor el nem indul. A motor
működését a képernyőn a „motor működik” szimbólum jelzi.

35. ábra: A motor „indítás-leállítás” kezelőgombja
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5.9 Az RK 270 Vario S típusú mentőkosár alkalmazása:
A létrás gépjármű kívánságra felszerelhető az RK 270S típusú mentőkosárral. Ez kiszélesíti a
gépezetes tolólétra használati lehetőségeit, különösen a mentési munkák során.
Annak érdekében, hogy az irányítást szükség esetén át lehessen venni a kosárban dolgozóktól,
a fő kezelőállásban is kell kezelőnek tartózkodnia.
Legfontosabb betartandó biztonsági rendszabályok:
- elegendő távolságot kell tartani az akadályoktól;
- fák közelében ügyelni kell arra, hogy a kosár és a létrakészlet mozgási körzetében ne
legyenek vastagabb ágak.
- alapvetően kerülni kell a kosár ütközését. Ennek érdekében az épületek és akadályok
közelében csökkenteni kell a létrakészlet mozgatási sebességét.
Megengedett kosárterhelések:
A kosár maximális terhelése 270 kg illetőleg 3 ember.
A legnagyobb megengedett oldalirányú terhelés 200 N. (Vízágyú használat!)
A hordágytartó, vagy elforgatható vízágyú rögzítési pontjának terhelhetősége 160 kg.
Beszállás a kosárba: (szállítási helyzetben lévő létrakészletről)
-

-

A támlábak leeresztésekor a kosár magától munkahelyzetbe billen. Amennyiben ez nem
történne meg, akkor a kosarat munkahelyzetbe lehet hozni a „holtember” kapcsolópedál
lenyomásával és a vészüzemi rendszer működtetésével.
A lépcsőn fel kell mászni a pódiumra, a létrakészlethez.
Át kell lépni a létrakészletre.
Ki kell nyitni mind a két ajtót a kosárnál, és reteszelni kell nyitott állapotban.
Be kell mászni a mentőkosárba.
Ügyelni kell a megengedett terhelésre.
Oldani kell az ajtók reteszelését, és becsukás után újra reteszelni kell.
Meg kell győződni arról, hogy a fő kezelőállásban van-e személyzet.

Bejutás a kosárba a kihosszabbított létrakészletről:
-

A létrára az előbbiek szerint fel kell mászni.
Ki kell nyitni a kosár mindkét ajtaját, és nyitott állapotban reteszelni kell.
Be kell lépni a kosárba.
Ügyelni kell a terhelésre.
Oldani kell az ajtók reteszelését, és becsukás után újra reteszelni.
Meg kell győződni arról, hogy a fő kezelőállásban van-e személyzet.
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Bejutás a kosárba a talajszintről:
A kosárba a földről is be lehet mászni, ha a létracsúcs megfelelően meg van döntve.
-

A gémet oldalt, a vezetőfülke mellett kb. 0,4 m–re le kell ereszteni a talaj fölé.
Ki kell akasztani a mászólétrát, és a tartókötélnél fogva le kell ereszteni.
Be kell mászni a kosárba.

Létramozgások a kosár vezérlőállásból:
A kosár vezérlőállása akkor üzemkész, amikor villog a „készenlét” és az „olajnyomás”
kontrollégő.
Az a kezelőállás aktív, amelyen lenyomták a “holtember” pedálkapcsolót. A fő kezelőállás
“holtember” pedálkapcsolója elsőbbséget élvez. A kosárból csak akkor lehet vezérelni, amikor
nincs lenyomva a fő kezelőállás “holtember” pedálkapcsolója.
A mentőkosár fel-, és leakasztása:
Beakasztás:
-

A létrát oldalt a vezetőfülke mellett kb. 0,4 m–re a talaj fölé kell süllyeszteni.
A kosarat két személynek kell felemelni és beakasztani a létra csúcsán található kosárfüggesztő szerkezetbe.
Ellenőrizni kell, hogy a kosár beakadt-e az alsó tartókba is, valamint hogy mindkét
oldalon rögzültek-e a reteszek.
A kosár összekötő csatlakozóját össze kell kapcsolni a létra csúcsán található dugaszoló
aljzattal.

Leakasztás:
-

Ki kell akasztani a felfüggesztő szerkezet reteszét, majd a kosár összekötő csatlakozóját
szét kell választani a létra csúcsán található dugaszoló aljzattól.
Mindkét oldalon ki kell oldani a kosárfelfüggesztés reteszeit.
A kosarat legalább két személynek kell kimozdítani a stabil helyzetből, majd ki emelniük
a rögzítő tartóból.
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5.10 Karbantartás és ellenőrzési feladatok:
Mellékmeghajtómű kardántengely:
100 üzemóránként, vagy havonta nagynyomású zsírzóval kell karbantartani a megjelölt
karbantartási helyeket (36. ábra).
1. A kardánkeresztek (4 db).
2. A köztes csapágyház.
3. Bordástengelyek (2 db).

36. ábra: Kardántengely zsírzási pontjai
Hidraulika tartály:
Naponta a szolgálatváltás alkalmával az olajszintet kell ellenőrizni (37. ábra).
Az ellenőrzés során a létrás gépjárműnek menetkész helyzetben kell lennie!
1. Olajszint ellenőrző egység.
2. Feltöltő nyílás olajszűrővel.

37. ábra: Hidraulika olajszint ellenőrzése
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Felállító munkahenger:
A munkahengerek tömítettségét 6 havonta meg kell vizsgálni (38. ábra).
1. A munkahengert maximális helyzetbe ki kell tolni.
2. Le kell mérni a munkahengeren a krómozott kinyúlás mértékét.
10 perc elteltével újra le kell mérni: Ha nagyobb az eltérés, mint 5 mm jelezni kell a
szakszerviznek.

38. ábra: Emelő munkahenger szivárgási veszteségmérés
Felállító munkahenger támcsapágy zsírzása:
100 üzemóránként vagy havonta kell karbantartani a csapágyakat (39. ábra).
1. a zsírzófejek (sárga színnel jelölve van).

39. ábra: Felállító munkahenger támcsapágy zsírzógombja
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Forgótorony zsírzása:
100 üzemóránként vagy havonta kell karbantartani a forgótornyot (40. ábra).
1. Zsírzási pontok (sárga színnel jelölve van).

40. ábra: Forgatótorony fogaskoszorú zsírzópontjai

Hajtómű (hosszabbítás-rövidítés) olajszint ellenőrzés:
100 üzemóránként, vagy évente kell az ellenőrzést végrehajtani (41. ábra).
Olajcserét 5 évente kell végrehajtani.

1. ellenőrzési pont (sárga).
2. betöltő nyílás.
3. leeresztő nyílás.

41. ábra: Olajszint ellenőrzési pont
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A felállítókeret forgatótengelyének zsírzása:
30 üzemóránként vagy 3 havonta kell végrehajtani a karbantartást (42. ábra).
1. A felállítókeret forgatótengely csapágyai.

42. ábra: A felállítókeret forgatótengely csapágyai
Támlábrendszer és rúgóretesz ellenőrzése, ápolása:
30 üzemóránként vagy 3 havonta kell végrehajtani a karbantartást (43. ábra).
Köteleket és a visszahúzó rugókat meg kell tisztítani, speciális kötélzsírral kell karbantartani.

1. behúzó kötél
2. visszahúzó rugó
3. kötélvezető görgő

43. ábra: A rugóretesz rendszer egységei
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Támlábrendszer csőtörés biztonsági szelep vizsgálata:
6 havonta kell a vizsgálatot elvégezni (44. ábra).
1. A munkahengert maximális helyzetbe ki kell tolni.
2. Le kell mérni a munkahengeren a krómozott kinyúlás mértékét.
10 perc elteltével újra kell mérni: ha nagyobb az eltérés, mint 5 mm, azt jelezni kell a
szakszerviznek.

44. ábra: A támlábrendszer ellenőrzése
Támlábrendszer csapágyainak zsírzása:
6 havonta kell elvégezni a karbantartást (45. ábra).

45. ábra: A támlábrendszer csapágyainak elhelyezkedése
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Létrakészlet csúszófelületeinek–görgőinek tisztítása kenése:
Havonta a létrakészlet csúszófelületeit meg kell tisztítani (46. ábra).
A vezetőgörgők csapágyait magas nyomású zsírzóval kell megkenni.

46. ábra: A létrakészlet csúszó és gördülő felületei
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IRODALOMJEGYZÉK:
IFA W 50 L/DL 30 üzemeltetési útmutató.
Magirus-Iveco DLK 23-12 Vario CC gépkönyv.
Wolfgang Freynik: Symbolerklärung zu den Steuerständen und
zum Benutzungsfeldanzeiger einer Drehleiter
DLK 23-12 Vario CC der Fa. Magirus;
232-seitige ausbildungsbegleitende
Unterlage.
Berliner Feuerwehr2000
Vincze Árpád: Hidraulikus berendezések üzemeltetése és
karbantartása
Műszaki könyvkiadó 1973.
Surányi Endre: Gépjárműszerkezetek
Műszaki könyvkiadó 1983.
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