B) KEZELÉSI UTASÍTÁS
6

Vontató üzemmód

Feltétlenül vegye figyelembe az Előszóban és a B0 fejezetben lévő vontatási tájékoztatót és
előírásokat!

6.1

Vontató üzemmód vontatórúddal**)

• Vontatás csak a járműhöz kapható különleges vontatókuplung és vontatórúd tartozékokkal
megengedett.
• A vontatórúddal tilos a szállítás.
• A vontatás csak szükségmegoldásként megengedett a jármű veszélyes területről történő
eltávolítása érdekében, adott esetben a legközelebbi műhelyig.
• A vontatandó jármű kormányzási, ill. kormányzási és fékezőképességét (a fékezőképesség a
vontatási terheléstől függ) biztosítani kell.
• Vontatni csak alacsony, a körülményekhez illő sebességgel szabad.
• Fékezési manővereknél rendkívüli óvatosság szükséges – balesetveszély.
• Ügyeljen a megengedett – fékezett, fékezés nélküli – vontatási terhelésre (lásd A rész).

6.2

Vontató üzemmód alsó lifttel

E jármű egy alsó lifttel van felszerelve, amellyel hibás, ill. elakadt járművek vontathatók.

VESZÉLY

A mentendő járművet az előkészületi munkák során, a teleszkópok
behúzásáig elgurulás ellen biztosítani kell.

VESZÉLY

Vontatás közben a legnagyobb körültekintéssel kell eljárni. A helyzethez
illő, mérsékelt sebességgel kell vontatni.

FIGYELEM

A vontatandó jármű sérüléseinek elkerülése érdekében azt a vontatáshoz le
kell rakodni. Az esetleges vonatkozó előírásokat be kell tartani!

VESZÉLY

A járműgyártó vontatási irányelveit be kell tartani.

**)

Különleges felszerelés
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6.2.1

A felépítmény vontató üzemmód helyzetbe hozatala.

- Oldja ki az alsó horogszerkezetet a tartóból.
A felépítményt a 14 – 16. pontban leírtak szerint kell üzembe helyezni.
- Forgassa előre, vontató állásba a darugémet.

VESZÉLY

A járműnek a forgatás közben
vízszintesen kell állnia, a gémnek
behúzva kell lennie. A forgási
tartományban lévő akadályokra
ügyelni kell.

- Tolja ki a teleszkópot, amíg a bal oldali jelölés
láthatóvá nem válik (lásd 16.6.5 pont).
Tájékoztató

A vontató üzemmód megfelelő
tengelyterhelés-elosztásának
biztosítása érdekében a gémet
vontató üzemmódban a gémen lévő
jelölésig ki kell tolni (lásd a
szomszédos ábra 3. tételét).

- Engedje le és biztosítsa az alsó horogszerkezetet (1,2) (lásd még 16.6.4 pont).
6.2.2

Az alsó lift munkahelyzetbe hozatala

FIGYELEM
6.2.2.1

Letámasztott jármű estén a mentési munkák nem megengedettek.

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 (85). A vontató üzemmód aktiválva van. A
kapcsolóban lévő ellenőrző lámpa világítani kezd.

- Működtesse a billenő kapcsolót (64). A mellékhajtás be van kapcsolva. A
display-n „PN“ jelenik meg.
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6.2.2.2

Előkészületek az alsó liften

- 180°-os elforgatással oldja ki a reteszeléseket
(1). A stifteknek lefelé kell mutatniuk (nyíl).

- Működtesse a kapcsolószekrényben lévő billenő nyomógombot (a jármű
hátsó részén jobbra) (a kapcsolókiosztást lásd a 6.2.2.3 pontban) és
forgassa ki lefelé az alsó liftet végállásba.
- Hozza bekattanási helyzetbe a reteszeléseket (1). A stifteknek felfelé kell
mutatniuk.
- Működtesse az alsó liftet (felfelé / lefelé lendítés) addig, amíg a
reteszelések be nem kattannak.
6.2.2.3

A jármű hátsó részén jobbra lévő kapcsolószekrény kiosztása

1 Billenő nyomógomb - alsó lift ki-be lendítése
2 Billenő nyomógomb - alsó lift fel-le
3 Billenő nyomógomb - alsó lift dőlésének
beállítása
4 Billenő nyomógomb - teleszkópok ki-be
5 Billenő
kapcsoló
–
külső
hidraulika
csatlakozás ki-be**)
6 Billenő nyomógomb - szintszabályozás
7 Billenő nyomógomb - motor fordulatszámállítás
8 „Normál szint“ ellenőrző lámpa
9 „Vontató üzemmód aktív” ellenőrző lámpa
10 Billenő kapcsoló – hátsó munkafényszóró kibe
11 Műszervilágítás
12 Billenő kapcsoló - mellékhajtás ki-be
13 Műszervilágítás kapcsoló
14 Billenő nyomógomb - bal oldali első tengelyek
15 Billenő nyomógomb - jobb oldali első
tengelyek
16 Billenő nyomógomb - bal oldali hátsó
tengelyek
17 Billenő nyomógomb - jobb oldali hátsó
tengelyek
Tájékoztató

A „vontató üzemmód aktív” ellenőrző lámpa (9) addig világít, amíg a
vezetőfülkében lévő billenő kapcsoló (58) be van kapcsolva.

Tájékoztató

A szintszabályozás leírását (8-as ellenőrző lámpa; 6, 14–17-es billenő
nyomógombok) lásd a 3.5 pontban.

**)

Különleges felszerelés
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6.2.2.4

Teleszkópok kitolása

Keresztgerenda (1) kireteszelése.
- Oldja ki a szétnyitható sasszeget és távolítsa
el a csapszeget (2) (helyezze a csapszeget a
jármű hátsó részén jobbra lévő tartóba és
biztosítsa).

VESZÉLY

Vontatáshoz
a
keresztgerendát feltétlenül ki
kell
reteszelni
(kanyarmenetben
a
keresztgerendának
mozgathatónak kell lennie).
Balesetveszély!

- 180°-os elforgatással oldja ki a reteszeléseket
(1). A stifteknek lefelé kell mutatniuk (nyíl).
Működtesse a kapcsolószekrényben lévő
billenő nyomógombot és tolja ki a teleszkópokat
a szükséges hosszig.

6.2.2.5

Emelőpad szerelése és beállítása

- Helyezze rá az adapter idomot (3) és az
emelőpad tartót (1) a keresztgerenda száraira
(2).
- Biztosítsa csapszegekkel (4) és szétnyitható
sasszegekkel (5) az adapter idomot és a tartót
.

FIGYELEM

Szorító
csavarokkal
(6)
üresjáratban
rögzítse
az
emelőpad tartót (1). Vontató
üzemmódban
a
szorító
csavaroknak
feltétlenül
kioldva kell lenniük.

Állítsa be a szükséges szélességre az emelőpad adapter idomait (3).
- Állítsa be a szükséges szélességre az emelőpad adapter tartóit (1).
- Távolítsa el a csövet (7).
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még: 6.2.2.5

Emelőpad szerelése és beállítása

- Tolja ki az alsó liftet.
- Az emelőpad tartóját tegye a mentendő jármű
kerekei köré.
Tájékoztató

A
járművet
a
lehető
legelőrébb kell felvenni az
emelőpadba.
Az
első
csapszegeket
(7)
csak
szükség esetén (pl. kis
kerekek, a mentendő jármű
hosszú kinyúlása esetén kell
használni.
Egyébként
a
gumiabroncs elöl feküdjön fel
az adapter idomra (3).

- Tolja össze az emelőpad tartókat (1) addig,
amíg a gumiabroncsokon fel nem fekszenek.
- Helyezze el a csövet (7) és csapszegekkel,
valamint szétnyitható sasszegekkel (nyíl)
biztosítsa.
- Működtesse a billenő kapcsolót, emelje fel az
emelőpadot.
- Működtesse a billenő kapcsolót, a lehető
legjobban húzza be a teleszkópokat.

VESZÉLY

Vegye figyelembe a lengési
sugarat!

FIGYELEM

Vegye figyelembe az A rész
1.1.3.1 és 1.1.3.2 pontja
szerinti
felszereltségi
állapotokat!

VESZÉLY

A mentendő jármű kerekeit a
lehető
legmélyebben
kell
elhelyezni a tartóban (lásd az
ábrát).
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még: 6.2.2.5 Emelőpad szerelése és beállítása

FIGYELEM

Az idegen jármű alsó lifttel történő felvétele után a vontatás előtt ellenőrizni
kell a vontató jármű 3. és 4. tengelyének tengelyterhelését. 80 bar
tengelynyomás esetén a 3. és 4. tengely nyomása tengelyenként 12 tonna. A
tengelyterhelés
a
hordmű
vezetőfülkéjében
lévő
manométerrel
ellenőrizhető.

A hátsó tengelyek hidraulikus nyomása a
manométeren (1) olvasható le. Ebből a diagram
alapján megállapítható a mentőjármű hátsó
tengelynyomása.

A 3. és 4. tengely terhelése a manométer mutatójának függvényében
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Tájékoztató

Az alsó lift kinyúlása (beleszámítva a vontatandó járművet is) közvetlen
hatással van a 3. és 4. tengely terhelésére. Minél közelebb hozható a
vontatandó jármű (lengési sugárra ügyelni!), annál kisebb a hátsó tengelyek
terhelése.
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6.2.2.6

Vontatandó jármű biztosítása

VESZÉLY

A vontatandó járművet a vonatkozó rakománybiztosítási előírások szerint, a
mindenkori felhasználási feltételeknek megfelelően kellő mértékben
biztosítani kell.

A vontatandó járművet hevederekkel, vagy a
felhasználási esettől függően láncokkal**) kell
biztosítani – lásd a szomszédos ábrát.
A hevedereknek vagy láncoknak szorosaknak
kell lenniük.

VESZÉLY

6.2.2.7

A felhasználási feltételektől
függően a hevedereket vagy
láncokat
rövid
útszakaszonként újra meg
kell húzni.

Teleszkópok behúzása és bekattintása

Húzza be a teleszkópokat a szükséges mértékben.
Tájékoztató

A 2. teleszkópot a lehető legjobban
húzza be.
A teleszkópok egymástól függetlenül bekattinthatók.
- Hozza a megfelelő reteszelést (1) bekattanási
helyzetbe. A stiftnek felfelé kell mutatnia.

- Működtesse a billenő nyomógombot, amíg a
reteszelés be nem kattan (lásd szomszédos ábra).
Ily módon kell reteszelni mindkét teleszkóp fokozatot.
Az alsó lift megfelelő magasságba és szögbe történő
beállításához működtesse a billenő nyomógombot.
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Különleges felszerelés
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6.2.2.8

Visszaállítás

VESZÉLY

Az alsó lift fellendítése előtt a keresztgerendát csapszeggel ismét reteszelni
kell.

Balesetveszély!
Az emelőpad és az alsó lift, valamint a vontatójármű
szóló üzemre történő visszaállítása értelemszerűen
fordított sorrendben történik.
Tájékoztató

Az
emelőpad
adott
esetben
összetolható, ill. 2.730 mm külső
szélességre hozható. Az emelőpad
két belső tartójának a körkörös
megkülönböztető lámpán kívül kell
lennie.

ábra 1
6.2.2.9

Tárolási lehetőségek

Az emelőpad szükség szerint a keresztgerendán
maradhat (1. ábra) vagy leszerelhető és elrakható (2.
ábra).
(Tartók, adapter idomok, csövek stb. a hátsó
letámasztó előtti tároló ládában tárolhatók.)

ábra 2
6.2.3

Vontatás villákkal

A vontatandó jármű emelőpaddal történő felvétele
helyett lehetőség van a keresztgerenda bal és jobb
oldalán villatartók felszerelésére.
E villatartókba szükség szerint különböző keret-, ill.
tengelyvillák helyezhetők vontatáshoz.
Ennek során az összes korábban ismertetett
intézkedés érvényes.
- Keresztgerenda (2) ráhelyezése az emelőpadra.
- Villatartó (5) ráhelyezése a keresztgerendára (2).
- Villák (1) behelyezése a villatartókba (5).
Villák (1) biztosítása csapszegekkel és szétnyitható
sasszegekkel a villatartókban (5).
Villatartó (5) és keresztgerenda (2) biztosítása a csapszegekkel (3) és szétnyitható
sasszegekkel (4).

VESZÉLY

Villákkal történő vontatás esetén a vontatandó járművet hevederekkel vagy
láncokkal rögzíteni kell a villához.
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6.2.4

Távirányító használata

Az alsó lift a kapcsolószekrényen (1. ábra, 1.
tétel) kívül távirányítóval (1) is működtethető.
A kezelőelemek funkcióihoz lásd a távirányítón
lévő szimbólumokat.

Távirányító csatlakoztatási lehetőség (2)

1. ábra
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Jegyzetek:
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