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Mentőcsörlő

A jármű egy ROTZLER –TREIBMATIC TR 200 / 5 mentőcsörlővel van felszerelve.

FIGYELEM

Letámasztott jármű esetén a mentési munkák nem megengedettek.

7.1

Előkészületek a ROTZLER – TREIBMATIC mentőcsörlővel történő
mentéshez

7.1.1

Előkészületek a vezetőfülkében

• A rögzítőfék legyen behúzva.
- Kapcsolja be az akkumulátor főkapcsolót (58).
- Kapcsolja be a gyújtást, indítsa el a motort.
- Működtesse a billenő kapcsolót (66). A mentőcsörlő aktiválva van. A
kapcsolóban lévő ellenőrző lámpa világítani kezd.

- Működtesse a billenő kapcsolót (77). A tartófék be van húzva.
Ezáltal kiegészítésül az 1. és 2. tengely kerekei is fékezve vannak.

VESZÉLY

7.1.2

A tartóféket nem pótlásként, hanem csak a rögzítőfékkel együtt szabad
működtetni vagy használni. Soha ne használja a tartóféket menet közben. A
tartófék csak mentőcsörlő használat esetén alkalmazható.

Előkészületek a járművön

• A járművet alapvetően a mentőcsörlő húzásirányába kell állítani.
• A járművet kiegészítésül alátétékekkel kell biztosítani.
• A járművet adott esetben további biztonsági intézkedésekkel (kötél, láncok) kell biztosítani
csúszás ellen.
További lehetséges biztonsági intézkedések:
Közúton:
• Alsó lift függőleges lesüllyesztése (a mellékelt műanyag lapokat az út kímélése érdekében alá
kell tenni).
Terepen:
• Alsó lift függőleges lesüllyesztése.
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Előkészületek a járművön

Csatlakoztassa a ROTZLER – TREIBMATIC
mentőcsörlő kezelőegységét a csatlakozó
aljzathoz (2. tétel) a kapcsolószekrény (1. tétel)
mellett.

A mentőcsörlő üzemeltetésére és kezelésére vonatkozó további adatokat lásd a
készülékgyártó kezelési utasításában a függelékben.

7.2

Mentővontatás darugémmel és emelőcsörlővel (kettős üzem)

7.2.1

Előfeltételek

•A
daru
vízszintesen
áll,
vízszintes forgási síkkal.
•A
gém
hátrafelé
áll,
a
felépítmény reteszelés és a
forgatómű fék
be van
kapcsolva.
• A gém teljesen be van húzva.
• Gémszög 80° - 5°.
• Hátsó
tengely
blokkolás
bekapcsolva.
• Mentővontatás max. 7,5 t.
• Az alsó horogszerkezet megengedett oldalsó eltérése a jármű hossztengelyétől 1° ± 0,5°.
• Az alsó horogszerkezet 2 vagy 4 kötélággal rendelkezik.
Tájékoztató
7.2.2

A löket végállás-kapcsolót nyugalomban lévő kötél mellett kell rögzíteni.

Munkavégzés kettős üzemben

- A 7.1 pont szerinti összes intézkedést meg kell tenni.
- A kettős üzem kódszámát a terhelőnyomaték-korlátozásnál (LMB) meg kell adni.
- Engedje ki annyira a gémet / emelőkötelet, hogy az idegen jármű alsó horogszerkezete
rögzíthető legyen.
- Rögzítse a 16 mm átmérőjű felfüggesztőkötelet két láncvég-szemmel a mentendő jármű orrában
bal és jobb oldalon két fix ponton.
- Akassza be az alsó horogszerkezetet a felfüggesztőkötélbe.
- Húzza be teljesen a gémet és billentse fel 80° - 5°-ra.
- Csévélje le a mentőkötelet és rögzítse a mentendő járműhöz.
- A darufülkéből irányítva, az emelőcsörlő és a mentőcsörlő egyidejű és egyenletes húzásával
mentse a mentendő járművet.
Tájékoztató

A kettős üzem csak akkor alkalmazható, ha a mentés a mentőcsörlővel
egyedül nem lehetséges.
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