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ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK 
 

Jelen üzemeltetési utasítás a Rotzler csőrlőmű üzemeltetésére és karbantartására vonatkozó 

fontos útmutatásokat tartalmaz. 

A kezelő személyek kötelesek az üzemeltetési utasítást gondosan elolvasni és a megadott 

útmutatást betartani, mivel a tartós üzembiztonság csak a drótkötél kifogástalan kezelése 

esetén biztosított. 

 

Kezelési hibák és hiányos ápolás üzemkieséshez és szükségtelen javításokhoz vezethet. 

Jelen üzemeltetési utasítás a javítások és szerelések elvégzésére vonatkozó útmutatót nem 

tartalmaz. 

 

A műszaki továbbfejlesztés során végzett módosítások jogát fenntartjuk. 

 

Amennyiben a csörlőmű telepítése során a hidraulikával vagy az elektronikával kapcsolatban 

valami nem világos, kérjük forduljanak vezérléstechnikai részlegünkhöz. 

Telefon: 07627/701-267 vagy 260. 

 

Amennyiben működés közben üzemzavar lép fel, kérjük forduljanak meghatalmazott 

ügyfélszolgálatunkhoz. 

Telefon: 07627/701-265. 

A felvilágosítás-kérésekhez szükséges adatok, pl. csörlőtípus, gyártási szám, kivitel stb. a 

csörlő típustábláján találhatók. 

Műszaki változtatások joga fenntartva. 

 

A felhasználó országban a csörlőkre, emelő- és vonógépekre vonatkozó mindenkor érvényes 

nemzeti előírásokat be kell tartani. Németországban ilyen többek között a VBG8 „Csörlők, 

emelő- és vonógépek” balesetelhárítási előírás, valamint a DIN 15020 2. lap.  

 

A csörlőművek kopásnak kitett, vagy meghatározott élettartamra méretezett részeket 

tartalmaznak. 

 

Ennek megfelelően a csörlőműveken megelőző karbantartást, vagy emelőcsörlőknél az 

elméleti használati időtartam letelte után generáljavítást (GÜ) kell végezni. 

 

Az üzemeltetőnek a generáljavítást az elméleti használati időtartam felhasznált részarányának 

megállapítása alapján, ill. legkésőbb 10 éves használat után kell kezdeményeznie (lásd VBG8, 

FEM 9.755). 

A generáljavítást az üzemeltető kezdeményezheti és a gyártó vagy a gyártó által 

meghatalmazott személyek végezhetik el. 
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GARANCIA  
 

A Rotzler cég elutasítja a garanciaigényeket, amennyiben 

 

a) a csörlőművet nem engedélyezett alkalmazási területeken használják 

b) szerkezeti és biztonságtechnikai módosításokat hajtanak végre a Rotzler cég kifejezett 

hozzájárulása nélkül 

c) a hibás vagy kopott alkatrészeket és egységeket nem eredeti Rotzler pótalkatrészekre 

cserélik 

d) a karbantartási intervallumokat nem tartják be 

e) a javításokat nem a Rotzler által meghatalmazott személyzet végzi. 

 

 

SZERZŐI JOG 
 

Jelen üzemeltetési utasítás szerzői joga a Rotzler cégnél marad. 

 

 Jelen üzemeltetési utasítás a kezelő és felügyelő személyzetnek szól. Olyan műszaki 

szövegeket, előírásokat, képanyagot és rajzokat tartalmaz, amelyeket teljesen vagy részben 

sokszorosítani, terjeszteni, vagy versenycélokra illetéktelenül értékesíteni, vagy másokkal 

közölni tilos.  

 

SZIMBÓLUMOK ÉS TÁJÉKOZTATÓK MAGYARÁZATA 
 

 

FIGYELEM! 

E szimbólum jelen üzemeltetési utasítás minden munkabiztonsági 

útmutatójánál megtalálható, ahol emberre és gépre nézve veszély áll fenn. 

Kövesse e tájékoztatót és ilyen esetekben legyen különösen óvatos. A 

munkabiztonsági tájékoztatót adja tovább a többi felhasználónak is. 

Jelen üzemeltetési utasítás biztonsági tájékoztatóján kívül a mindenkori 

felhasználó ország általános érvényű biztonsági útmutatói és 

balesetelhárítási előírásai is érvényesek. 

 

TÁJÉKOZTATÓ: 

E szimbólum a komplett utasítás összes olyan munkabiztonsági 

tájékoztatójánál megtalálható, amely a csörlőmű biztonságos működésének 

garantálására irányuló különleges munkafolyamatokra utal. E szimbólum 

megtalálható jelen utasítás azon helyein is, ahol különleges műszaki 

adatokra és követelményekre utalunk.  
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1 MŰSZAKI ADATOK (lásd még a csörlő típustábláját) 
 

1.1 TREIBMATIC / drótkötél 

 
 Megnevezés Rövid jelölés Mérték-

egység 

Érték 

     

ÁLTALÁNOS TREIBMATIC TR 200/5   

 Kivitel 926559-7003   

 Gyártási szám    

TELJESÍTMÉNY

ADATOK 

Max. statikus terhelés MBstat  kN 240 

 Névleges terhelés tehermenetben MBnévl  kN 200 

 Névleges terhelés gyorsmenetben MBnévl  kN 50 

 Névleges kötélsebesség 

tehermenetben 
v (1) névl  m / perc 15 

 Névleges kötélsebesség 

gyorsmenetben 
v (1) névl  m / perc 40 

 Futási idő osztály / terhelésösszegzés FEM 9.511 MBnévl esetén T1 / L1 

     

HIDRAULIKA Max. olajmennyiség áramlás Qmax  l / perc 150 

 Min. olajmennyiség áramlás Qmax  l / perc  

 Szükséges max. nyomás pmax  bar 370 

 Min. visszafutási nyomás pymin bar  

 Max. visszafutási nyomás pxmax bar 15 

 Max. torlasztott nyomás pxmax bar 5 

 Max. szivárgási nyomás plmax bar 1,5 

 Az adatok 39 cst hidraulikaolaj viszkozitáson és 23C környezeti hőmérsékleten 
alapulnak. 

     

DRÓTKÖTÉL Kötélhossz Lmax m  

 Kötélátmérő dnévl mm 24 

 Készülék kötélvesztesége   m 10 

     

ELEKTROMOS 

BERENDEZÉSEK 

Névleges feszültség DC unévl V 24 

 Max. feszültség umax V 33 

 Min. feszültség umin V 18 

 Névleges áramerősség Inévl A 4 

 Max. áramerősség I0max A 8 

 Védelmi mód   IP 65 

     

KAPCSOLÁSI 

RAJZOK 

Kapcsolási blokkvázlat 700727 2200   

 Hidraulikai kapcsolási terv 700620 1120   

 Elektromos kapcsolási rajz 700753 1220   

    T0150 
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2 A CSÖRLŐMŰ FELÉPÍTÉSE 
 

2.1 Teljes nézet 

 

 A mindenkori nézetek, valamint jelmagyarázatok a mellékelt ajánlati rajzon találhatók. 

 

2.2 Rendeltetésszerű használat 

 

 A jelen üzemeltetési utasításban ismertetett TREIBMATIC TR 200 kizárólag talajhoz 

tapadó terhek húzására szolgál a névleges húzóerőig.  

A TREIBMATIC-kal tilos vontatást, valamint személyszállítást végezni. A 

TREIBMATIC használata a -30C…+44C környezeti hőmérséklettartományban, 

95%-os maximális páratartalom mellett engedélyezett.  

 

2.3 Felépítés és hajtás 

 

 A Rotzler csörlőmű hajtása hidraulikus szivattyú segítségével történik, amelyet a 

jármű mellékhajtása hajt meg.  

A TREIBMATIC hajtóművét egy hidraulikus motor hajtja meg.  

A TREIBMATIC hidraulikus vezérlése a vezérlőszeleppel történik.  

A hidraulikus szellőztetésű lamellás fék segítségével a teher biztonságosan 

megtartható. 

Drótkötélmenet: 

A drótkötél a tehertől a kötélpályára kerülve több egymás melletti menettel fogja 

körbe a két csörlődobot.  

A TREIBMATIC vonóerejének elérése érdekében egy szorítótárcsa megfelelő 

előfeszítést hoz létre a TREIBMATIC-on.  

A kötélkimeneten a drótkötél terheletlenül lép ki ismét. 

A TREIBMATIC-ról lefutó, tehermentesített drótkötélvég egy görgős pályán a 

tárolódobra jut és ott nyer elhelyezést. 

 

2.4 Csörlőmű vezérlés 

 

  

A csörlőmű vezérlése egy digitális 

kezelőegység segítségével történik, amely 

spirális kábellel és / vagy hosszabbító 

kábellel az elektronikus egységhez 

csatlakozik. 

Az elektronikus egység feldolgozza a 

szenzorok, valamint a kezelőegység 

összes elektronikus impulzusát és a jeleket 

a megfelelő hidraulikus szelepek 

elektromágneseihez továbbítja.  

A Rotzler szállítási terjedelmének 

interfészei a mellékelt kapcsolási rajzokon 

találhatók. 
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2.5 Üzemmódok 

 

 A csörlőmű két üzemmódban (munkafokozatban) dolgozhat, amelyek a 

kezelőegységen levő nyomógombbal választhatók ki. 

 

a) 

 

„Gyorsmenet” üzemmód 

A nyomógomb közepén világító dióda (LED) világít. Ebben az 

állásban csak csökkentett terheléssel szabad dolgozni, ill. a 

drótkötelet üresen szabad behúzni vagy kiengedni, v  40 

m/perc.  

b) 

 

„Tehermenet” üzemmód 

A nyomógomb közepén lévő világító dióda (LED) nem világít. 

Ebben az állásban történik a teher behúzása, ill. kiengedése. 

”Kis kötélsebesség maximális húzóerő mellett, v  15 m/perc”. 

 

 

TÁJÉKOZTATÓ: 

A „tehermenet” üzemmódról „gyorsmenet” üzemmódra történő  

kapcsolás csak a billenő nyomógomb középső (semleges) állásában 

lehetséges. Túlterhelés esetén „gyorsmenet” üzemmódban automatikus 

átkapcsolás megy végbe „gyorsmenetről” „tehermenetre”.  

 

FIGYELEM! 

A TREIBMATIC, valamint a tárolódob különböző szenzorokkal 

ellenőrizhető. Ezek a szenzorok az ember és a gép védelmére szolgálnak és 

nem iktathatók ki, nem állíthatók át, ill. nem távolíthatók el. 

Az üzemeletetőnek a szenzorok működését rendszeresen, legalább havonta 

egyszer ellenőriznie kell (lásd még 8. fejezet). 

Az ellenőrzés az üzemmódok kiválasztásával és a kezelőegység lámpáinak 

kijelző funkciói, ill. a szenzorok ellenőrzésével történik. Esetleges 

felvilágosítás-kérés esetén forduljon meghatalmazott AFTER SALES 

SERVICE-ünkhöz. 
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2.6 Digitális kezelőegység 

 

1) BE / KI nyomógomb LED-del 

2) Üzemmód-választó nyomógomb 

3) „KÖTÉL BE / KÖTÉL KI” billenő 

nyomógomb 

4) „KÖTÉLVÉG” ellenőrző lámpa 

5) „HUROK” ellenőrző lámpa 

6) Teherjelzés 

7) VÉSZ KI 

8) Rövid kezelési utasítás 

 
 

2.7 Funkciók leírása 

 

 

BE / KI nyomógomb: 

Ellenőrző lámpával rendelkező nyomógomb a kezelőegység be- ill. 

kikapcsolására. Aktív állapotban a nyomógomb közepén lévő LED világít. 

Lámpateszt: 

A kezelőegység nyomógombbal történő aktiválása esetén az összes 

ellenőrző lámpa rövid ideig világít. 

 

Üzemmód-választó nyomógomb 

Ellenőrző lámpával rendelkező nyomógomb a „tehermenet” és 

„gyorsmenet” üzemmód közötti átkapcsolásra. 

„Gyorsmenet” üzemmódban a nyomógomb közepén lévő LED világít. 
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Billenő nyomógomb: 

… a „KÖTÉL BE / KÖTÉL KI” vonóirány kiválasztására.  

Minél többször működtetjük a billenő nyomógombot az egyik 

vonóirányban, annál nagyobb lesz a kötélsebesség. 

Amennyiben a billenő nyomógombot a kapcsolt állásban elengedjük, az 

automatikusan visszatér a semleges (középső) állásba. 

 

„KÖTÉLVÉG” ellenőrző lámpa: 

… akkor kezd világítani, amikor a drótkötélvég a tárolódobon lévő szenzort 

elérte. A csörlő már csak „KÖTÉL BE” irányban mozoghat. 

 

„HUROK” ellenőrző lámpa: 

… akkor kezd világítani, amikor a drótkötél nem „KÖTÉL BE” irányban 

mozog (pl. a tárolódob nem forog). 

A csörlő már csak „KÖTÉL KI” irányban mozoghat. 

 

Teherjelzés: 

… a százalékos terhelést jelzi ki LED-ek segítségével.  

Ennek során a „100%” kijelzés a csörlő teljes leterhelésének felel meg. A 

csörlő terheletlen állapotában az első zöld LED világít. 

 

VÉSZ KI / STOP kapcsoló: 

… a csörlőművet a vörös forgógomb lenyomásával leállítja. A csörlővel 

végzendő további munka ebben az állásban nem lehetséges. E kapcsoló 

csak szükséghelyzetekben használható.  

A csörlőmű ismételt aktiválásához a vörös forgógombot az óramutató 

járásának megfelelően el kell forgatni (ki kell reteszelni), a csörlőmű 

áramellátását meg kell szakítani (ki kell kapcsolni), majd ismét aktiválni 

kell (be kell kapcsolni) és a kezelőegység „I” nyomógombját meg kell 

nyomni. 

 

Rövid kezelési utasítás: 

… rövid áttekintést ad a csörlőmű kezeléséről. 

Az egyes lépéseket feltétlenül be kell tartani. 
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2.8 Kézi szükségműködtetés 

 

 A vezérlés kiesésekor a TREIBMATIC közvetlenül a vezérlőszeleppel is 

üzemeltethető a kézi szelepek „KÖTÉL BE” (8), ill. „KÖTÉL KI” (6) irányban történő 

működtetésével. 

Ehhez azonban a lineáris nyomáskorlátozó szelepet (66) árammal kell ellátni (lásd 

még jelen üzemeltetési utasítás 3. fejezetét). 
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3 SZÜKSÉGÜZEM 
 

 

TÁJÉKOZTATÓ: 

Amennyiben a kezelőegység működése valamilyen okból kiesne, a 

hidraulika motor szemközti oldalán található hidraulikus szelep kézi 

szükségműködtetése is lehetséges. 

 

FIGYELEM! 

Kézi szükségműködtetéssel végzett munka esetén az összes elektromos 

biztonsági funkció (szenzorok) üzemen kívül van!!!  

 

 Ehhez a következő műveletek szükségesek.  

 

3.1 Kapcsolja le a kezelőegységet.  

3.2 Válassza le a nyomáskorlátozó szelep 

(66) áramellátását biztosító áramellátó 

kábelt (5-ös csatlakozás) az 

elektronikai dobozról. 

 A leválasztott kábelt (5) kösse össze a 

kábeltörzsön lévő csatlakozással (5/1). 

Csatlakoztassa a járműtől jövő 

áramellátó vezetéket. 

 

 

 

3.3 Távolítsa el a plombát (1) a vezérlő 

szelep mindkét oldalán és húzza ki a 

csapszeget (2). Vegye le a 

védősapkákat (3). A megfelelő kézi 

szelep megnyomásával válassza ki a 

kívánt mozgásirányt. 

 

 

 

FIGYELEM! 

Szükségüzemben csak szükséghelyzet esetén szabad dolgozni. A 

szükségüzem befejezése után a védősapkákat ismét fel kell helyezni és a 

csapszegeket plombával biztosítani kell. 
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4 BIZTONSÁG 
 

4.1 Általános előírások 

 

 Csörlő beépítése az összeállító által. 

 

 A csörlő kezeléséhez szükséges szabad tereket megfelelően kell felmérni. 

 

 Az összeállító a csörlőfelépítés módjából és a kezelőállás helyzetéből adódó 

veszélyeket köteles jelezni. 

 

 A Rotzler cég által gyárilag beállított hidraulikus szelepeken tilos beavatkozást 

végezni. 

 

 A csörlőmű teljes funkciójához szükséges alkatrészeket nem szabad felületileg kezelni 

(lakkozás, címkézés stb.). Ilyenek többek között a drótkötelek, kötélvezető részek, 

szelepműködtetések, kezelőelemek, optikai kijelzések és tájékoztató táblák, valamint 

az elektronikus egységek és kezelőelemek szellőzései (szinter hüvelyek).  

 

 A csörlő csak rendeltetésszerű használatra alkalmazható. 

 

 További tájékoztatás az összeállító üzemeltetési utasításában található. 

 

 A csörlőmű kezelését és karbantartását csak meghatalmazott, képzett és betanított 

személyzet végezheti. E személyzetnek speciális oktatást kell kapnia az esetleges 

veszélyekre vonatkozóan. 

   

4.2 Első üzembe helyezés előtti vizsgálat 

 

 A csörlőt a tartószerkezettel, kötélblokkokkal, valamint tömlővezetékekkel együtt az 

első üzembe helyezés előtt, ill. ismételt üzembe helyezés előtt végzett jelentős 

módosítások után szakértővel ellenőriztetni kell.  
 

4.3 Ismétlődő ellenőrzés 

 

 A csörlőt az UVV-vizsgálat keretében a tartószerkezettel, kötélblokkokkal, valamint 

tömlővezetékekkel együtt legalább évente egyszer szakértővel ellenőriztetni kell. Ezen 

túlmenően a használati feltételeknek és az üzemi viszonyoknak megfelelően szükség 

esetén a köztes időszakokban is szakértővel kell ellenőriztetni őket. 

A tömlővezetékek használati ideje a hat évet – a legfeljebb két éves tárolási időt is 

beleértve – nem lépheti túl. A használati időtartam egyes alkalmazási területeken a 

rendelkezésre álló vizsgálati és tapasztalati értékeknek megfelelően, különösen a 

használati feltételek figyelembevételével, ettől eltérően is meghatározható. 
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4.4 Biztonsági útmutató a kezelőszemélyzet részére 

 

 A kezelő személynek a csörlő működése közben figyelnie kell a teher mozgását, 

valamint a teljes veszélyzónát. Áttekinthetetlen helyzetekben a figyelést 

meghatalmazott segítő személyekkel kell biztosítani.  

 

 A csörlőművel tilos vontatási munkákat és személyszállítást végezni.  

 

 Szükségüzemben csak rövid ideig, szükséghelyzet esetén szabad dolgozni. 

 Az ilyen szükséghelyzetet eredményező üzemzavarokat meghatalmazott személyzettel 

azonnal el kell háríttatni. 

 

 A járművet mindig a csörlő húzásirányába kell állítani és csúszás ellen biztosítani kell. 

 

 Illetékteleneknek tilos a teher közelében, valamint a csörlő teljes húzókörzetében 

tartózkodni. 

 Csörlő üzemmódban a csörlő körzetében, valamint a kötélvezető alkatrészek 

(kötélgörgők, hengerek, kötélcsatornák stb.) közelében és a kötélkimeneteknél 

(kötélvezető ablak, propellergörgő) a drótkötél kézzel történő vezetése szigorúan tilos. 

 

 A propellergörgő, kötélvezető, vagy kötélablak max. megengedett ferdehúzási szögeit 

nem szabad túllépni.  

 

 A terelőgörgőknek, kötélszemeknek, láncoknak, drótköteleknek stb. meg kell felelniük 

a vonatkozó előírásoknak (adott esetben egyeztetés a Rotzler céggel). 

 

 Forgócsigák, ill. terelőgörgők forgatható horogtartóval történő használata tilos.  

 

 Amint a propellergörgőn, ill. a kötélablakon megjelenik a vörös színű jelzés, a 

lecsévélést be kell fejezni (csak opcionálisan, amennyiben a drótkötél be lett 

színezve). 

 

 A drótkötelekkel végzett munkáknál védőkesztyűt kell hordani. 

 

 A kötelet nem szabad éles elterelésnek kitenni. 

 

 A drótkötél elemi szálainak szakadását, ill. deformálódását minden használat után a 

DIN 15020 2. lapja szerint meg kell vizsgálni. 

 A felhasználó országban az ott érvényes országos rendelkezéseket be kell tartani. 

 

 Javaslat: Az új drótköteleket jelen üzemeltetési utasítás 9.5 fejezetének vázlata szerint 

színezze be. 

 

 A szenzorok működését rendszeresen, legalább havonta egyszer ellenőrizni kell. 

 

 Javításokat és karbantartási munkákat csak meghatalmazott, kiképzett személyzet 

végezhet.  
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4.5 Rendszeres biztonsági vizsgálat 

 

1) Napi, ill. minden csörlőhasználat előtti / utáni vizsgálat: 

Kötélállapot vizsgálata a DIN 15020, 2. lap, ill. a felhasználó ország érvényes 

előírásai szerint. 

 

Csörlőmű tömítettségének vizsgálata (hidraulika- és hajtóműszivárgás) 

 

Az interfészek (hidraulika, elektromos egység és kötélrögzítés) biztonságos, 

korrekt összeköttetésének vizsgálata.  

 

Korrekt kötélfutás vizsgálata.  

 

2) Havi vizsgálat: 

Az összes biztonsági funkció és lekapcsoló berendezés vizsgálata.  

 

3) Éves vizsgálat: 

Csörlőmű szakértő által történő felülvizsgálata, húzóerő méréssel együtt (UVV-

VBG 8 szerint) 
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5 CSÖRLŐÜZEM ELŐKÉSZÜLETI MUNKÁI 
 

5.1 Jármű előkészítése 

 

1) Állítsa a járművet a teher húzásirányába. 

2) Biztosítsa a járművet csúszás ellen: 

Helyezzen el ékeket, kapcsolja be a négykerék-féket, biztosítsa a járművet 

kötelekkel, ill. láncokkal stb. 

3) Indítsa el a járműmotort és kapcsolja be a mellékhajtást (lásd a járműgyártó 

üzemeltetési utasítását). Több felhasználós járművek esetén a hidraulikus 

átkapcsolót kapcsolja „csörlő” állásba. 

 

5.2 Kezelőegység előkészítése 

 

 Csatlakoztassa a kezelőegységet a csatlakozó aljzathoz (amennyiben nincs fixen 

telepítve). 

 

5.3 Hidraulikus berendezés előkészítése 

 

 A jármű fordulatszámát állítsa az összeállító által a csörlő üzemmódra előírt 

munkafordulatszámra. 

 Az alkalmazott hidraulikus szivattyúnak az előírt maximális olajátfolyási mennyiséget 

(Qmax.) nem szabad túllépnie.  

 

 

FIGYELEM! 

A csörlőt nem szabad alapgázzal üzemeltetni, mert ekkor a szállított 

olajmennyiség nem lenne elegendő! 

 

FIGYELEM! 

Alacsony hőmérsékleten történő alkalmazás esetén: 

Sarki viszonyok mellett, hosszabb ideig –30C-ig terjedő 

hőmérséklettartomány esetén speciális olajok szükségesek.  Kiválasztás 

egyeztetés szerint. A berendezés üzemeltetésekor ügyelni kell arra, hogy a 

berendezést -30C…-25C tartományban, üresjáratban, terhelés nélkül, 

csökkentett fordulatszámon melegre kell járatni. -25C-tól fokozatos 

terhelés lehetséges. 

 

5.4 Kötélkimenet előkészítése 

 

 Propellergörgő használata esetén azt úgy kell beállítani, hogy a drótkötél ferde húzás 

esetén a nagy görgők egyikén (nem a hosszanti hengereken) fusson. 

 

 

FIGYELEM! 

A mindenkori max. megengedett ferdehúzási szögekre vonatkozó 

figyelmeztető táblák a propellergörgőn, a kötélvezetőn vagy a 

kötélvezető ablakon vannak elhelyezve. Ezeket a jármű hosszanti 

tengelyére vonatkozó max. ferdehúzási szögadatokat nem szabad 

túllépni. 
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6 ÜZEMELÉS 
 

6.1 Csörlő bekapcsolása 

 

 

Nyomja meg a kezelőegység „I” nyomógombját. Ekkor egy rövid 

lámpateszt következik. A lámpateszt után a nyomógomb LED-je 

kigyullad. 

 

6.2 Drótkötél tehermentes kiengedése 

 

1. 

 

Válassza ki a kezelőegységen a „gyorsmenet” üzemmódot. 

A nyomógomb LED-je kigyullad. 

2. 

 

Állítsa a billenő nyomógombot „KÖTÉL KI” irányba, 

egyúttal egy másik személlyel kézzel húzassa ki a 

drótkötelet a teherhez. 

 

 

FIGYELEM! 

A drótkötelekkel végzett munkáknál feltétlenül hordjon védőkesztyűt. 

 

 

 

TÁJÉKOZTATÓ a drótkötél kiengedésére vonatkozóan: 

- A billenő nyomógomb „KÖTÉL KI” állásba kapcsolásával a TREIBMATIC drótkötele 

automatikusan lecsévélődik. Ügyelni kell arra, hogy a TREIBMATIC és a kötélkimenet 

(propellergörgő, kötélablak vagy kötélvezető) között ne lazuljon meg a kötél. 

- Tilos a drótkötelet a járművel kihúzni.  

- A kötél lecsévélését be kell fejezni, amennyiben 

a) Vörösre színezett kötél jelenik meg a kötélkimeneten 

b) A tárolódobon levő „kötélvég” szenzor működésbe lép. 

További kötéllecsévélés nem lehetséges. 

- A tárolódob kötéllekapcsolását rendszeresen ellenőrizni kell.  A drótkötelet ezután 

teljesen ki kell engedni, amíg a TREIBMATIC automatikusan lekapcsol. Utána a 

drótkötél a 7.4 pontban leírtak szerint ismét behúzható. 
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6.3 Teher bevonása 

 

1. Csatlakoztassa a drótkötelet. 

A drótkötelet rögzítse szakszerűen a teherhez. 

Ehhez használjon kötélszemet vagy hasonló engedélyezett csatlakozóelemet. 

 

 

FIGYELEM! 

A drótkötelet ne hurkolja a teher köré. 

2. 

 

Válassza ki a „tehermenet” üzemmódot a nyomógomb 

segítségével. 

A nyomógomb LED-je nem világít. 

3. 

 

Állítsa a billenő nyomógombot „KÖTÉL BE” helyzetbe.  

Húzza be a terhet. 

 

6.4 Teher tartása 

  

 

 

Engedje el a billenő nyomógombot. Az automatikusan 

semleges állásba tér vissza (éberségi kapcsolás) és a csörlő 

megtartja a terhet. 

 

6.5 Teher leengedése 

 

 

 

Állítsa a billenő nyomógombot „KÖTÉL KI” helyzetbe. A 

teher a járműtől eltávolodik, ill. a drótkötél 

tehermentesítődik. 
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7 CSÖRLŐMŰKÖDÉS BEFEJEZÉSE 
 

7.1 Drótkötél tehermentesítése 

 

Biztosítsa a terhet és a billenő nyomógomb „KÖTÉL KI” irányba 

történő mozgatásával tehermentesítse teljesen a drótkötelet. 

 

7.2 Drótkötél leoldása a teherről 

 A terhelésmentes drótkötelet oldja le a teherről. Ennek során feltétlenül viseljen 

védőkesztyűt. 

 

7.3 Drótkötél tisztítása 

 A szükségtelen drótkötélkopás elkerülése érdekében az erős szennyeződéseket még a 

drótkötél behúzása előtt, a helyszínen lehetőleg tiszta vízzel és kefével meg kell 

tisztítani. 

 

7.4 Drótkötél terhelésmentes bevonása 

1. 

 

A nyomógomb segítségével válassza ki a „gyorsmenet” 

üzemmódot. A lámpa kigyullad.  

Állítsa a billenő nyomógombot „KÖTÉL BE” helyzetbe. 

 

7.5 Kötélszem biztosítása 

 A kötélszemet akassza be a szemtartóba, ill. a jármű húzópofájába. 

 

7.6 Kezelőegység kikapcsolása 

 

Nyomja meg a kezelőegység „I” nyomógombját. A LED kialszik.  

Válassza le a kezelőegységet. 

 

7.7 Mellékhajtás / hidraulika kikapcsolása 

 Kapcsolja ki a jármű hidraulikahajtáshoz csatlakozó mellékhajtását (lásd a 

járműgyártó üzemeltetési utasítását).  

 

7.8 Szemrevételezéses ellenőrzés 

 A csörlőmű minden használata után a komplett berendezést szemrevételezéssel 

ellenőrizni kell. Ellenőrizni kell az alkotórészek, pl. drótkötél, hidraulikus vezetékek, 

elektromos összeköttetések stb. sérülését és működőképességét. A sérült részeket 

haladéktalanul eredeti új alkatrészekkel kell pótolni. 
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8 MEGJEGYZÉS A SZENZOROKHOZ 
 

8.1 Működés, alkalmazás, beállítás 

 

1) Miért van szükség a szenzorokra? 

A ROTZLER-termékek szenzorai biztosítják a berendezés zökkenőmentes és 

biztonságos működését. Időben történő jelzésük és az ebből következő intézkedések 

kizárják a kezelési hiba következtében fellépő hibás működést.  

 

2) A szenzorok működésmódja 

Az alkalmazott szenzorok érintés nélküli közeledéskapcsolók. Lényegében egy 

azonosító hüvellyel ellátott csatlakozókábelből (1) és egy oszcillátort, egyenirányító 

szűrőt, fűrészerősítőt és végfokozatot tartalmazó burkolt házból (2) állnak. Az 

oszcillátorban egy nagyfrekvenciájú elektromágneses tér jön létre, amely a szenzor 

aktív felületén (3) lép ki. Ez egy térben korlátozott tartományt (5) képez, amelyet aktív 

kapcsolási sávnak (kapcsolási tartomány) nevezünk. 

 

Amennyiben elektromosan vezető anyag (pl. drótkötél vagy fémdarab) kerül a 

kapcsolási tartományba (5), a szenzor aktiválódik. A szenzor aktív állapotát a beépített 

világító dióda (4) jelzi. Amennyiben a vezető anyag eltávozik az aktív zónából, a 

szenzor deaktiválódik. A szenzor világító diódája kialszik és a kezelőegység megfelelő 

ellenőrző lámpája aktiválódik (opcionális). A szenzorokat gyárilag a megfelelő 

méretre (8) állítják be, az ellenanyákat (6) meghúzzák és pecsétlakkal (7) biztosítják. 

 

 
 

3) A felülvizsgálat előfeltételei 

A TREIBMATIC feszültségellátását és a kezelőegységet be kell kapcsolni.  
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8.2 Tárolódob „KÖTÉLVÉG” szenzor 

 

 

Amennyiben a kötelet teljesen kiengedjük, működésbe lépnek a 

tárolódob „KÖTÉLVÉG” szenzorjai és kigyullad a kezelőegység 

„KÖTÉLVÉG” ellenőrző lámpája. Ezen állapot elérése után már 

csak a „KÖTÉL BE” forgásirány lehetséges. A „KÖTÉL KI” 

forgásirány blokkolva van. 

 

 

01. ábra Normál állapot: 

A (D) drótkötél az (1), ill. (1’) szenzorok 

kapcsolási tartományában van, a (4), ill. (4’) 

világító diódák kigyulladnak.  

 
 

02. ábra Kötélvég: 

A (D) drótkötél a drótkötél kúpos elrendezése 

következtében az (1), ill. (1’) szenzorok 

kapcsolási tartományán kívül van, a (4), ill. 

(4’) világító diódák nem világítanak. 

A kezelőegység „KÖTÉLVÉG” ellenőrző 

lámpája kigyullad.  

A „KÖTÉL KI” kötélirány blokkolva van. Már 

csak a „KÖTÉL BE” kötélirány lehetséges. 

 
 

 Működésvizsgálat behelyezett drótkötél nélkül: 

 Aktiválja a szenzorokat egy (M) fémdarabbal (pl. csavarhúzó) – a (4), ill. (4’) világító 

diódák világítanak. Távolítsa el az (M) fémdarabot. Ha a világító dióda (4) kialszik – a 

szenzor rendben van. Amennyiben a világító dióda (4) aktivált állapotban nem világít, 

a szenzor hibás, ki kell cserélni.  

 

 Szerelés: 

 Az (1), (1’) szenzorokat a tartótól x = 0,5 – 2 mm távolságra visszaállítva kell szerelni. 

 

 Beállítás: 

 A szenzorokat úgy kell beállítani, hogy a drótkötél vmax. kiengedésekor a 

TREIBMATIC leálljon, mielőtt a kötél vége a kötélvezetést eléri (a kötél kúpos 

tartományában). Egy 0,3 – 1,5 m hosszúságú kötélmaradéknak a tárolódobban kell 

maradnia. A szerelés és a működés ellenőrzése után az ellenanyát (3) pecsétlakkal 

biztosítani kell. 
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8.3 Tárolódob „HUROK” szenzor 

 

 

Amennyiben a kötélbehúzás során kötéltorlódás lép fel (pl. a 

tárolódob nem forog), a „HUROK” szenzor működésbe lép, és a 

kezelőegység megfelelő ellenőrző lámpája kigyullad. 

 

 A „HUROK” szenzor működésbe lépésekor már csak a „KÖTÉL KI” forgásirány 

lehetséges. A „KÖTÉL BE” kötélirány blokkolva van. 

  

 Beállítás: 

 

Mozgassa a görgőtartót (1) „S” irányban, amíg 

a laprugóköteg (2) 1,5 mm-re eltávolodik az 

ütközőtől. Ellenőrizze a 924773-4000 számú 

beállító léccel (3).  

Állítsa be úgy a szenzort (4), hogy ebben az 

állásban kapcsoljon. Amennyiben szükséges, 

csavarja ki a menetes csapot (5) a kalapos 

anyával és töltse ki a közbenső teret (x) 

illesztő alátétekkel.   

 
Állítsa be úgy a görgőtartó ütközőjét (6), hogy 

a szenzort csillapító szögvas (7) ne érjen hozzá 

(kb. 0,5-1 mm távolságra). Amennyiben 

szükséges, csavarja ki a menetes csapot (8) a 

kalapos anyával és töltse ki a közbenső teret 

(y) illesztő alátétekkel. 

Ellenőrizze többször a működést. Esetleg 

korrigálja a beállítást. 

 

 

Tájékoztató: 

Normál állapotban (nincs hurokképződés) a szenzor (4) diódája (9) 

világít. Amennyiben hurokképződés lép fel, a dióda (9) kialszik. 

 

Tájékoztató: 

Amennyiben a szenzor kötélbehúzásnál nagy kötélsebesség esetén az utolsó 

métereken lép működésbe, a kötélsebességet csökkenteni kell. 



FAUN 
 

 
 

8.4 TREIBMATIC „HUROK” szenzor 

 

 

Amennyiben „KÖTÉL BE” forgásirányban drótkötéltorlódás lép fel 

(pl. a tárolódob nem forog), működésbe lép a „HUROK” szenzor 

(1) és kigyullad a kezelőegység megfelelő ellenőrző lámpája. 

 

 A „HUROK” szenzor (1) működésbe lépésekor már csak a „KÖTÉL KI” forgásirány 

lehetséges. A „KÖTÉL BE” kötélirány blokkolva van. 

  

01. ábra Normál állapot:  

A (D) drótkötél az (1) szenzor kapcsolási 

tartományában van – a világító dióda (4) világít. 

 

 

 

 

 

 

 

 

02. ábra Hurokképződés: 

A (D) drótkötél az (1) szenzor kapcsolási tartományán 

kívül van – a világító dióda (4) nem világít. A 

kezelőegység „KÖTÉLHUROK” ellenőrző lámpája 

kigyullad.  

A „KÖTÉL BE” kötélirány blokkolva van. Már csak a 

„KÖTÉL KI” kötélirány lehetséges. 

 

 Működésvizsgálat behelyezett drótkötél nélkül: 

 Aktiválja a szenzorokat egy (M) fémdarabbal (pl. csavarhúzó) – a világító dióda (4)  

világít. Távolítsa el az (M) fémdarabot. Ha a világító dióda (4) kialszik – a szenzor 

rendben van. Amennyiben a világító dióda (4) aktivált állapotban nem világít, a 

szenzor hibás, ki kell cserélni.  

 

 

Tájékoztató: 

Amennyiben a szenzor kötélbehúzásnál nagy kötélsebesség esetén az utolsó 

métereken lép működésbe, a kötélsebességet csökkenteni kell. 
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 03. ábra „HUROK” szenzor szerelése: 

 

 
 

Szenzor becsavarása (1. ábra): 

 A szenzort (40-es tétel) addig kell becsavarni, hogy még 1-1,5 mm távolságra legyen a 

belső peremtől! 

 

Lemez (20-as tétel) kiindulási helyzetbe hozása a szenzorral (40-es tétel) (2. ábra): 

 A kiindulási helyzet a lemez (20-as tétel) legalsó helyzetét jelenti, amikor a lemez 

felfekszik a csavarra (120-as tétel).  

 

 Lemez (20-as tétel) alapbeállítási helyzetbe hozása a szenzorral (40-es tétel) (2. 

ábra): 

 Az alapbeállítás a kiindulási helyzetnél 5 mm-rel feljebb levő helyzetet jelenti. 

  

 Végállás (2. ábra): 

 A végállás a lemez (20-as tétel) legfelső helyzetét jelenti, ameddig a lemez feltolható. 

 

 

Tájékoztató: 

Üzem közben, kedvezőtlen viszonyok esetén a szenzorok túl gyakori 

lekapcsolást okozhatnak. Ilyen esetben a 20-as tételszámú lemezt egy 

milliméterrel felfelé kell tolni. Amennyiben nem történik javulás a 

működésben, a folyamatot addig kell ismételni, amíg a kívánt kedvező 

változás be nem következik. 
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9 DRÓTKÖTÉLCSERE 
 

9.1 Tájékoztató a drótkötélről 

 

 A drótkötél élettartamának növelése érdekében a következőkre kell ügyelni: 

 

1) Ha a drótkötelet a tárolódobon levő „KÖTÉLVÉG” szenzor működésbe lépéséig 

kiengedjük, akkor a kötél ismételt behúzásakor az első 25 m-t „tehermenet” 

üzemmódban kell behúzni annak érdekében, hogy a drótkötél a tárolódobon 

kedvezőbben helyezkedjen el. 

 

2) A kötélzet rögzítése és ezáltal a drótkötél élettartamának növelése érdekében 

általánosságban célszerű 5-6 húzás (használat) után a drótkötelet teljesen kiengedni 

és előterhelés mellett ismét felcsévélni akkor is, ha nem a teljes kötélhosszat 

használtuk.   

 

3) Az erősen szennyezett drótkötelet a felcsévélés előtt meg kell tisztítani. 

Amennyiben ez a helyszínen nem lehetséges, akkor a munka befejezése után a 

drótkötelet egy arra alkalmas helyen újra le kell csévélni a TREIBMATIC-ról és a 

7.4 pontban leírtak szerint ismét fel kell csévélni. 

 

4) A Rotzler cégnél felhasznált összes drótkötél horganyozva van. Amennyiben egy 

új kötél hajlító igénybevételnek van kitéve, a horganyrészecskék kezdetben sokkal 

gyorsabban válnak le, mint később. Ezek azonban csak bejáratási nyomok, 

melyeknek a drótkötél csereérettségére nézve nincs jelentőségük.  

 

5) Drótkötél tisztítása 

A kihúzott drótkötelet tiszta vízzel és kefével tisztítsa meg. Utána hagyja 

megszáradni, majd kenje be ápolószerrel. 

 

6) Drótkötél ápolása 

 

 

 

FIGYELEM! 

A drótkötél ápolásához ne használjon motor-, ill. gépolajat. 

 

 Mivel a TREIBMATIC húzóerejét a drótkötél és a csörlődob közötti súrlódás 

következtében fejti ki, a drótkötelet nem szabad hagyományos kötélápoló és 

konzerváló szerekkel kezelni. Ez a súrlódási érték és ezáltal a húzóerő csökkenéséhez 

vezetne.  

 A megfelelő kötélápoló szerek a Rotzler cégen keresztül szerezhetők be. 

 Szükség esetén forduljon meghatalmazott AFTER SALES SERVICE-ünkhöz, 

telefon: 07627 / 701-265.  
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9.2 Drótkötelek felújítása 

 

 

FIGYELEM! 

A drótkötelekkel végzett munkáknál feltétlenül hordjon védőkesztyűt. 

 

 Mivel a drótkötelek igen erős igénybevételeknek (csörlő húzóereje, külső hatások) 

vannak kitéve és nem tartósak (kopás, elhasználódás), a csörlőmű, valamint a 

kezelőszemélyzet biztonsága érdekében a drótkötelet gondosan ellenőrizni kell és 

időben ki kell cserélni. 

 

 A drótkötél csereérettségére vonatkozó mértékadó előírás a DIN 15020 2. lapja. 

 

 Az alábbiakban néhány olyan fontos kötéldeformálódást mutatunk be, melyeknél a 

drótkötelet ki kell cserélni. 

 

 

- Dugóhúzószerű deformálódás 

 

- Megtört drótkötél 

 

 

- Összeszűkült drótkötél 

 

- Összelapult drótkötél 

 

- Összehurkolódott szálú drótkötél 

 

- Csomós drótkötél 

 

 

- Megcsavarodott drótkötél 

 

 

- Kosár formájú drótkötél 

 

 

- Meglazult szálú drótkötél 
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9.3 TREIBMATIC elkopott drótkötelének lecsévélése 

 

Amennyiben a TREIBMATIC-ra felvont drótkötél csereérett, le kell csévélni és új 

húzókötéllel kell pótolni. 

 

1) 

 

Nyomja meg a kezelőegység „I” nyomógombját – rövid 

lámpateszt következik. A lámpateszt után nyomógomb LED-

je kigyullad. 

2) 

 

Nyomja meg a „gyorsmenet” nyomógombot. A nyomógomb 

kigyullad. 

3) 

 

A kezelőegység billenő nyomógombját mozgassa „KÖTÉL 

KI” irányban mindaddig, amíg a tárolódobon levő 

„KÖTÉLVÉG” szenzor működésbe lép. Ennek során a 

drótkötelet kézzel ki kell húzni.  

A „KÖTÉLVÉG” ellenőrző lámpa kigyullad. 

 

 

FIGYELEM! 

A következő 5-9. lépéseknél a billenő nyomógombot csak kis 

mértékben működtesse. 

4) Hidalja át mindkét „KÖTÉLVÉG” felügyelő szenzort egy fémtárggyal (pl. 

csavarhúzóval), a csörlőt működtesse tovább „KÖTÉL KI” irányban, valamint 

húzza ki kézzel a kötelet. 

 
5) Csévélje le a kötelet annyira, hogy a drótkötél vége a TREIBMATIC-ba történő 

bemenet előtt hozzáférhető és a behúzó kötéllel összeköthető legyen. 
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6) Behúzó kötél hozzáerősítése a drótkötélhez 

 Csévélje le a kötelet annyira, hogy a drótkötél vége a TREIBMATIC-ba történő 

bemenet előtt hozzáférhető és a behúzó kötéllel összeköthető legyen. Akassza be a 

behúzó kötél segédelemét (1) a TREIBMATIC drótkötél végén levő kis szembe 

(2). Nyomja össze a segédelemet. 

 

 
 

7) Működtesse a kezelőkart „KÖTÉL KI” irányban és ügyeljen arra, hogy a 

TREIBMATIC lassan forogjon.  

 

8) Csévélje le a régi drótkötelet a segédkötéllel. Ennek során kézzel kissé feszítse 

meg a segédkötelet és ügyeljen arra, hogy a segédkötél előírásszerűen feküdjön a 

TREIBMATIC két csörlődobjának vályúiban. 

 

9) Amikor a TREIBMATIC kötélkimenetén megjelenik a behúzó kötél, fejezze be a 

kötél lecsévélését.  

 

10) Oldja le a behúzó kötelet a régi drótkötélről. 

 

11) A régi drótkötelet húzza ki a jármű kötélvezetőiből és tegye félre. 
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9.4 Új drótkötél felvonása 

 

1) Drótkötél előkészítése 

 

 
 

2) Az új, lecsévélt drótkötelet vezesse a TREIBMATIC kötélkimenetéhez. Ügyeljen 

arra, hogy a drótkötél megfelelően feküdjön a járműkeretekben (kötélvezetőkben). 

 

3) Kösse össze az új drótkötelet a TREIBMATIC-on található behúzó kötéllel. 

Akassza be a behúzó kötél segédelemét (1) a TREIBMATIC drótkötél végén levő 

kicsiny szembe (2). Nyomja össze a segédelemet. 
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Tájékoztató: 

Az új drótkötél kezelőegység használatával történő felcsévélése előtt a 

„HUROK” szenzort egy fémes tárggyal (pl. csavarhúzóval) át kell 

hidalni. 

 

4) Működtesse a csörlőt a kezelőegység segítségével „KÖTÉL BE” irányba, melynek 

során a billenő nyomógombot csak kis mértékben működtesse. Egyúttal 

erőteljesen húzza meg a behúzó kötelet. 

 

5) Csévélje tovább a drótkötelet és ügyeljen arra, hogy az új kötél előírásszerűen 

feküdjön a csörlődobok vályúiban. Amikor a drótkötél kilép a TREIBMATIC-ból, 

fejezze be a kötélcsévélést. 

 

6) Behúzó kötél leválasztása a drótkötélről. 

 Működtesse tovább „KÖTÉL BE” irányban a TREIBMATIC-ot. Ennek során 

vezesse át a drótkötelet a kötélvezetőn a tárolódobhoz. Ügyeljen arra, hogy a 

drótkötél oldalirányban ne lépjen ki a kötélvezetőből. 

 

7) Csévélje fel a maradék drótkötelet a 7.4 ill. 9.1 fejezetben leírtak szerint. 
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9.5 Drótkötél színezése (ajánlás) 

 

 Biztonsági okokból ajánlatos a drótkötél beszínezése. Amikor ez a színezés 

megjelenik a jármű kötélkimenetén, azonnal be kell fejezni a drótkötél kihúzását, 

ill. lecsévélését! 

 

 

FIGYELEM! 

A színezést a csörlőmű minden felülvizsgálatakor ellenőrizni kell, ill. ki 

kell cserélni. A vörös szín javasolt. 

Pótkötél behúzásakor a színezést az alábbi utasítások szerint kell 

elvégezni: 

 

 Eljárásmód: 

a) Engedje ki a kötelet addig, amíg a kötél végállás-kapcsolója működésbe lép.  

b) Színezze be a drótkötelet az ábra szerint. 
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9.6 TREIBMATIC drótkötelek kezelésére vonatkozó ajánlás 

 

 Termékprogramunk állandó minőségjavítása és továbbfejlesztése során azt 

tapasztaljuk, hogy gyakran egyszerű intézkedésekkel is lehetséges a csörlőkötelek 

használati időtartamának meghosszabbítása.  

 

 A drótkötél TREIBMATIC készülékbe történő behúzásakor ügyelni kell a 

következőkre: 

 

1) Kötélbevonás teher nélkül: 

Kérjük gondoskodjon arról, hogy a kötél szabadon behúzható legyen, tehát ne 

haladjon át éles peremeken, ne képződjön hurok. 

 

2) Kötélbevonás teher alatt: 

A drótkötél teherhez történő rögzítése előtt forgassa el ütésirányban a drótkötelet 

az ábra szerint 3-5 fordulattal. 

 

A továbbiakban kövesse a 9.1 pontban felsorolt tájékoztatót.  
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B rész 

 

 

Kezelési utasítás 

 

 

Kiegészítés a Magyar Tűzoltóság részére 
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1 A jármű figyelmeztető és tájékoztató táblái  

 

 
 

Gyártmánytábla Kerékanyák ellenőrzése. 

Először 50 km, aztán 100, majd további 200 

km után. 

 
 

A fékberendezés csővezetékei műanyag 

csövekkel vannak kialakítva. Fúrás, 

hegesztés, köszörülés esetén legyen óvatos. 

Akkumulátorsavtól óvni kell, a –40ºC … 

+100ºC hőmérséklettartományban 

használható fel.  

A vezetőfülke elhagyása előtt húzza be a 

kéziféket. 

  

VIGYÁZAT!  

Daruzás közben a vezetőfülkében tartózkodni 

tilos. 

ÁLLJ! 

Illetékteleneknek felmenni tilos. 
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Folytatás: 1.1 A jármű figyelmeztető és tájékoztató táblái 

 

  

FIGYELEM! 

A járművet csak járó motor mellett szabad 

lesüllyeszteni. 

FIGYELEM, BALESETVESZÉLY! 

A jármű lesüllyesztésekor a jármű alatt vagy a 

járművön tartózkodni tilos. 

 
 

FIGYELEM! 

Közúton történő közlekedés esetén a hátsó 

tengely kormányzását blokkolni kell. 

Kövesse a kezelési utasítást. 

 

 

A DIFFERENCIÁLZÁRT 

soha ne használja kanyarmenetben, csak 

akadályok leküzdésére kapcsolja be. Felemelt 

daruval történő haladás esetén óvatosan 

gyorsítson. 

 

FIGYELEM! 

A felépítményi üzemmódra történő 

átkapcsolás előtt ügyelni kell arra, hogy 

1. A sebességváltókar semleges állásban 

legyen. 

2. A jármű nyugalmi helyzetben legyen és 

3. A kézifékek be legyenek húzva. 
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Folytatás: 1.1 A jármű figyelmeztető és tájékoztató táblái 

 

  
Vízszintes / függőleges-jobb letámasztás Vízszintes / függőleges-bal letámasztás 

 

 

Olajszintjelző Rögzítő fék (kézifék) 

 
 

Olajpálca Rugóerő-tároló henger kioldása 
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Folytatás: 1.1 A jármű figyelmeztető és tájékoztató táblái 

 

 

 
(Gumiabroncs a járműkiviteltől függően) Kulcsos kapcsoló 

 
 

 

 1500 / perc 

Csak a felépítmény járműből 

működtetett szükségüzemét 

ellátó  különleges felszerelés 

esetén. 

Megengedett súlytartalom Külső feltöltés 

 
 

Tápnyomás / külső feltöltés Tápnyomás 

 

 

Figyelmeztető tábla: 

Amennyiben a kapcsoló menet közben a 2. pozícióba kerül, a 

vezető elveszti uralmát a kormányzás felett. 
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Jegyzetek: 
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2 Jármű műszerfal 

 (a rajzot lásd a következő kettős oldalon) 

 
2.1 Kijelzés; ellenőrző és figyelmeztető lámpák 2.2 Egyéb 

Tétel  Tétel  

1 Hátsó tengely kormányzása kireteszelve 53 Sebességváltó display 

2 Üres 75 Sebességváltó üzemzavar berregő 

3 Üzemi / rögzítő fék 76 Motor üzemzavar berregő 

4 Örvényáramú fék**) 2.3 Műszerek 

5 ABV-pótkocsi**) 46 Légnyomás manométer BBA I 

6 ABV-vontatókocsi 47 Légnyomás manométer BBA II 

7 Üres 48 Menetregisztráló 

8 Üres 49 Fordulatszámmérő üzemóra számlálóval 

9 Generátor 50 Üzemanyagszint jelző 

10 Motor üzemzavar 51 Motorhőmérséklet-jelző 

11 Légszűrő 52 Üres 

12 Alváz villogó 2.4 Kapcsolók, billenő kapcsolók (WS) és billenő 

nyomógombok (WT) 

13 Kormánymű szivattyú 45 Világítás forgókapcsoló 

14 Normál szint 54 Akkumulátor billenő főkapcsoló 

15 Üres 55 Villogó billenő kapcsoló 

16 Bal megkülönböztető lámpa 56 Kulcsos kapcsoló jármű / felépítmény 

17 Frontoldali villogó lámpa 57 Forgó kapcsoló a 2. tengely bekapcsolásához 

18 Üres 58 ABV be- / kikapcsolás billenő nyomógomb 

19 Üres 59 Kereszt-differenciálzár billenő nyomógomb 

20 Üres 60 Martin kürt billenő kapcsoló 

21 Üres 61 Frontoldali villogó billenő kapcsoló 

22 Üres 62 Megkülönböztető lámpa billenő kapcsoló 

23 Sebességváltó üzemzavar 63 Tartófék billenő kapcsoló 

24 Üres 64 Üres 

25 Üres 65 Mentőcsörlő billenő kapcsoló 

26 Üres 66 Jobb hátsó dőlésállítás billenő nyomógomb 

27 2 tengelyes hajtás**) 67 Jobb első dőlésállítás billenő nyomógomb 

28 Kereszt-differenciálzár 68 Bal hátsó dőlésállítás billenő nyomógomb 

29 Jobb megkülönböztető lámpa 69 Bal első dőlésállítás billenő nyomógomb 

30 Üres 70 Tengelyblokkolás billenő kapcsoló 

31 Tengelyblokkolás 71 Szintszabályozás billenő nyomógomb 

32 Kormánymű szükségszivattyú 72 Üzemi fordulatszám billenő kapcsoló 

33 Pótkocsi villogó**) 73 Üres 

34 Hidraulika szűrő 74 Fordulatszám beállítás billenő nyomógomb 

35 Motor olajszint 77 Üres 

36 Hűtőfolyadékszint 78 Ködfényszóró**) billenő kapcsoló 

37 Üres 79 Tükörfűtés billenő kapcsoló 

38 Üres 80 Hátsó ködlámpa billenő nyomógomb 

39 Reflektor 81-83 Üres 

40 Üres 84 Hátsó tengely kireteszelés billenő kapcsoló 

41 Üres 85 Tolatójelzés billenő kapcsoló 

42 Rögzítő fék 86 Hátsó tengely bal-jobb kormányzás billenő 

nyomógomb 

43 Üres 87 Hangos kürt**) billenő kapcsoló 

44 Üres 89 Üres 

88 Elindulás-zár**) 91-92 Üres 

90 Hátsó ködlámpa   

 

                                                           
**) Különleges felszerelés, ill. ügyfél óhaja 
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Jármű műszerfala 
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3 Martin kürt 

 

A műszerfalon van elhelyezve a Martin kürt billenő kapcsolója (60). A 

Martin kürt a billenő kapcsolóval (60) kapcsolható be / ki. 

 
 

4 Megkülönböztető lámpák 

 

A műszerfalon van elhelyezve a megkülönböztető lámpa billenő kapcsolója 

(62). A bal és jobb oldali megkülönböztető lámpa a billenő kapcsolóval 

(62) kapcsolható be / ki. 

 
 

4.1 Bal és jobb oldali megkülönböztető lámpa 

 

A megkülönböztető lámpa billenő kapcsolójának (62) kiegészítéseként két 

ellenőrző lámpa (16) és (29) van elhelyezve. Az ellenőrző lámpák (16) és 

(29) kigyulladással jelzik a billenő kapcsoló (62) bekapcsolt állapotát.  

Bal oldali megkülönböztető lámpa (16)  

Jobb oldali megkülönböztető lámpa (29)  
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5 Tartófék 

 

A műszerfalon van elhelyezve a tartófék billenő kapcsolója (63). A billenő 

kapcsoló ellenőrző lámpája kigyulladással jelzi a bekapcsolt állapotot. 

Miután csörlőüzemben mind a négy tengelynek fékezettnek kell lennie, a 

rugóerő-tároló viszont csak a 2., 3. és 4. tengelyre hat, a járműbe még egy 

kiegészítő tartófék is be van építve. A tartófék hatására az első tengelyre 

levegő jut, miáltal az első tengely is lefékeződik. 

 
 

5.1 Külső feltöltő nyomás csatlakozás 

 

A járművön a vezetőajtó mögött egy külső feltöltő nyomás csatlakozó található, amelyen 

keresztül tiszta, száraz, max. 9,5 – 0,2 bar levegő táplálható be a jármű sűrített levegős 

rendszerébe. 

 

5.2 Csatlakozó fejek 

 

A jármű hátulján található egy egyvezetékes és egy kétvezetékes csatlakozófej az 

egyvezetékes, ill. kétvezetékes csatlakozással rendelkező pótkocsik csatlakoztatására. 

 

5.3 Töltőcsatlakozás 

 

Az elöl lévő alsó védőelemen két töltőcsatlakozó található.  

1. Menetirány szerinti bal töltőcsatlakozó: sűrített levegő táplálható be egy másik járműből a 

saját járműbe.  

2. Menetirány szerinti jobb töltőcsatlakozó: sűrített levegő táplálható be a mentendő 

járművek légrendszerébe. 

 

5.4 Dugaszos csatlakozó 

 

A jármű jobb oldalán a felmászó létra mögött egy dugaszos csatlakozó található. Ez a 

pneumatikus kéziszerszámok csatlakozója.   
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6 Frontoldali villogó 

  

A műszerfalon van elhelyezve a frontoldali villogó billenő kapcsolója (61). 

A frontoldali villogók a billenő kapcsolóval (61) kapcsolhatók be / ki. 

A frontoldali villogók az első mellgerendán találhatók. 

 
 

6.1 Frontoldali villogó lámpák 

 

A frontoldali villogó billenő kapcsolójának (61) kiegészítéseként egy 

frontoldali villogó ellenőrző lámpa (17) van elhelyezve. Az ellenőrző 

lámpa (17) kigyulladással jelzi a billenő kapcsoló (61) bekapcsolt állapotát.  

Frontoldali villogó ellenőrző lámpa (17)  

 
 

7 Mentőcsörlő 

 

A jármű a Rotzler cég mentőcsörlőjével (Treibmatic) van 

felszerelve. 

E mentőcsörlő távirányítással működtethető. Ehhez a távirányító 

kábelt a mentőcsörlő (Treibmatic) dugaszoló aljzatába kell 

csatlakoztatni. 

A dugaszoló aljzat a mentőcsörlő (Treibmatic) jobb oldalán 

található. Lásd az ábrát. 

A mentőcsörlő (Treibmatic) elektromos bekapcsolása a 

műszerfalon lévő billenő kapcsolóval (65) történik. 

A Treibmatic kezelése a Rotzler cég dokumentációiban található. 
 

A műszerfalon van elhelyezve a mentőcsörlő billenő kapcsolója (65). A 

billenő kapcsoló ellenőrző lámpája kigyulladással jelzi a bekapcsolt 

állapotot. 

 
 

 A jármű üzemi fékje be van húzva. 

 Kapcsolja be a jármű akkumulátor főkapcsolóját (54). 

 Kapcsolja be a gyújtáskapcsolót. Indítsa el a motort.  

 A billenő kapcsolóval (65) aktiválja a mentőcsörlőt.  

 Csatlakoztassa a távvezérlő kábelt a mentőcsörlő (Treibmatic) dugaszoló aljzatába. 

 Állítsa a járművet a csörlő húzásirányába. 

 Biztosítsa a járművet elcsúszás ellen. Használjon rögzítő ékeket. 

 Foganatosítson további, a kötelekre, ill. láncokra vonatkozó biztonsági intézkedéseket. 
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9 Traverz 

 

A jármű egy traverzzel van felszerelve, amely max. 30 t teher felemelésére használható. A 

súlyeloszlás a 3. ábrán látható. A traverz elöl a mellgerendán található.  

 

VESZÉLY! A traverzzel végzett munka esetén a járművet le kell támasztani. A 

traverz önsúlyát (300 kg) hozzá kell adni az emelendő teher súlyához. 

A megengedett terhelési táblázatra vonatkozó útmutatót, a 

megengedett terhelési táblázatot, valamint a fő kezelési utasítás B 

részének 16. Daruüzem pontja alatti adatokat figyelembe kell venni.  

 

9.1 Traverz levétele (leszerelése) 

 

 Oldja ki a csapszeg (1) sasszegét (2). 

 Távolítsa el mindkét csapszeget (1). 

 Helyezze be a kettős horgú teheremelőt 

(3) a traverzbe (6) és rögzítse a két 

csapszeggel (1). 

 Biztosítsa mindkét csapszeget (1) a 

sasszegekkel (2). 

 Oldja ki a csapszegek (5) sasszegeit (4).  

 Távolítsa el mindkét csapszeget (5) a 

tartóból. 

 Emelje ki óvatosan a traverzet (6) a 

teheremelő horoggal (3) a tartóból. 

 

 
 

FIGYELEM! A traverzet a kiemeléskor kilengés ellen megfelelő eszközökkel / 

intézkedésekkel biztosítani kell.  

!BALESETVESZÉLY! 

 

A traverz felhelyezése (felszerelése) értelemszerűen fordított sorrendben történik. 
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9.2 Traverz változatok 

 

Miután a traverz (6) a tehertartó horgon függ, különböző változatok (A, B vagy C) 

választhatók. Lásd 3. ábra. 

 

9.2.1 Traverz beállítása 

 

 Vegye ki a sasszeget (7) a csapszegből (8) és távolítsa el a csapszegeket (8). 

 Húzza ki annyira a tartót (9), hogy elérje a kívánt változatot (A, B vagy C) és a traverz (6) 

furatai egybevágjanak a tartó (9) furataival. 

 Helyezze be a csapszegeket (8) és biztosítsa sasszeggel (7).  

 

Ugyanezt kell elvégezni a traverz másik oldalán is. 

 

A visszatolás értelemszerűen fordított sorrendben történik. 

 

FIGYELEM! Mielőtt a traverzet beszerelné a jármű tartójába, a traverznek mindig 

„A” helyzetben kell lennie. 
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9.3 Tartó lefelé billentése 

 

 

A frontoldali fedél (10) kinyitásához előbb a tartót (11) lefelé 

kell billenteni. 

A traverz nem lehet a tartóban. A traverzet a 9.1 pontnak 

megfelelően le kell szerelni. 

 

 Oldja ki a csapszeg sasszegét (1. ábra, 14. tétel) és távolítsa 

el a csapszegeket (1. ábra, 14. tétel) a furatokból (12). 

 Lassan billentse lefelé a tartót (11). 

 Végezze el a második tartóval ugyanezt az eljárást. 

 

Ekkor kinyitható a frontoldali fedél (10). 

 

A visszabillentés és biztosítás értelemszerűen fordított 

sorrendben történik.   

 
 

10 WEBASTO-Thermo 90S 

 

A járműben kiegészítő fűtésként egy Thermo 90S típusú 

fűtőkészülék van beépítve. 

A fűtés kezelése és programozása időkapcsoló óra segítségével 

történik. 

A fűtés kezelésére és karbantartására vonatkozó pontos adatok 

a fűtésgyártó mellékelt kezelési utasításában találhatók. 

 

 

10.1 Jármű kabinjának előfűtése 

 

A Thermo 90S kiegészítő fűtés időkapcsoló óra segítségével a jármű vezetőfülke 

előmelegítőjeként használható. 

 

 Kapcsolja be az akkumulátor főkapcsolót (54). 

 A forgó hőmérsékletszabályozót (lásd a fő kezelési utasítás 3.2.17 pontjának 3. tételét) 

kapcsolja melegre.  

 A szellőző forgókapcsolóját (lásd a fő kezelési utasítás 3.2.17 pontjának 2. tételét) 

kapcsolja 1. fokozatra. 

 Programozza be az időkapcsoló órát (lásd a gyártó kezelési utasítását). 
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11 Motor előmelegítő és akkumulátortöltő dugaszoló aljzat 

 

A jármű motor előmelegítővel (Calix) és akkumulátortöltővel van felszerelve. Ehhez egy 230 

V-os hálózati dugaszoló aljzat van beépítve. 

A dugaszoló aljzat mind akkumulátortöltésre, mind motor előmelegítésre használható.  

A dugaszoló aljzat a jármű bal oldalán, a jármű vezetőfülkéjének bejáratánál található. 

 

11.1 Motor előmelegítő (Calix) 

 

A hidegindítási tulajdonságok javítására egy előmelegítő 

készülék van beépítve a jármű motorjának hűtőrendszerébe. Az 

előmelegítő készülék az önkeringés elvén működik. Az 

áramellátás egy speciális dugaszú elektromos kábel és egy 

speciális 230 V-os hálózati dugaszoló aljzat (1) segítségével 

történik. A készülékben lévő hőmérsékletszabályozó kb. 85ºC 

hőmérsékleten kapcsolja le az előmelegítő készüléket és kb. 69 

ºC-nál kapcsolja be újra. 

 

Az előmelegítő készülék a jármű motorterében, a jármű bal 

oldalán, a keret belső oldalán van elhelyezve. 

Az előmelegítő készüléket egy termosztát és túlmelegedés-

védelem felügyeli.  

A túlmelegedés-védelem kb. 120ºC-nál kapcsolja le az 

előmelegítő készüléket.  

A lekapcsolás manuálisan, az előmelegítő készülék vörös 

gombjának (2) segítségével szüntethető meg.  

VESZÉLY!  A gombot járó motor esetén nem szabad 

működtetni.  

 - BALESETVESZÉLY - 

 

11.2 Akkumulátortöltő 

 

Az akkumulátortöltő készülék a vezetőfülkében, az ülések 

mögött található. Az akkumulátortöltő készülék a motor 

előmelegítés mellett / egyidejűleg is használható. Az 

áramellátás egy speciális dugaszú elektromos kábel és egy 

speciális 230 V-os hálózati dugaszoló aljzat (1) segítségével 

történik. Ehhez az akkumulátortöltő készüléken lévő be / ki 

kapcsolót kell működtetni. Pontos adatok az akkumulátortöltő 

készülék gyártójának kezelési utasításában találhatók. 
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Jegyzetek: 
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Jegyzetek: 
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12 Felépítmény műszerfal a jármű és a felépítmény működtetéséhez és 

felügyeletéhez, valamint a daruműködtetéshez   

 
12.1 Kijelzés; ellenőrző és figyelmeztető 

lámpák 

 

Tétel  Tétel  

2 Üres 16 Gém munkafényszóró billenő kapcsoló 

3 Kereszt-differenciálzár 17 Munkafényszóró beállítás billenő nyomógomb 

4 Jármű központi figyelmeztetés 18 Emelőcsörlő munkafényszóró billenő kapcsoló**) 

5 Felépítmény üzemi fék 19 Központi kenőberendezés billenő kapcsoló**) 

6 Hátsó tengelyek kireteszelve 29 Bal első letámasztás ki / be billenő nyomógomb 

7 Generátor 30 Letámasztás előválasztás forgókapcsoló 

8 Motor üzemzavar 31 Jobb első letámasztás ki / be billenő nyomógomb 

9 Hidraulika olajszűrő 32 Jármű világítás billenő kapcsoló 

10 Tengelyblokkolás be 33 Tengelylengés billenő nyomógomb 

20 Forgatómű reteszelve 34 Üres 

21 Hidraulika olajhőmérséklet 35 Üres 

22 Motor olajszint 36 Üres 

23 Légszűrő 37 Kereszt-differenciálzár billenő nyomógomb 

24 Üres 38 Üres 

25 Jármű üzemi fék / rögzítő fék 41 Gyújtáskapcsoló 

26 Jármű menetirány 42 Sebességváltó fokozat forgókapcsoló 

27 Üres 43 Jármű motorindítás billenő nyomógomb 

28 Üres 44 Hátsó tengely kireteszelés billenő kapcsoló 

64 Datalogger**) 45 Hátsó tengely kormányzás billenő nyomógomb 

65a Vontatószerkezet 47 Jármű menetirány jelző billenő kapcsoló 

65b Letámasztás 100% kijelzés  49 Jobb hátsó letámasztás ki / be billenő nyomógomb 

77 Ellensúly reteszelve 50 Bal hátsó letámasztás ki / be billenő nyomógomb 

78 Ellensúly kireteszelve 55 Rögzítő fék forgókapcsoló 

80 Ellensúly lent 57 Fűtőventilátor / fűtés forgókapcsoló 

81 Ellensúly nem fent 58 Emelés végállás-kapcsoló áthidalás kulcsos nyomógomb 

12.2 Egyéb 59-62 Üres 

46 Üres 63 Terhelési táblázat átkapcsolás kulcsos kapcsoló**) 

48 Motor üzemzavar berregő 66-68 Üres 

51 Kézilámpa dugaszoló aljzat 69 Gém oldalvilágítás billenő kapcsoló**) 

52 Rádiótartó 70 Forgatómű-fék billenő kapcsoló 

56 Tehernyomaték korlátozó 71 Csúcsgém felemelés billenő nyomógomb**) 

12.3 Műszerek 72 2. emelőcsörlő be billenő kapcsoló**) 

39 Motorhőmérséklet-jelző 73 2. emelőcsörlő billenő kapcsoló**) 

40 Üzemanyagszint jelző 74 Tehernyomaték korlátozó áthidalás kulcsos kapcsoló 

53 Üzemóra számláló 75 Üres 

54 Légnyomás manométer 76 Elővezérlés áthidalás billenő nyomógomb 

89 Emelőcsörlő üzemóra számláló**) 79 Ellensúly reteszelés / kireteszelés billenő nyomógomb 

12.4 Kapcsolók, billenő kapcsolók (WS) és 

billenő nyomógombok (WT) 

82 Ellensúly fel / le billenő nyomógomb 

1 Jármű gyújtáskapcsoló be 83 Teleszkóp szükségvezérlés billenő kapcsoló 

11 Akkumulátor főkapcsoló billenő nyg. 84 Teleszkóp szükségkapcsolás I. fokozat billenő nyg. 

12 Ablakmosó billenő nyomógomb**) 85 Teleszkóp szükségkapcsolás II. fokozat billenő nyg. 

13 Szélvédőtörlő billenő kapcsoló 86 Teleszkóp szükségkapcsolás III+IV. fok. billenő nyg. 

14 Tetőablaktörlő billenő kapcsoló 87 Üres 

15 Műszervilágítás és munkafényszóró 

billenő kapcsoló 

88 Üres 

 

                                                           
**) Különleges felszerelés, ill. ügyfél óhaja 
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Felépítmény műszerfala 

 



B) KEZELÉSI UTASÍTÁS FAUN 
 

B - 20 
 

 



B) KEZELÉSI UTASÍTÁS FAUN 
 

B - 21 
 

13 Alapgém állítható munkafényszórója  

 

A jármű alapgémjén két állítható munkafényszóró található. A 

munkafényszórók a műszerfalon lévő billenő kapcsolóval (16) 

kapcsolhatók be, ill. ki. 

A munkafényszórók beállítása billenő kapcsoló (17) segítségével történik. 

A billenő kapcsoló (17) felfelé kapcsolásával és lenyomva tartásával a 

fényszórók felfelé állítódnak. 

A billenő kapcsoló (17) lefelé kapcsolásával és lenyomva tartásával a 

fényszórók lefelé állítódnak. 
 

 

14 Vontatószerkezet 

 

A figyelmeztető lámpa (65a) kigyulladása azt jelzi, hogy a vontatógörgő 

vontatási helyzetben van. 

A daru üzemmód ekkor nem működik. 

 
 

15 Letámasztás 100% kijelzés 

 

A figyelmeztető lámpa (65b) kigyulladása azt jelzi, hogy a négy 

támasztartó teljesen ki van engedve és a négy támasztóhenger le van 

támasztva. 
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16 Hidraulikaolaj előmelegítés 

 

Alacsony hőmérséklet esetén a hidraulikaolaj 

az olajtartályba beépített előmelegítő 

elemekkel melegíthető elő.  

A hidraulikaolaj előmelegítés csak 0ºC alatti 

hőmérsékleten lép üzembe. 

Az áramellátás egy speciális dugaszú 

elektromos kábel és egy speciális 230 V-os 

hálózati dugaszoló aljzat (1) segítségével 

történik. 

A speciális dugaszoló aljzat (1) a jármű bal 

oldalán, a felépítmény darukabinjának 

kapaszkodólécén található.  
 

17 A gém süllyesztése 

 

TÁJÉKOZTATÓ! Gondosan olvassa át a felépítmény szükségműködtetését a kezelési 

utasítás 1. részének B fejezetében, a 18.16 pont alatt.  

 

A jármű „teleszkóp behúzás” 

szükségműködtetéssel rendelkezik. E célra a 

felépítmény kabinja mögött egy kapcsolócsap 

(1) van elhelyezve, amely alaphelyzetben 

(vízszintes) van.  

A visszahúzás a következőképpen történik: 

- Végezze el az 1. rész, B fejezet, 18.16 

pont, B-215 oldala szerinti összes 

előkészületet. 

- Csatlakoztassa a nyomást (olajellátás). 

- Mozgassa lefelé az (1) kapcsolócsapot  

(függőleges helyzet). 
 

 

TÁJÉKOZTATÓ! A szükségműködtetések közötti hosszabb szünetek esetén a 

kapcsolócsapokat ismét alaphelyzetbe kell hozni.  

 

Figyelem! A szükségműködtetés befejezése után az összes kapcsolócsap 

karját ismét alaphelyzetbe kell hozni és le kell venni. 

 

- A járművet ismét a kiindulási helyzetbe kell hozni. Lásd 1. rész, B fejezet, 18.16.3 pont, 

B-218 oldal. 
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Ápolás és karbantartás 

 

 

Kiegészítés a Magyar Tűzoltóság részére 
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A járművön a következő kiegészítő karbantartási munkákat kell elvégezni. 

 

1 Martin kürt 

 

 A rendszeresen ismétlődő karbantartási munkák az „üzemórák” rovatban „X”-szel vannak 

jelölve. Az ettől eltérő intervallumok a „megjegyzések” hasábban vannak felsorolva. 

 

Egységek / karbantartási 

munkák 

Üzemórák Megjegyzések 

10 125 250 500 1000 2000 

Martin kürt, 

fúvószerkezet olajozása. 

 X     Legalább 14 naponta. 

Martin kürt, 

golyóscsapágy kenése. 

   X   Legalább 6 havonta. 

Martin kürt, kollektor 

tisztítása. 

      Amennyiben a kollektor 

rézlamellái erősen 

elfeketedtek vagy  

rézrozsdával befedettek. 

Martin kürt, porvédő 

szűrő tisztítása. 

      Szükség szerint. 

 

1.1 Fúvószerkezet olajozása 

 

Körülbelül 14 naponta töltsön néhány csepp hígfolyós olajt a teljesítménytábla mellett lévő 

vörös, kanócos olajozóba. Az olaj gyanta- és savmentes és a lehető legalacsonyabb 

dermedéspontú (-40ºC alatti) legyen. Minden járműhöz egy kanna speciális olajat 

csomagolunk a fedélzeti szerszámok mellé. 

 

TÁJÉKOZTATÓ! Semmiképpen nem szabad közönséges gép- vagy motorolajat 

használni.  
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1.2 Golyóscsapágy kenése 

 

Körülbelül 6 havonta vegye le a kollektoroldali sapkát, csavarozza le a kis fedelet és 

golyóscsapágyzsírral (Calypsol H 729 vagy Esso Beacon 325) kenje be a golyóscsapágyat. A 

golyóscsapágyzsír mindenképpen lítium-szappanos legyen. Ne töltsön be túl sok zsírt! A 

golyóscsapágy fedősapkája csak félig legyen. 

 

1.3 Kollektor tisztítása 

 

Amennyiben a kollektor rézlamellái erősen elfeketedtek vagy  rézrozsdával befedettek, egy 

kb. 15 x 150 mm-es, 220-as szemcséjű csiszolóvászonnal csiszolja addig a kollektort, amíg 

újra fényes lesz.  

 

1.4 Porvédő szűrő tisztítása 

 

Időnként benzinben tisztítsa meg a hangserleg előtti porvédő szűrőt. Télen glicerinnel, 

glizantinnal vagy hasonló anyaggal kenje be, hogy a hó ne rakódhasson le és fagyjon meg.  

 

1.5 Kenőzsír  

 

Karbantartási hely Olajfajta Töltési mennyiség 

Martin kürt, golyóscsapágy. Calypsol H 729 vagy Esso Beacon 325 Szükség szerint. 
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2 Fékberendezés 

 

 A rendszeresen ismétlődő karbantartási munkák az „üzemórák” rovatban „X”-szel vannak 

jelölve. Az ettől eltérő intervallumok a „megjegyzések” hasábban vannak felsorolva. 

 

Egységek / karbantartási 

munkák 

Üzemórák Megjegyzések 

10 125 250 500 1000 2000 

Töltővezeték 

csővezetékszűrőjének 

tisztítása  

  X    Legalább 3-4 havonta. 

Kiegészítő légtartály 

víztelenítő szelepének 

működtetése. 

 X     De legalább 2 hetente. 

Kiegészítő légtartály 

víztelenítő szelepének 

tisztítása. 

    X  Legalább évente. 

 

2.1 Töltővezeték csővezetékszűrőjének tisztítása 

 

Az első mellgerendán pneumatikus csatlakozások vannak 

elhelyezve. A töltővezeték kiegészítéseként egy 

csővezetékszűrő van elhelyezve. A csővezetékszűrőt az üzemi 

feltételektől függően normál esetben mintegy 3-4 havonta kell 

tisztítani. Ehhez  ki kell venni a szűrőpatront és sűrített 

levegővel ki kell fújni. A sérült szűrőpatronokat ki kell cserélni. 

 
 

2.2 Légtartály víztelenítő szelepe  

 

- A működtető csap (1-es billenő szelep) húzásával vagy 

nyomásával pontosan vizsgálja meg, hogy esetleg van-e 

kondenzvíz kifújás. 

 Nem szabad kondenzvíznek kifújnia. 

- Amennyiben megállapította, hogy kondenzvíz fúj ki, 

ellenőrizze a légszárító (szűrőbetét) működését és a sűrített 

levegős berendezés tömítettségét. 

 
 

TÁJÉKOZTATÓ! A tömítetlen sűrített levegős berendezés befolyásolja a légsűrítő 

bekapcsolási időtartamát és a légszárító hatékonyságát. 
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3 Hidraulikus berendezés 

 

 A rendszeresen ismétlődő karbantartási munkák az „üzemórák” rovatban „X”-szel vannak 

jelölve. Az ettől eltérő intervallumok a „megjegyzések” hasábban vannak felsorolva. 

 

Egységek / karbantartási 

munkák 

Üzemórák Megjegyzések 

10 125 250 500 1000 2000 

Kiegészítő olajhűtő 

hűtőbordáinak tisztítása. 

 X     A porosodástól függően 

adott esetben korábban. 

 

 A porosodástól függően sűrített levegővel tisztítsa meg a hűtőbordákat. 

 Ellenőrizze a ventilátor és a termikus szelep működését. 

 

4 Egyéb kenési, karbantartási és ápolási helyek 

 

4.1 Vontatószerkezet 

 

 A rendszeresen ismétlődő karbantartási munkák az „üzemórák” rovatban „X”-szel vannak 

jelölve. Az ettől eltérő intervallumok a „megjegyzések” hasábban vannak felsorolva. 

 

Egységek / karbantartási 

munkák 

Üzemórák Megjegyzések 

10 125 250 500 1000 2000 

Az összes mozgó alkatrész, 

csukló, csapszeg stb. 

kenése, ill. zsírozása. 

 X     Szükség szerint. 

 

Olajozza meg kenőolajjal a csuklókat és csapszegeket, valamint az egyéb mozgó 

alkatrészeket. Ügyeljen az alkatrészek könnyű mozgására és működésére. 

 

4.2 Traverz 

 

 A rendszeresen ismétlődő karbantartási munkák az „üzemórák” rovatban „X”-szel vannak 

jelölve. Az ettől eltérő intervallumok a „megjegyzések” hasábban vannak felsorolva. 

 

Egységek / karbantartási 

munkák 

Üzemórák Megjegyzések 

10 125 250 500 1000 2000 

Az összes mozgó alkatrész, 

csapszeg stb. kenése, ill. 

zsírozása. 

 X     Szükség szerint. 

 

Olajozza meg kenőolajjal a csuklókat és csapszegeket, valamint az egyéb mozgó 

alkatrészeket. Ügyeljen az alkatrészek könnyű mozgására és működésére. 
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5 Kiegészítő karbantartási áttekintés üzemórák szerint 

 

125 üzemóránként 

 

elvégzendő karbantartási munkák.  

Rendszeresen ismétlődő karbantartási és ellenőrzési munkák. A karbantartási és ellenőrzési 

munkák részletes leírása a „C” részben található. 

 

Egységek / karbantartási munkák Lásd a „C” rész alábbi pontja alatt 

Martin kürt  

Fúvószerkezet olajozása. 

 

1.1 

Fékberendezés  

Kiegészítő légszűrő, víztelenítő szelep működtetése. 

 

2.2 

Hidraulikus berendezés  

Kiegészítő olajhűtő, hűtőbordák tisztítása. 

 

3 

Egyéb kenési, karbantartási és ápolási helyek  

Vontatószerkezet: 

Az összes mozgó alkatrész, csukló, csapszeg stb. 

kenése, ill. zsírozása. 

Traverzek: 

Az összes mozgó alkatrész, csukló, csapszeg stb. 

kenése, ill. zsírozása. 

 

4.1 

 

 

4.2 
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Folytatás: 5 Kiegészítő karbantartási áttekintés üzemórák szerint 

 

250 üzemóránként 

 

elvégzendő karbantartási munkák.  

Rendszeresen ismétlődő karbantartási és ellenőrzési munkák. A karbantartási és ellenőrzési 

munkák részletes leírása a „C” részben található. 

 

Egységek / karbantartási munkák Lásd a „C” rész alábbi pontja alatt 

A 125 üzemóránkénti karbantartás összes munkáját el kell végezni. 

Fékberendezés  

Töltővezeték csővezetékszűrőjének tisztítása. 

 

2 

 

 

500 üzemóránként 

 

elvégzendő karbantartási munkák.  

Rendszeresen ismétlődő karbantartási és ellenőrzési munkák. A karbantartási és ellenőrzési 

munkák részletes leírása a „C” részben található. 

 

Egységek / karbantartási munkák Lásd a „C” rész alábbi pontja alatt 

A 125 és 250 üzemóránkénti karbantartás összes munkáját el kell végezni. 

Martin kürt  

Golyóscsapágy kenése. 

 

1.2 

 

1000 üzemóránként 

 

elvégzendő karbantartási munkák.  

Rendszeresen ismétlődő karbantartási és ellenőrzési munkák. A karbantartási és ellenőrzési 

munkák részletes leírása a „C” részben található. 

 

Egységek / karbantartási munkák Lásd a „C” rész alábbi pontja alatt 

A 125, 250 és 500 üzemóránkénti karbantartás összes munkáját el kell végezni. 

Fékberendezés  

Kiegészítő légtartály, víztelenítő szelep tisztítása. 

 

2 
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