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Bevezetés:
Tisztelt olvasó!
A „magasból mentő gépjárművek üzemeltetése és karbantartása” című jegyzet
második kötetét tartja a kezében.
Az első kötet a létrás gépjárműveket ismertette meg önnel, míg a jelenlegi az
emelőkosaras járműveket kívánja bemutatni.
Ebben a kötetben megpróbálunk az átfogó ismereteken túl, az olvasó számára
felhasználói ismereteket is átadni a tűzoltóság szervezeteinél alkalmazott
emelőkosaras járművek típusválasztékáról. Az utóbbi időszakban ennél a
gépcsoportnál is nagymértékű eszközcsere zajlott le, ami mindenképpen
szükségessé teszi a műszaki és tűzoltótechnika ismeretek kibővítését, illetve a
meglévő tudásszint felfrissítését.
Ebben próbál segítséget nyújtani ez a kötet, amelyet eredményesen tud használni a
gépkocsivezető, illetve gépkezelőjelölt, és az is, aki csak ismerkedni kíván ezekkel a
rendkívül korszerű magasból mentő járművekkel.
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1. MŰSZAKI LEÍRÁS
1.1 Az emelőkosaras gépjárművel kapcsolatos általános tudnivalók

A hazánkban használatos emelőkosaras gépjárművek általában 30m-42m–es
tartományban képesek tűzoltási, illetve életmentési feladatokat végrehajtani. Ezek a
technikai eszközök rendelkezhetnek kiegészítő mentőfelszereléssel is. Ennek
alapján a következő főbb csoportokat lehet képezni az emelőkosaras gépjárművek
között:

-

kiegészítő mentőlétrával is felszerelt emelőkosaras gépjármű;
csak mentőkosárral felszerelt emelőkosaras gépjármű;
centrifugál szivattyúval is felszerelt emelőkosaras gépjármű.

Működtetés szempontjából megkülönböztetünk:

-

teleszkópos gémrendszerrel működtetett gépjárművet;
csuklógémes rendszerrel működtetett gépjárművet.

A támláb működtetés szempontjából megkülönböztetünk:

-

manuális támlábműködtetéssel –szintkiegyenlítéssel rendelkező gépjárművet;
félatomata támlábműködtetéssel –szintkiegyenlítéssel rendelkező gépjárművet;
automata (számítógép által vezérelt) támlábműködtetéssel –szintkiegyenlítéssel
rendelkező gépjárművet.

Az emelőkosaras gépjármű összetett mozgása hidraulikus meghajtású. A szükséges
olajnyomás létrehozásához hidraulikaszivattyút telepítettek, melyet a jármű motorja
hajt meg.
A fő mozgások végrehajtására (kiemelés, teleszkóptag mozgatás, forgatás) 3
elkülönített hidraulikakör áll rendelkezésre, illetve további hidraulikakörök látják el a
szintszabályozást, a jármű megtámasztást, a távműködtetést és a biztonsági
ellenőrző szervek működtetését.
Ezáltal egyidejűleg történő üzem esetén elkerülhető, hogy az egyes funkciók
mozgásai egymásra kölcsönösen kifejtsék hatásukat, illetve a hidraulikaolaj
szükségtelen módon felmelegedjen. Vészhelyzet esetére további szükségüzemi
rendszerek kerültek beépítésre.
Minden gémmozgást hidraulikus, mechanikus, vagy elektromos biztonsági
berendezések biztosítanak oly módon, hogy a kezelési hibákból eredő káros hatások
elkerülhetőek legyenek.
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Vezetőfülke:
A vezetőfülke kezelőegységei, illetve ellenőrző lámpái ki vannak egészítve a
gémrendszer működtetését kiszolgáló, illetve az ezt állandó figyelemmel kísérő
műszerekkel, illetve a működről visszajelzést szolgáltató lámpákkal.
Ezek mellett megtalálható a vezetőfülkében:
-

a megkülönböztető jelzőberendezések kapcsolói, és kontrollámpái;
az URH rádió –adóvevő készülék.

Felépítmény és az eszköztároló:
A vezetőfülkéhez csatlakozik a felépítmény, illetve a tűzoltó-technikai felszerelések
tárolására szolgáló eszköztároló rendszer.
A felépítmény balesetmentesen járható, könnyűfém dombormintás lemezburkolattal
van ellátva. Az eszköztárolókat karbantartást nem igénylő alumínium roló zárja le. Az
eszköztárolók világítással rendelkeznek, amely bekapcsolt járművilágítás esetén, a
roló nyitásakor és zárásakor automatikusan működik.
A plató úgy van kialakítva, hogy a gémrendszer bármely dőlésszögénél
ütközésmentesen, 360o-ban elforgatható.

Gémrendszer:

A gémrendszert vezérlő egységek és a biztonsági rendszerek a forgóállványon
találhatóak. A mentőkosár valamennyi mozgása a forgóállványon elhelyezett fő
vezérlőállásból indítható és felügyelhető. A forgóállvány maga acélszerkezet, amely
a gémrendszer felállító keretét rögzíti. A szerkezet forgózsámolyra van felszerelve.
Ennek az elrendezésnek köszönhetően a gémrendszer ütközésmentesen
elforgatható. A forgózsámoly a gémrendszer által kifejtett erőt az alvázon és a
hidraulikus támlábakon keresztül a talajra közvetíti.
Szivattyúhajtás:
A sebességváltómű segédhajtóművön keresztül rövid csuklóstengely segítségével
hajtja meg az alvázon elhelyezkedő szivattyút. A szivattyú mellékhajtóműve minimum
1500 f/min-es fordulatszámon kapcsolható be.
A főszivattyú alkalmas arra,hogy automatikusan lecsökkentse saját szállítási
teljesítményét adott minimális értékre, amely elégséges arra, hogy a szivattyúnak
megfelelő kenést és hűtést biztosítson.
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Vezérlő blokk:
Az olajtartályból a hidraulikaolajat az axiáldugattyús szivattyú a nyomóvezetéken
keresztül továbbítja a vezérlőtömbben elhelyezett működtető szervekhez. Ez a blokk
túlnyomás-határoló szelepekkel van ellátva, amelyeknek az a szerepe, hogy
megvédjék a főszivattyút a túlnyomástól.
Ezen kívül minden funkció vezérlése alkalmas arra, hogy finoman szabályozható
útirányitó elemek segítségével, fokozatmentes működtetést valósítson meg. Ezek az
emelőkosaras gépjármű valamennyi főmozgását szabályozzák, az alábbiak szerint:

-gémszerkezet kiemelése – visszasüllyesztése;
-teleszkóptagok ki-be működtetése;
-gémszerkezet forgatása jobbra és balra.

Az egyes vezérlőegységek a hidraulikaolajat a választott kapcsolóállásnak
megfelelően az utánuk kapcsolt munkahengerekhez illetve olajmotorokhoz vezetik.
Egy további „szervóvezérlő” olajkör gondoskodik a kar visszatérítéséről
alaphelyzetbe, melynek magyarázatára a későbbiekben térünk vissza
részletesebben. A vezérlőegységek alaphelyzetében a szivattyú az olajat
nyomásmentes állapotban az olajtartály felé irányítja. Amint a vezérlőegység
alaphelyzetéből előre vagy hátrafelé kimozdul, az emelőkosaras gépjármű
végrehajtja a kívánt mozgást.
A mozgás sebessége a vezérlőkar elmozdításával arányosan szabályozható.
A fentieken kívül a vezérlőblokkra felszerelve található meg minden hidraulikakörre
egy-egy nyomáshatároló szelep. Ezek az elektromágneses működtetésű olajnyomás
szelepek a vezérlőblokk alaphelyzetében a nyomóvezetékeket kötik össze az
olajtartállyal.
Ezzel egyidejűleg a motor fordulatszáma a magas üzemi
fordulatszámról egy alacsonyabb fordulatszámra vált át.
A gémmozgások hirtelen leállításához elegendő a „vészleállítókapcsolót”
megnyomni, majd azt elengedni, ezzel az olajnyomás kikapcsol, ekkor a motor
visszaáll az üresjárati fordulatszámra.

Gémszerkezet kiemelése – visszasüllyesztése:
Az áramlás útja gémmozgások esetén a következő:
Olajtartály–főszivattyú-túlnyomáshatárolószelep-rendszerválasztószelepvezérlőblokk-emelőhengerek.
Az emelőhengerek hidraulikusan vezérelt visszacsapószelepekkel vannak ellátva,
melyek megakadályozzák a hidraulikus rendszer hibája esetén a gémek süllyedését.
A gémek süllyesztéséhez a visszacsapószelepeket hidraulikusan nyitni kell. A gémek
kiemelése és visszasüllyesztése 0o és 90o között lehetséges.
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Teleszkóptagok ki-be működtetése:
Az olaj áramlásának útja a teleszkópmozgások esetén a következő:
Olajtartály – főszivattyú – túlnyomás-határoló szelepek – teleszkóptag vezérlőblokk –
teleszkóp munkahengerek.
A teleszkóptagok egymáshoz képest szoros egységként működnek. Felépítésük a
következő:
- 1-es gémtag: kettősműködtetésű differenciál dugattyús munkahenger
segítségével vezérelt;
- 2-es gémtag: kettősműködtetésű differenciál dugattyús munkahenger
segítségével vezérelt;
- 3-as gémtag: láncvezérléssel működtetett (2-es gém által);
- 4-es gémtag: láncvezérléssel működtetett (3-as gém által).
A másik technikai megoldás az előzőekkel ellentétben nem teleszkópos rendszerrel
működik, hanem csuklógémes kialakítású. Evvel a kialakítással ott lehet élni, ahol a
megkívánt munkamagasság maximum 40m.

Gémszerkezet kiegészítő mentőlétrája ”létrafoktávolság kiegyenlítésének” elérése:
A kinyúló gémszerkezet minden állásban megáll, ha a vezérlőkart semleges állásba
állítjuk. 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 gémszerkezetet lassan ki-és betoljuk, míg a műveletjelző táblán a
„fokkiegyenlített” jelzés világítani kezd.

Gémszerkezet forgatása:
Az olaj áramlásának útja gémszerkezet forgatása esetén a következő:
Olajtartály- főszivattyú – túlnyomás-határoló szelep – forgatás vezérlőblokk – forgató
hidromotor.
A hidromotor egy csiga-csigatengelyes hajtóművet hajt meg. A fordulatszám
módosítás után, homlok fogaskerekes kihajtást követően külső fogazású
fogáskoszorún keresztül fordul el a gémszerkezetet.
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Szintkiegyenlítés:
A gémszerkezet egy önállóan működő oldalbeállító rendszerrel van ellátva, mely
szabályozza, hogy az üzemkész emelőkosaras jármű mindig függőlegesen és a
mentőkosár pedig mindig vízszintesen álljon, még akkor is, ha a jármű lejtős
területen áll.
E célból az alvázon egy speciális szintkiegyenlítő rendszer található, amely
működhet kézi vagy számítógép általi vezérléssel.
Így lehetővé válik a +/-7o talajkiegyenlítés, ami 12,3%-os szintkülönbségnek felel
meg.
Ez a berendezés a gépjármű hosszirányú és keresztirányú dőlésszögét korrigálja a
megengedett értékek közé, amely lehetővé teszi a biztonságos munkavégzés
feltételeit.
Elektromos rendszer hibája esetén történő működtetés:
Az alsó vezérlőállásban található egy a vészhelyzet esetében használható
berendezés, amely csak a gémszerkezet visszaengedésére szolgál, ha az
elektromos berendezés nem működik. Ez a berendezés csak vészhelyzet esetén
működtethető.
Hidraulikus rendszer hibája esetén történő működtetés:
Az emelőkosaras gépjármű minden mozgatása segédüzemben is elvégezhető. Erre
a feladatra két rendszer áll rendelkezésre:
-elektromos rendszerű segédszivattyú, amely csökkentett teljesítménnyel
rendelkezik;
-robbanómotoros rendszerű segédszivattyú, amely csak visszatelepítésre
használható.

A gémszerkezet süllyesztésekor, behúzásakor és oldalbeállításakor, valamint a
támlábak visszatelepítésekor, egy rendszerválasztószelepen keresztül a
segédszivattyú bekapcsolódik a kívánt funkció hidraulikus körébe. A „segéd”
működtetés egyedül csak a fő hidraulikaszivattyú meghibásodása esetén
alkalmazható az alábbiak szerint:
-

a meghajtó robbanómotoros tápegységet be kell üzemelni;
a tehermentesítő kart át kell kapcsolni üzemi helyzetbe;
a működtető vezérlő karokat a kívánt irányba kell mozdítani;
a visszatelepítést követően a tehermentesítő kart alaphelyzetbe kell állítani;
a tápegységet le kell állítani majd a szükséges kenő, illetve hajtóanyagokkal fel
kell feltölteni.
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1.2 Biztonsági berendezések

Rugórögzítés és járműkitámasztás:

Abból a célból, hogy az emelőkosaras gépjárműnek biztonságos megtelepítést
biztosítsunk, az alvázkeret, a rugók, valamint a kerekek rugalmasságát
megszüntessük, a jármű alépítményében rugórögzítésre és a jármű kitámasztására
van szükség. A rugórögzítésnél a hátsó tengelyt hidraulikus munkahengerekkel és
vonókötelekkel a jármű mindkét oldaláról úgy lehet rögzíteni, hogy a lefelé jelentkező
rugójáték megszűnjön. A jármű kitámasztásához mind a négy támlábat le kell
engedni a talajra a hidraulikus munkahengerek segítségével.
A jármű hátsó részében található négy, kézzel működtethető vezérlőkar, amelyekkel
az egyes támlábak kívánt kitámasztási szélessége beállítható. Egy további, szintén
kézzel működtethető karral lehet a négy támlábat a földre leengedni.

Végleges leállítás, lezárás:
A kezelésből adódó hibák elkerülése érdekében valamennyi gémmozgás a
végállásban automatikusan lekapcsolódik. Ez bekövetkezik a legnagyobb emelési
szögnél, teljes gémkitolásnál, gémlesüllyesztésénél. Megjegyzendő, hogy ezen
biztonsági határértékek átlépése nem megengedett, hiszen ekkor a gépjármű
stabilitása nagymértékben megváltozna , így a biztonságos munkavégzés feltételei
már nem állnának rendelkezésre.
Műveletkijelző elektromos tábla:
Az emelőkosaras járművek rendelkeznek műveletkijelző egységgel. Ez kicsinyítve
ábrázolja az összes, emelőkosaras járművel végrehajtandó műveletet, tehát a
műveleti területet az emelkedési magassággal, hatótávolsággal, a gémszerkezet
állásának szögével és hosszával. Mozgó elektromos jelzőegység szimbolizálja a
munkakakosár helyzetét. Ez a műveletjelző tábla mutatja a különböző állásokban a
mentőkosár-terhelés határát, illetve a gémszerkezet kitolásának megengedett
mértékét. Ennek a berendezésnek a segítségével tud a gépkezelő úgy dolgozni,
hogy egyszerű és gyors áttekintést nyerjen a pillanatnyi hatótávolságról, emelkedési
magasságról, a gémszerkezet hosszáról, a gémszerkezet állásának szögéről,
valamint így követhetőek a gémszerkezet még meglévő mozgáslehetőségei.
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Ütközési védelem:
Az emelőkosaras járművek munkavégzése közbeni, illetve az esetleges ütközés
következtében bekövetkező sérülések elkerülésére, a mentőkosarat felszerelték
ütközésvédelmi rendszerrel. Minden irányú ütközésnél elektromos jelet kiváltó
védőkeret biztosít a ütközés ellen úgy, hogy lekapcsolja a hidraulikanyomást, illetve
leállítja a motort. A rendszer újból történő indításához a védelmi rendszer kiiktatására
a „blokkolás- áthidaló” nyomógombot kell használni.

Terhelés figyelő–figyelmeztető berendezés:
A gémszerkezet terhelését „figyelő- figyelmeztető” berendezés elektronikusan méri a
gémszerkezet borulási irányába ható erőket, amelyeket a kosárterhelés, a
gémszerkezetre felmászó személyek, vagy a szélsebesség idéz elő. A veszélyre
jelzőhanggal, fényjelzéssel illetőleg a készülék lekapcsolásával figyelmeztet.
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1.3 Emelőkosaras járművek gémszerkezetének kialakítása
Az emelőkosaras járművek gémszerkezetének kialakítása, illetve
az adott munkamagasságnak megfelelően a gémtagok száma az alábbiak
szerint alakul:
30m-es munkamagasság estén:1db alapgém, 1db emelőgém,1 db kosárgém,
2db mentőlétra.
40m-es

„

„

: 1db alapgém, 1db emelőgém,1db kosárgém.

42m-es

„

„

:1db alapgém ,4db mozgógém, 5db mentőlétra.

Az egyes gémtagok kiváló minőségű acélprofilból készülnek, alacsony súlyuk
ellenére rendkívül merevek.
Ezek a szerkezeti elemek speciális eljárással,
elektromos hegesztéssel készülnek, melynek során nagy hajlító és csavarodási
szilárdság alakul ki. A gémszerkezeten segédeszközként felszerelt segédlétra egyes
létraelemei a műanyag csúszópofák és görgők segítségével egymásba
csúsztathatók, ami lehetővé teszi azt, hogy a létraelemek könnyen járjanak. A
szerkezet a gémek oldalán helyezkedik el, így nem zavarja a gémmozgást. A
létrafokok csúszásgátló és a hideggel szemben is ellenálló védőborítással vannak
ellátva.
Az a feltámasztófelület, amelyre a gémszerkezet szállításánál van szükség, a
vezetőfülke mögött, a járműkeretre van rögzítve. Szállítási helyzetben a
gémszerkezetet elmozdulás ellen biztosítani kell, mert az emelőkosaras járművet
erősebb fékezéskor nagymértékű dinamikus igénybevétel terheli, a fellépő erők a
teleszkópszerkezetet kimozdíthatják a szállítási helyzetből.

Emelési lehetőség:
Az utolsó gémtagon található olyan emelőszem, amelyre kézi csörlős
emelőberendezés szerelhető. A gémszerkezet összecsukott állapotban alkalmazható
emelőszerkezetként. Mindez csak a legnagyobb kitámasztási szélesség esetén
megengedett. A legnagyobb emelési tömeg 1000kg és 2000 kg között változhat a
gémszerkezet szögállásától függően.
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2. EMELŐKOSARAS GÉPJÁRMŰVEK MŰKÖDTETÉSÉNEK LEGFONTOSABB
BIZTONSÁGTECHNIKAI ES MUNKAVEDELMI SZABÁLYAI

Az emelőkosaras gépjárművel az alábbi beavatkozási típusok valósíthatók meg:
- folyamatos életmentés mászatással (mentőlétra használatával);
- mentőkosárral történő életmentés;
- tűzoltás vízágyúval;
- tűzoltás gyorsbeavatkozó egységgel;
- műszaki mentés hidraulikus mentőfelszereléssel;
- műszaki mentés kosárral történő emeléssel;
- műszaki mentés alapgémmel történő emeléssel.
2.1 Személyi feltételek
Az emelőkosaras gépjármű kezeléséhez két fő szükséges:
1 fő gépjárművezető;
1 fő emelőkosárkezelő.
Azon emelőkosaras gépjárműnél, amely kezelőszervekkel ellátott mentőkosárral
rendelkezik - a létrás járművekhez hasonlóan - két fő kezelőre van szükség.

Az emelőkosárkezelőnek rendelkeznie kell a BM Katasztrófavédelmi Oktatási
Központ által kiadott emelőkosaras gépjármű kezelői bizonyítvánnyal.
Az emelőkosaras gépjármű segítségével csak olyan személy hajthat végre
életmentést, végezhet tűzoltási feladatokat, aki a vonatkozó szolgálati és
munkavédelmi ismereteket megszerezte, egyéni védőeszközökkel rendelkezik, a
tevékenységre alkalmas állapotban van, és egészségügyileg alkalmas a magasban
végzett munkákra.
Az emlőkosaras gépjárművet csak a gyártómű kezelési és karbantartási
utasításának
megfelelően,
üzemképes
állapotban,
a
megengedett
mozgástartományon belül, a megengedett terhelésig szabad üzemeltetni.
A működési tartományt a biztonsági berendezések kiiktatásával, vagy kézi
üzemmódra történő átváltással túllépni tilos!
Kézi üzemmódban a gémrendszert csak vészhelyzetben szabad működtetni, kivéve, ha
ezt külön utasítás másképp nem határozza meg. (Meghibásodás esetén a
gémszerkezetet a szükséghelyzeti előírásoknak megfelelően alaphelyzetbe kell
visszahozni, és a működtetést be kell fejezni).
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2.2 Biztonsági előírások
A gémrendszeren, a mentőkosárban munkát végző személyek számára a
magasban végzett munkákra vonatkozó biztonsági szabályzatok előírásai is
irányadóak.
(jelenleg az 1/1995.(1.6) MüM rendelet Ipari Alpintechnikai biztonsági szabályzata
alapján)
Telepítés:
Az emelőkosaras gépjármű telepítését a talajtámaszok nagy terhelése miatt csak a
gyártómű előírásai szerinti minőségű és teherbírású talajon szabad végrehajtani.
A közúton történő telepítésnél a többi jármű figyelmeztetése, és a figyelemfelhívás
érdekében figyelmeztető táblát és terelőkúpokat is ki kell helyezni. A lezárt területnek
akkorának kell lennie, hogy az biztosítsa az emelőkosaras gépjármű
munkatartományának helyigényét.
Az emelőkosaras gépjárművet telepítés előtt kézifékkel és kerékékkel rögzíteni kell.
Vízszinteshez közeli talajon a kerékékelést két irányból, lejtőn azzal ellentétesen egy
irányból kell végrehajtani. A kereket, támasztóorsókat csatornára, tűzcsapfedélre,
fedett üregekre, járdaszegélyre (mindenféle bizonytalan állagú alapra) telepíteni tilos!
A letalpalást csak a rugórögzítő szerkezetek zárása után szabad elvégezni. Ha a
talaj állaga indokolja, alkalmazni kell a támlábakhoz rendszeresített gyári alátétfákat.
Az alátétfelületek megválasztásakor mindenképpen figyelembe kell venni a
rendelkezésre álló talajnem szilárdsági paramétereit. Ezek az értékek a talaj
maximális teherbíróképességét jellemzik.
Az alábbi táblázat adatait úgy kell használni, hogy ki kell választani a táblázatos
értékek közül azt, amely legjobban megfelel a rendelkezésre álló talajviszonyoknak.
Ezen kívül meg kell határozni az egy támlábra vonatkozó maximális terhelés
mértékét. Ezek után ennek a két értéknek a hányadosát képezzük, és evvel
meghatározhatjuk szükséges támláb alátét-felületet.

A= F/P
A= szükséges támláb alátét-felület [m2]
P= talajnyomás [N/m2]
F= max. támláb erő [N]
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Megengedett
talajnyomás
(kg/ cm2 )

Talaj jellege

A talaj minősége, állapota

Kavics

Nagyon sűrű

6

Sűrű

4

Laza

2

Nagyon sűrű

5

Sűrű

3

Laza

1.5

Nagyon sűrű

4

Sűrű

2

Laza

1

Szilárd (nagyon nehezen megmunkálható)

1,00

Nyúlós (nehezen megmunkálható)

0,50

Puha (könnyen megmunkálható)

0.25

Homok

Finom homok

Agyagos talaj

1.sz.táblázat:a talaj minősége és szilárdsága
A támasztóláb talpa alatti talaj „hordképességének” kielégítőnek kell lennie, ahhoz
hogy megakadályozza a talp besüllyedését. A legnagyobb talpterhelés nem akkor áll
elő, mikor a támlábak megemelik a járművet, hanem akkor, amikor a gém
legnagyobb oldalkinyúlásban van. Így megtörténhet, hogy bár a kitalpalásnál a talaj
megfelelően tartja a terhelést, a gép működése során megsüllyed, és ezzel
veszélyesen instabil helyzetet hoz létre.
Általános szabály, hogy az a talaj mely a gépet, mint közúti járművet saját kerekein
benyomódás nélkül megtartja, kielégítő. Figyelembe kell venni ugyanakkor azt is, ha
speciális abroncsokkal, több tengellyel ellátott alapjárműről van szó.
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A támasztóláb talpát nem szabad túl közel helyezni csatorna pereméhez, vagy
támfalhoz. Általában 1,5 m távolság elég , de erre hatással lehet a partfal
magassága, súlya is. Például egy könnyű talajszerkezetű 3 m magas támfal szélét,
ami homokos talajt tartalmaz, 3 m-nél nem szabad jobban megközelíteni. Ezt a
távolságot akkor sem tanácsos nagyon lecsökkenteni, ha a partfelület kővel erősített,
vagy alátéteket tesznek a talpak alá.
A legtöbb zúzott átkövezés nélküli talaj – lágy anyag kivételével – 3-5x105KN/m2
teherbírású, ezért a talpak alá külön alátét szükséges, hogy a súlyt nagyobb
talajfelületre ossza el. Egy-egy alátét felülete kb. 1,2 m2.
A megművelt talajt nagyon gondosan vizsgálni kell, és nagyon óvatosan kell eljárni,
mert lehetnek benne üregek.
Nem szabad elfelejteni, hogy a talajviszonyok megváltozhatnak az alatt is, míg a gép
dolgozik. A talaj fellazulhat erős esőtől, vagy a tűzoltásnál használt víztől, fagyos talaj
felengedhet a gép melegétől, vagy a növekedő környezeti hőmérséklettől.

A gémrendszer 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
4-6m, amelyet általában ahány m-rel növelünk, annyi m-rel csökken a mentőkosárral
elérhető maximális magasság.
Az emelőkosaras gépjármű dőlésszögének vízszintesbe állítása:
Az emelőkosaras gépjármű csak a gyártómű által előírt minőségű és megengedett
dőlésszögű talajon telepíthető (ez általában 6o, korszerűbb típusoknál 8,4o). A dőlést
az alvázon elhelyezett műszeren ellenőrizni kell.(A korszerűbb típusoknál a
vízszintezést már a számítógép vezérli.)

Az emelőkosaras gépjármű megengedett terhelése:
A jármű addig, és olyan helyzetben terhelhető, ameddig biztonsági berendezései
működésbe tudnak lépni. Ezt követően az emelőkosaras gépjárműre felmenni, azt
tovább terhelni tilos .A gyártómű pontosan meghatározza a jármű megengedett
terhelhetőségét, amelyet terhelési táblázatban meg is ad.

Iránymutatásnak tekinthetők az alábbiak:
-

mentőkosár terhelés 4 fő (365kg-4ookg);
mentőkosár terhelés (vízágyú használata esetén) 3fő (225kg-26okg);
mentőkosár terhelés (erős szélben történő munkavégzés) 3fő (225kg-26okg).
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Az emelőkosaras gépjármű működtetése:
Életmentés
Az emelőkosaras gépjárművel történő életmentés többféle módon valósulhat
meg:

Történhet úgy, hogy a magasban, a mentendő személy mentőkosárba történő
beléptetése után az emelőkosaras jármű a talajszintre tér vissza, majd ha
szükséges, akkor ezt a folyamatot meg kell ismételni.

Más megoldásként alkalmazható az a technológiai folyamat, amikor a
mentendő személy, vagy személyek a mentőkosárba történő belépés után a
gémszerkezetre szerelt létrakészlet segítségével - ha erre alkalmas állapotban
vannak- önállóan lemásznak a mentőkosárból.

A mentést végző személy a mentőkosárba csak akkor mehet fel, ha az
emelőkosaras gépjárművet megtelepítették, illetve a szintkiegyenlítést
végrehajtották. Az emelőkosaras gépjármű kezelője felelősséggel tartozik a
kiegészítő létrakészletre fellépő, azon dolgozó tűzoltókért, személyekért. A
mentőkosárban csak olyan személy tartózkodhat, aki az előirt egyéni
védőeszközökkel rendelkezik, a tevékenységre alkalmas állapotban van és
egészségileg alkalmas.
A segédhajtóművet és az elektromos áramellátást a gépjármű motorjának
leállítása után is bekapcsolva kell hagyni, mert az elektromos működtetésű
biztonsági berendezések áramellátása csak így biztosítható.
Mentőkosár alkalmazása esetén a kialakított kapaszkodók szabályos
használatára a mentőkosárban tartózkodók figyelmét az emelőkosaras
gépjármű kezelője köteles felhívni. A mentőkosarat csak a gyárilag előírt
sebességgel szabad működtetni.
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Tűzoltás:
A gyártóművek általában azt határozzák meg, hogy a mentőkosárban történő
vízágyú telepítésekor milyen szabályokat kell betartani. Ezek a szabályok a tűzoltók
biztonságát szolgálják, amelyeket minden esetben be kell tartani:
1. Csökkentett kosárterhelést be kell tartani.
2. Kerülni kell az oltóvíznek a gépjármű alá történő befolyását.
3. Erős szélben csökkenteni kell a munkamagasságot.
4. A munkamagasság csökkentése során a vízágyút minden esetben ki kell nyitni.
5. Egyéni védőeszközök alkalmazása kötelező (hővédő öltözet, légzőkészülék).
6. A tűzoltást gyorsbeavatkozó egységgel végző személy csak
elzárható sugárcsövet használhat, magát oltáskor a mászóöv zárkapcsával
rögzítenie kell a mentőkosárhoz.
7. Az oltóvíz nyomását csak fokozatosan szabad emelni, illetve csökkenteni.

8. Osztó beépítése kötelező.

9. Vízágyú kezeléshez külön vízágyúkezelő személyzet szükséges.

10. Tűzoltás közben a védősugár használata kötelező a mentőkosár
tűz -és hővédelme érdekében.
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2.3 Különleges munkakörülmények

A különleges munkakörülmények az általános szabályoktól eltérő, körültekintő
munkavégzést igényelnek. Ilyennek kell tekinteni az alábbiakat:
-szélben végzett munkák;
-feszültség alatt lévő tárgyak közelében végzett munkák;
-a téli időjárásnál, fagyban végzett tevékenységek;
-a speciális munkavégzések.

Szélben végzett munkák:
Szeles időben az emelőkosaras gépjárművet, a gyártómű által meghatározott és
engedélyezett szélsebességig szabad üzemeltetni.
Tekintettel kell lenni az erősebb szélrohamok lehetőségére, a szélsebesség váratlan
növekedésére, az épületek közötti szélcsatorna-hatásra. Tudni kell azt is, hogy a szél
ereje nagyságrendekkel különbözhet a talajszinten, illetve a kihosszabbított
magasságban. Állandó szélirány esetén törekedni kell arra, hogy a szél a
gémszerkezetet hátulról érje.
A szél erejét a Beoufort - skálán m/sec-ban, vagy km/ h-ban mérhetjük 0-12
fokozatban. A szélsebesség mérésére a Beoufort - skála az irányadó, a mérés
történhet összehasonlító módszerrel, vagy szélsebességmérő műszerrel. Magas
épületek tetejét elhagyva a légmozgásoknál örvényhatással is lehet számolni, ami azt
jelenti, hogy a gémszerkezetet nem eltolja az épület falától, hanem hozzá szívja azt.

Feszültség alatt lévő berendezések közelében végzett munkák:
Elektromos kis - és nagyfeszültségű vezetékek által képzett akadályok esetén a
légvezetékeket tilos és életveszélyes megközelíteni és érinteni. Minden légvezetéket
feszültség alattinak kell tekinteni addig, amíg az ellenkezőjéről egyértelműen nem
győződtünk meg. A kisfeszültségű elektromos légvezetékek feszültség-mentesítését
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. Sz.
szabványban, valamint az Erősáramú Üzemi Szabályzatban a megközelítési
távolságot a feszültség nagyságának függvényében m-ben határozzák meg. Az
emelőkosaras gépjárművel történő munkavégzésnél ezek az értékek csak
irányadóak, egyéb okok miatt (szélnyomás, téves kezelés, időjárás) indokolt
megnövelni azokat.
Ha száraz időben a gép hozzáér egy villamos vezetékhez, nem tudja megfelelően a
kitámasztó lábakon keresztül a feszültséget leföldelni. Ilyen körülmények között a
kosárban lévő gépkezelő semmit ne érintsen, ami földelt. Mindenki, aki a járművön
van, maradjon rajta, és a földön lévők ne érintsék a gépet, a mentőkosár kezelője
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fémrészek érintése nélkül kísérelje meg eltávolítani a gémszerkezetet vezetéktől.
Alsó kezelés esetén csak a műanyag kezelőgombok érinthetőek meg.
Ha a gépkezelőnek el kell hagynia a gépet, úgy ugorjon le róla, hogy egyszerre ne
érintse a gépet és a földet.
Téli időjárásban végzett munkák:

Télen, alacsony hőmérsékleten, mielőtt működtetnénk a járművet, célszerű a
támasztó talpak működtetése, ezzel melegítve fel a hidraulikaolajat. A felmelegített
olaj alacsony hőmérsékleten csökkenti a nem kívánt mellékhatásokat a flexibilis
tömlőben (dermedés, tömlőszakadás, kitöredezés). Szélsőségesen hideg időjárásnál
a gépjármű motorját és a hidraulikus hajtást a biztonságos üzemeltetéshez
üresjáratban melegíteni kell.
Mielőtt a támlábak stabilizálására sor kerül, el kell távolítani a jeget a földfelszínről,
ahová a támasztó talpakat telepíteni kívánjuk. A tűzoltótechnika vízcsőrendszerét a
működtetés után azonnal le kell üríteni.
Téli üzemnél fokozott figyelmet kell fordítani a hidraulikatartály víztelenítésére, mert
az olajban felgyülemlő víz az olajszűröket jégkristályként eltömítheti.
Üzem közben az emelőkosaras gépjárműre hulló havat, a szerkezeti részekre
rárakodó jeget folyamatosan el kell távolítani. Nagyon erős jegesedés esetén a
gémszerkezet időnkénti mozgatásával fel kell törni a képződő jégréteget.
Téli időjárásban fokozottabb figyelmet kell fordítani az emelőkosaras gépjárművek
kezelőinek hideg elleni védelmére.

Speciális munkavégzés:
A speciális munkavégzésre külön biztonsági előírások vonatkoznak. Ilyen
munkavégzési módnak tekintendő a mentőhordággyal végzett személymentés, a
speciális oltó, áramfejlesztő, füsteltávolító berendezések üzemeltetése, a
mentőkosárból üzemeltetett kisgépekkel végzett munkák.
Veszélyforrások:
Az emelőkosaras gépjármű üzemeltetése során számos olyan szituáció is
előfordulhat, mely veszélyezteti az emelőkosaras gépjármű kezelőjét, illetve az
emelőkosaras gépjárművet.
Ezek a veszélyforrások az alábbiak:
-

a káresetnél személyek, tárgyak lezuhanása;
a káresetnél bekövetkező váratlan esemény;
anyag- illetőleg szerkezeti hibák;
nem rendeltetésszerű használat;
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-

emberi hibák;
túlterhelés;
felborulás;
ütközések;
áramütések.

Teendők veszélyhelyzetben:
Veszélyhelyzet elsősorban akkor alakul ki, ha az emelőkosaras gépjármű stabilitása
megváltozik. Stabil helyzetről beszélünk, ha a súlypont függőleges vetülete az
alátámasztási pontok által határolt területre esik. Labilis a szerkezet, ha a súlyvonal
ezen kívülre kerül. Labilis helyzet főleg akkor állhat elő, ha hirtelen megnő a
szélsebesség, helytelen a kitalpalás, vagy változik a talajstabilitás, túlterhelődik a
gémszerkezet, illetve ha a gépkezelő gyakorlatlanul, vagy durván kezeli a működtető
szerveket. Hasonló, de fokozottabb veszély áll fenn az előzőek az együttes
bekövetkezésekor.
A gépjármű stabilitásának megváltozásakor a támlábak eltávolodnak a talajtól,
valamely irányba felemelkednek, evvel egyidelyüleg egy jellegzetes csengő hang
figyelmezteti az emelőkosaras gépjármű kezelőjét a kialakult veszély elhárításának
szükségességére.
Az emelőkosaras gépjárművek el vannak látva olyan biztonsági vészkapcsolóval,
amellyel hatástalanítani lehet a gémszerkezet valamennyi biztonsági berendezését.
Amennyiben ezt a vészkapcsolót az emelőkosaras gépjármű kezelője üzembe
helyezi, tudnia kell, hogy az emelőkosaras gépjárművön semmilyen védelem nincs,
helytelen magatartásával a végső esetben az emelőkosaras gépjármű felborulását
idézheti elő.
A támasztó talpak alatti talaj szilárdságának kielégítőnek kell lennie ahhoz, hogy
megakadályozza a talpak besüllyedését.
A legkisebb talpterhelés a maximális oldalkinyúlásnál a gémkészlettel 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
az emelőkosaras gépjármű működése során megsüllyed és ezzel veszélyesen
instabil helyzetet hozhat létre. Ezért a gép kezelőjének állandóan és folyamatosan
figyelnie kell a támasztólábak állapotát.
Túlterheléskor, vagy a megengedett billenő nyomaték túllépésekor bekapcsol a
figyelmeztető hangjelzés. Hasonló a helyzet, ha a támasztólábak stabilitása
megváltozik, és dőlni kezd az emelőkosaras gépjármű.
Ilyen esetben úgy kell megválasztani a gémek mozgását, hogy a billenő nyomaték
csökkenjen, illetve a gémek mozgásuk során ne távolodjanak el a forgatóegység
tengelyétől.
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Emelési, daruzási műveletek:
Az emelőkosaras gépjármű gémszerkezetének alaptagján kialakítottak egy emelési
pontot (daruszemet), amelyre terhet lehet függeszteni. A gémszerkezetet a
megemelendő teher mozgatására az alábbi feltételek mellett szabad alkalmazni:
- a gémszerkezettel emelést indokolt esetben végezzünk (ember mentésekor csak
életveszély esetén);
-az emelőgépek biztonsági szabályzatában előírtakat 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 emelőkosaras gépjármű kezelője rendelkezzen a daruzáshoz, teherkötözéshez
előírt legfontosabb biztonsági, elméleti és gyakorlati ismeretekkel.

A gémszerkezet szállítási helyzetbe szerelése:
A gémszerkezet alaphelyzetbe állítása előtt meg kell győződni arról, hogy a
támlábaknál, a forgózsámoly közelében személyek nem tartózkodnak. Figyelmet kell
fordítani a teljes és szakszerű visszaszerelésre, különös tekintettel a forgózsámoly
és az oldalkiegyenlítők alaphelyzetére, valamint a gémtagok teljes összetolására, a
málházott felszerelések rögzítésére, visszahelyezésére, a mellékhajtómű
kikapcsolására, a támlábak rögzítésére.

2.4 Karbantartás

A gémszerkezet és a gépjármű karbantartásánál maradéktalanul be kell tartani az
ezekre a műveletekre vonatkozó biztonsági szabályzatokban meghatározott
munkavédelmi előírásokat.
Az emelőkosaras gépjárművet javítani, a gémszerkezeten állítani, változtatásokat
végezni csak az arra kiképzett, és a gyártómű által feljogosított szakember végezhet.
Az emelőkosaras gépjármű üzemeltetéshez szükséges hidraulikaolaj mérgező, ezért
annak szembe, szájba kerülése esetén azt bő vízzel azonnal le kell öblíteni, a
bőrfelületről mosószerrel el kell távolítani.
Az emelőkosaras gépjármű csak az előirt időszakos karbantartások és ellenőrzések
elvégzése mellett üzemeltethető.
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Az emelőkosaras gépjárművet évente időszakos biztonságos felülvizsgálatra kell
küldeni a BM Hérosz RT Központi Javítóüzembe, ahol a szükséges ellenőrzések és
karbantartások mellett, a gémszerkezet biztonsági terhelési próbáit is végrehajtják. A
vizsgálatról jegyzőkönyv készül, amely az emelőkosaras gépjármű kezelője részére
igazolja az emelőkosaras gépjármű biztonságos használhatóságát.
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3. SIMON SNORKEL 400 TÍPUSÚ EMELŐKOSARAS GÉPJÁRMŰ
3.1 Általános műszaki jellemzők
TŰZOLTÓTECHNIKAI JELLEMZŐK:

Legnagyobb munkamagasság:
41,5 m;
A kosárpadló legnagyobb magassága:
40 m;
A legnagyobb magasságtartományában
megvalósítható legnagyobb oldal kinyúlás:
19 m;
(Ehhez a kiegészítésként– további 0,6 m-t kell hozzáadni a lehajtható mentőfelület
miatt.)

KOSÁRTERHELÉSEK:
___________________________________________________________________

A kosár legnagyobb hasznos terhelhetősége:
(ha a támlábak teljes kitámasztási szélességben le vannak
talpalva)

365 kg;

Vízágyú használata mellett:

225 kg;

Nagy szélsebesség mellett történő munkavégzés alatt:

225 kg;

A kosár alatti teheremelő szem maximális terhelhetősége: (üres kosárral)

365 kg;

Megjegyzés: Fenti megengedett terhelési értékekből le kell vonni a kosárban
tartósan telepített járulékos berendezések tömegét.

A GÉMSZERKEZET GEOMETRIAI ADATAI:
___________________________________________________________________
1-es gém hossza:
Teleszkóp:
2-es gém hossza:
3-as gém hossza:
Összesen:

13,07 m
8,5 m
12,72 m
2,95 m
37,24 m
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___________________________________________________________________

HORDOZÓ JÁRMŰ GEOMETRIAI MÉRETEI:
__________________________________________________________________
FŐ MÉRETEK:

A hordozó jármű (felépítménnyel) össztömege:

24,9 t;

A hordozó jármű teljes szélessége:

2,44 m;

Teljes (utazási) hosszúság:

14,8 m;

Teljes magasság (utazási) a hordozójármű
típusától függően :

3,85 m;

A jármű szélessége behúzott támlábakkal:

2,44 m;

kitolt támlábakkal:

4,88 m;

TÁMASZTÓLÁBAK TALPFELÜLETE:
1800 cm2;

A támlábak talpfelülete egyenként:

___________________________________________________________________

KOSÁRMÉRETEK:
___________________________________________________________________

Padlóhossz:

1,93 m;

Padlószélesség:

0,96 m;

Padlófelület:

1,85 m2;

Padlótoldat felület:

0,98 m2;
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___________________________________________________________________
MŰKÖDÉSI IDŐK:
___________________________________________________________________

3. gém teljes kiemelés:

20-22 sec;

teljes lesüllyesztés:

15-20 sec;

1. gém teljes kiemelés:

62-80 sec;

teljes lesüllyesztés:

62-80 sec;

2. gém teljes kiemelés:

67-80 sec;

teljes lesüllyesztés:

60-80 sec;

1. gém teleszkóptag teljes kitolás:

20-25 sec;

teljes visszahúzás:

25 sec;

Teljes szélességű letalpalás 4 támlábbal,
a kosár maximális magasságába emelése és
a forgóasztal teljes körülfordítása:

110 sec;

Talpalás:

25 sec;

1-es gém + 3-as gém egyidőben történő kiemelése:
Forgatás + 2-es gém egyidőben történő működtetése:
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80 sec;
80 sec;

_________________________________________________________________

HIDRAULIKA RENDSZER FŐBB JELLEMZŐI:
_________________________________________________________________

A főhidraulika szivattyú:- egyáramlási irányú
változtatható geometriai munkatérfogatú
(axiáldugattyús forgótárcsás) -névleges
folyadékárama:

123 liter/min;

A szervo-hidraulika kör névleges folyadékárama:

18 liter/min;

A hidraulika tartály térfogata:

364 liter;

A fő hidraulikakör működési nyomása:

183 bar;

A szervo hidraulikakör nyomása:

35 bar;

A VÍZELLÁTÓ RENDSZER:
Maximális nyomás:

10 bar;

Vízágyú teljesítmény(8 bár esetén):

2275 liter/min;

A vízágyú mozgástartománya:
-vízszintes irányban: jobbra és balra

85o-ig;

-függőleges irányban

felfelé a vizszintestől:

3o°-ig;

lefelé a vízszintestől:

45o-ig;
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3.2 Emelőkosaras gépjármű főbb szerkezeti részei

9
8

7

6

10

5
11
2

1
13

3

12

14

4

16
15

1. sz. ábra: Simon Snorkel típusú emelőkosaras gépjármű
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Magyarázat a 1. sz. ábrához:
1. Kosár.
2. Víz-habágyú.
3. Kosárpadló toldat.
4. 3. gém munkahengere.
5. Harmadik gém (Ostorgém).
6. Vízellátó rendszer.
7. Második gém (Középső gém).
8. Második gém munkahengerei.
9. Gémösszekötő csuklós mechanizmus.
10. Teleszkópikus első gém (Alap gém + teleszkóp).
11. Vonólánc.
12. Forgóasztal.
13. Első gém munkahengerei.
14. Gémtámasz.
15. „H” – típusú támlábak hátul.
16. „H” – típusú támlábak elöl.
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3.3 Emlőkosaras gépjármű kezelőszervei és kontroll lámpái
3.3.1. A támlábrendszer kezelőegységei
Fő kezelőállás jobb oldalon:

1
5
2
6

4

7

3

9
8

15

16

11
12

10
13

14

2. sz. ábra: Jobb oldali vezérlőtábla.
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Magyarázat a 2.sz.ábrához:
1. Támlábak nincsenek utazóhelyzetben (behúzva) – piros színű lámpa.
2. Működtető tápfeszültség bekapcsolva – zöld színű lámpa.
3. Vízszintes támlábak kitolás, jobb hátsó - zöld színű lámpa-nyomógomb.
4. Vízszintes támlábak kitolása, jobb első - zöld színű lámpa-nyomógomb.
5. Olajszűrő tiszta - zöld színű lámpa.
6. Olajszűrő eltömődött-piros színű lámpa.
7. Vízszintes támlábak behúzása, jobb hátsó – piros színű lámpa-nyomógomb.
8. Vízszintes támláb behúzás, jobb első – piros színű lámpa-nyomógomb.
9. Mindkét jobboldali támláb függőlegesen „le” történő mozgása talajfogásig,
kék színű lámpa-nyomógomb.
10. Összes támláb függőlegesen „fel” mozgatása - piros színű lámpa-nyomógomb.
11. Támlábak „X” tengely-irányú vízszintbeállítás – zöld színű lámpa-nyomógomb.
12. Támlábak „Y” tengely-irányú vízszintbe állítás- zöld színű lámpa-nyomógomb.
13. Valamennyi támláb függőleges mozgatása- zöld színű lámpa-nyomógomb.
14. Letalpalás megtörtént – jelzőlámpa, zöld színű lámpa.
15. Támlábak „X” tengely-irányú vízszintbeállítás –mérőműszer.
16. Támlábak „Y” tengely-irányú vízszintbeállítás –mérőműszer.
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A támlábrendszer kezelőegységei:

Fő kezelőállás a baloldalon:
20

18

21

17

19

3. sz. ábra: Bal oldali támlábvezérlő tábla

Magyarázat 3. sz. ábrához:
17. Vízszintes támláb kitolás, bal hátsó - zöld színű nyomógomb.
18. Vízszintes támláb kitolás, bal első - zöld színű nyomógomb.
19. Vízszintes támláb behúzás, bal hátsó - piros színű nyomógomb.
20. Vízszintes támláb behúzás, bal első - piros színű nyomógomb.
21. Mindkét baloldali támláb függőlegesen le talajfogásig, - kék színű nyomógomb.
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3.3.2. A gémrendszer kezelőegységei
Fő kezelőszervek az alsó kezelőálláson:
5

4

3

6

7

4. sz. ábra: Kezelőelemek a forgóasztalnál

1

Magyarázat a 4.sz.ábrához:

1. Toronyforgatás vezérlőegység.
2. Fő hidraulika kör nyomását mutatóműszer.
3. A hidraulikarendszer nyomás alá helyezését jelző lámpa.
4. Kommunikációs rendszer alsó egysége.
5. Kummunikációs rendszer vizuális megjelenítő egység.
6. Támlábrendszer stabilitásának megváltozására figyelmeztető egység.
7. Vezérlőpult megvilágító lámpa.
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2

Kezelőszervek a mentőkosárban:

5

6

1

4

2
5. sz. ábra. Kezelőelemek a mentőkosárban

3

Magyarázat az 5.sz.ábrához:
1. Teleszkóp gémtag vezérlőegysége.
2. Az 1-es gém és forgatás vezérlő egysége.
3. Vezérlőpult megvilágítás kapcsolója.
4. A hidraulikarendszer nyomás alá helyezését jelző piros színű lámpa.
5. A kosárban lévő kezelőegységeket hatástalanító kar.
6. A 2-es és 3-as gém vezérlőegysége.
7. Gyorscsatlakozó egység hidraulikus szerszámokhoz.
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7

4. KEZELÉSI UTASÍTÁS
4.1 A támlábrendszer megtelepítése
A gémeket és a munkakosarat nem lehet működtetni addig, amíg a támlábak
kihelyezése nem történt meg. Ha az első gém elhagyta tartótámaszát, a támlábakat
már nem lehet visszatelepíteni, és ez mindaddig nem lehetséges, amíg nem tér újra
vissza a gémrendszer a tartótámaszra.
A támlábrendszer illetve a gémrendszer működtetése előtt mindenképpen át kell
vizsgálni a gépjárművet, illetve be kell tartani az alábbi előírásokat:
1. Nem szabad az emelőkosaras gépjárművet működtetni mindaddig, míg az összes
kezelési és karbantartási előírást a gépjármű kezelője nem ismerte meg.
2. Meg kell győződni arról, hogy a hidraulikarendszer és a vezérlőrendszer teljesen
fel van töltve hidraulika olajjal.
3. Ellenőrizni kell az üzemanyagszintet a gépjármű motorjánál és készenléti egység
motorjánál.
4. Úgy kell a jármű telepítési helyét megválasztani, hogy a mentőkosárral minden
pozícióban a cél elérhető legyen.
5. Ellenőrizni kell, hogy magasan lévő akadályok nem gátolják-e a gémek
kiemelését illetve forgatását.
6. Meg kell győződni arról, hogy a támlábak alatti talaj minősége megfelel-e a talpak
által létrehozott terhelésnek, ami minden egyes támábnál jelentkezik (max. 13 t).
7. Ellenőrizni kell, hogy a keresztirányú lejtés a megfelelő szintezéssel
módosítható-e, illetve szükséges-e az egyes támlábak alá többlet alátétfelületet
helyezni.
8. Ellenőrizni kell, hogy a hosszirányú lejtőn a gémek a járműhöz viszonyítva az
emelkedő irányába legyenek.
9. Be kell kapcsolni hidraulikaszivattyú elektro-pneumatikus kapcsolóját, és be kell
állítani a motor fordulatszámát 1500 ford/min-re.
10. A támlábakat úgy kell megtelepíteni, hogy a mentőkosárral elérhető oldaltávolság
maximális legyen.
11. Ki kell emelni a függőleges támlábakat annyira, hogy a hátsó kerekek
elemelkedjenek a talajtól, és az első kerekeken is csak kis súly maradjon.
12. Először vízszintbe kell állítani a gépet hosszirányú (Y tengely) lejtés tekintetében.
13. Majd vízszintbe kell állítani a gépet keresztirányú (X tengely) lejtés tekintetében.
14. Ellenőrizni kell szemrevételezéssel, hogy az összes támláb szilárdan ál-e a
talajon úgy, hogy a gémrendszer által létrehozott terhelés minden támlábon
azonos legyen.
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4.2 Gémszerkezet működtetése-megtelepítése
1. Át kell váltani a rendszerválasztó szelepet a gémszerkezet működtetésének
irányába.
2. Ki kell emelni az 1-es gémet annyira, hogy a tartótámaszát elhagyja, és ne
ütközzön semmilyen szerelvénybe, ami a vezetőfülke tetejére van szerelve.
Ha az 1-es gém elhagyta tartótámaszát, akkor a 3-as gémet nem lehet többé
hidraulikus úton behúzni. A 3-as gém akkor lesz ismét mozgatható, ha az 1-es
gém a tartótámaszára visszatért, ekkor a 3-as gém behúzható a szállítási rögzítő
szerkezetbe.
3. Figyelemmel kell lenni főként az 1-es gém, valamint a többi gém helyzetére, hogy
azok mindvégig elkerüljék az ütközést a közeli épületrészekkel, az utcai
forgalommal, légvezetékekkel, stb.
4. Ha a gémek környezete akadálymentes, akkor a 2-es gém kiemelésével a
mentőkosarat eltávolítjuk a szállítási helyzetéből.
5. A 3-as gém kinyújtásával a mentőkosarat működési helyzetbe kell hozni.
6. Az 1-es gém kiemelésével a mentőkosarat a talajszintre kell hozni.
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4.3 A gémek visszatelepítése alaphelyzetbe illetve a szállítási állapot megteremtése

1. A gémek alaphelyzetbe állítása előtt meg kell győződni arról, hogy nem
tartózkodik-e valaki olyan helyen, ahol a mozgó gépegységektől megsérülhet,
ilyenek lehetnek a gémtámasz, a kosárkorlátok, a „jármű-mögöttes” részének
környezete.
2. Teljesen vissza kell húzni az 1-es gém teleszkóptagját, és miután a gémek
középvonala a gémtámasz vonalával egybeesik, süllyeszteni kell az 1-es gémet a
tartótámaszra. A süllyedés sebessége automatikusan lecsökken, amint a gém a
tartótámaszához közel kerül. Miután a gém tartótámaszához ért, tartani kell a
vezérlőkart tovább a „gémsüllyesztés” állásában mindaddig, amíg a tartótámaszra
rögzítő megfelelő nagyságú erő kialakul, és a további mozgás megszűnik.
3. Ha az 1-es gém már a tartótámaszára került, akkor a 3-as gémet be kell húzni a
szállítási helyzetébe. A behúzó erő nem tudja a gémet áthúzni a szállítási
helyzetbe az őt rögzítő rugós kapcsok közé, ezért a gémet felülről kell a
kapocsfelületek közé besüllyeszteni a 2-es gém segítségével.

4. Nyitva kell tartani a 2-es gém vezérlőszelepét mindaddig, míg a gém nagy erővel
a tartótámaszára fekszik, és mozgása megszűnik.
5. Be kell húzni támlábakat, majd ellenőrizni kell elindulás előtt, hogy a támlábak
szállítási helyzetben vannak-e.
6. Vissza kell hajtani a mentőkosár kiegészítő padlófelületét, és a vízágyút be kell
fordítani a rögzítési helyzetébe.
7. El kell távolítani, vagy rögzíteni kell a kosárban a jármű felületén lévő rögzítetlen
tárgyakat, és ellenőrizni kell, hogy a gépjármű menetkész helyzetben van -e.
8. A járműmotor fordulatszámát alapjáratra kell állítani, ki kell kapcsolni a
hidraulikaszivattyút, illetve le kell állítani segédmotort, ha arról üzemelt a
felépítmény.
9. Ellenőrizni kell, hogy a gémek utazási helyzetét érzékelő jelzőlámpa megfelelően
működik-e.
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4.4 Vezérlő elemek - kontrollámpák részletes ismertetése

Rendszerválasztó szelep:
Ez egy kétállású, kézzel működtetett szelep, amely a hidraulikaolajat a támlábakhoz,
vagy a gémeket működtető hidraulikuskörbe irányítja. A kar felső állásában a
gémrendszer, alsó állásában támlábak működnek.

Hidraulika olaj minőségét figyelő rendszer:
A jobboldali támláb működtető egysége mellett található egy jelzőlámpa, ami zöld
fénnyel világít akkor, ha a gépjármű már kellő ideig üzemelt ahhoz, hogy a
hidraulikaolaj üzemmeleg és a minősége megfelelő ahhoz, hogy a munkavégzést el
lehessen kezdeni.
A piros fény azt jelzi, hogy a szűrő nem működik, és a szűrőbetétet a lehető
késedelem nélkül ki kell cserélni.
Támlábakat működtető rendszer:

A „H” típusú támlábakat előbb teljesen ki kell tolni vízszintesen, majd ez után kell
függőlegesen leengedni, hogy a kereszt- és hosszirányú vízszintbeállítás
megtörténjen.
A megtelepítés művelet automatikus, így a rendszer rendkívül biztonságosan elvégzi
ezt a fontos műveletet.
Reteszelőrendszer akadályozza meg, hogy a gémeket működtető hidraulikus
rendszerben az olajnyomás kialakuljon, amíg a megtelepítési művelet be nem
fejeződött. Ez a tiltás megakadályozza azt is, hogy a kezelő feledékenységből a
gémrendszerrel kapcsolatos műveleteket kezdjen kitalpalás nélkül, és ezáltal a
gépjárművet instabil helyzetbe hozza.
Mechanikus reteszelés akadályozza meg a támlábak visszahúzását addig, amíg az
1-es gém a tartótámaszán nem fekszik.
A reteszelő rendszer a lehető legnagyobb biztonságot nyújtja, de a gépkezelőnek
gondosan ellenőriznie kell, hogy mind a négy támláb szilárdan, biztos talajon áll-e,
mielőtt a gémrendszerrel dolgozni kezd.
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Nyomásmérő műszer az alsó vezérlőegységnél:
Az alsó vezérlőegységnél lévő nyomásmérő műszernek az a feladata, hogy a
hidraulikarendszer üzemállapotát jelezze.
A műszernek nem funkciója, hogy a daruzási feladatok végrehajtásánál a felemelni
kívánt teher tömegére bármilyen információt adjon.
A műszer által jelzett nyomás az üzemi érték alá eshet, ha a gémszerkezettel
összetett, egyidejű műveleteket végeznek, illetve akkor, ha a motor fordulatszáma a
többletterhelés miatt lecsökken. A kezelőelemek külön-külön használata esetén a
nyomásértéknek állandó értéken kell maradnia.
Támlábakat vezérlő elemek:
A támlábak működését két vezérlőtábláról lehet irányítani, amelyek a hordozó jármű
hátsó részén, jobb- és baloldalon elhelyezett zárható szekrényekben találhatóak az
alábbiak szerint:

-

a működtető tápfeszültség állapotát jelző lámpa (24 V) akkor világít, ha a motor
üzemel és a mellékhajtás be van kapcsolva;
- a támlábak helyzetét jelző lámpa akkor világít, ha a támlábak szállítási helyzetüket
elhagyták;
- az X tengely irányú vízszintjelző műszer feladata, hogy a jármű hossztengelyére
merőleges irányú lejtés mértékét mérje 5o-ig;
-

az Y tengely irányú vízszintjelző műszer feladata, hogy a jármű hossztengelyével
párhuzamos irányú lejtés mértékét mérje 5o-ig;

-

a „kitámasztási művelet befejezve” két lámpa jelentése, hogy a kitámasztási
művelet befejeződött, és a rendszerválasztó karral a gémek hidraulikus
rendszere nyomás alá helyezhető.
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Nyomógombok:
Jobboldali vezérlőtábla(2.sz.táblázat):

Kezelőelemek:

Magyarázat:

Jobboldali első támláb vízszintes kitolás
Jobboldali hátsó támláb vízszintes kitolás
Jobboldali első támláb vízszintes behúzás

Egy-egy nyomógomb a hozzá tartozó
működő elem egyirányú mozgását
váltja ki.

Jobboldali hátsó támláb vízszintes behúzás
A jobboldali támlábak függőleges
leresztése egy nyomógombbal

Talajfogásig leereszkedik egyszerre
mindkét jobboldali támláb

Oldalirányú vízszintező nyomógomb

Hatására egyidejűleg két azonos
oldalon lévő támláb függőlegesen
működik, míg a jármű hossztengelyére
merőleges irányba a vízszintbeállás
megvalósul

Hatására egyidejűleg két első vagy két
hátsó támláb függőlegesen működik,
míg a jármű hossztengelyével
párhuzamos irányba vízszintbeállás
megvalósul

Hosszirányú vízszintező nyomógomb

Támlábak munkahelyzetbe történő emelése
nyomógomb

A már vízszintbe állított gépjármű
támlábainak egyidejű függőleges
továbbmozdítása a járműkerekek
tehermentesítésének mértékéig

Mind a négy támláb egyidejű
visszatelepítése a gépjármű ismételten
járműkerekeire terhelődik.

Támlábak egyidejű visszasüllyesztése
nyomógomb

2. sz. táblázat: Kezelőelemek működési funkciói
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Baloldali vezérlőtábla(3. sz. táblázat):

A baloldali zárható szekrényben kapott helyet a kisebb vezérlőtábla, melynek
nyomógombjaival a baloldali támláb működtetés műveleteit lehet vezérelni.

Kezelőelem:

Magyarázat:

Baloldali első támláb vízszintes kitolás
Baloldali hátsó támláb vízszintes kitolás
Baloldali első támláb vízszintes behúzás
Baloldali hátsó támláb vízszintes behúzás

Egy-egy nyomógomb a hozzátartozó
működő elem egyirányú mozgását váltja
ki
A már vízszintbe állított gépjármű
támlábainak egyidejű függőleges
továbbmozgatása, a járműkerekek
tehermentesítésének mértékéig

Baloldali támlábak munkahelyzetbe
történő emelése nyomógomb

3. sz. táblázat: Kezelőelemek működési funkciói
A nyomógombokat benyomva kell tartani a hozzátartozó mozgásművelet
elvégzéséhez. A mozgásművelet megszűnik, ha a nyomógombot elengedjük, vagy
akkor, ha a működtetett egység az előre meghatározott állásba jutott, vagy ha
működtető munkahenger akadályba ütközik.
Azok a nyomógombok, amelyek a támlábak vízszintes kitolását, vagy függőleges
leeresztését vezérlik, belső jelzőlámpával vannak ellátva. A jelzőlámpák fénye világít,
ha a működtetett egység elérte véghelyzetét. A támlábak behúzását és felemelését
végző vezérlő egységek jelzőlámpával nincsenek ellátva, mert külön jelzőlámpa
szolgál az utazási helyzettől eltérő támláb pozíciók jelzésére.
Hidraulikanyomás ellenőrző lámpa:
A hidraulikarendszer nyomás alá helyezését jelző lámpa piros fénnyel világít akkor,
ha a kitalpalási műveletet követően a gémrendszert működtető hálózat nyomás alá
került.

A kosárvezérlő egységeket hatástalanító szelepkar:
Normál működés esetén a hatástalanító szelepkar felső állásban van. Alsó állásba
mozdítva a kosárban lévő vezérlőelemek hatástalanná válnak, így a mentőkosárban
a vezérlési funkciók nem működnek.
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Kiegészítő hidraulikus munkaeszközök részére kialakított átváltóegység:
Normál működés esetén ez a kar felső állásban van, ekkor a kiegészítő hidraulikus
egységek nem tudnak működni.
Az egység alsó állásában a 3-as gém hidraulikus köréből a hidraulikaolajat a
hidraulikus szerszám csatlakozókhoz irányítja, evvel üzemképessé válnak a
kiegészítő hidraulikus egységek.

A kosárban lévő vezérlőelemek használata:

Először be kell lépni a talajra helyezett mentőkosárba, majd be kell zárni a csuklós
védőkorlátot. Ellenőrizni kell, a vezérlőelemeket hatástalanító kar nyitott állapotát,
valamint a hidralikus szerszám csatlakozóegység zárt (normál) állapotát.
Használni kell a vezérlőkarokat körülvevő védőkereteket a kezelőszemélyzet
kezének megtámasztására, mert a mentőkosár hirtelen elmozdulásának hatására a
kezelőszemély a vezérlőkarokat vétlenül is elmozdíthatja. A gémszerkezet
mozgásának sebessége a karok elmozdításának mértékével arányos. A
mozgásirányok megegyeznek a karok előre-hátra, balra-jobbra, fel-le elmozdításával.
A karok átlós irányú mozgatása összetett gépmozgásokat eredményez.
Ha a 3-as gém felemelkedik, ellenőrizni kell, hogy a kosárkorlát behajtható (csuklós)
egysége mindkét oldalon megfelelő módon tud-e mozogni. A behajtható
korlátszakaszt kapaszkodó korlátként nem szabad használni.
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4.5 Automatikus biztonsági határérték ellenőrző rendszer

Az automatikus mozgásleállító rendszer megakadályozza, hogy a gémek veszélyes
munkapozícióba kerüljenek.
Az 1-es gémállás automatikusan szabályozza a 2-es gém lehetséges emelési
határszögét. Ha az 1-es gém a tartóegységen nyugszik, akkor a 2-es gém részére a
45°-nál nagyobb emelési szög nem megengedett.

6. sz. ábra:1-2-es gém biztonsági határszöge
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Ha az 1-es gém a tartóegységéről felemelkedett, akkor a 3-as gémet nem lehet
többé hidraulikus úton süllyeszteni. Ez biztosítja azt, hogy a 3-as gémet ne lehessen
veszélyesen behajtott állásba hozni, míg a másik két gém ki van emelve a szállítási
helyzetéből.

7. sz.ábra:1-es és 3-as gém biztonsági határszöge
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Az 1-es gém teleszkóptagja nem tolható ki, amíg az 1-es gém legalább 80o-os
állásba nincs kiemelve. Ha a teleszkóptag ki van tolva, akkor az 1-es gém nem
süllyeszthető 80o-nál kisebb pozícióba. A 80o-os állás alá az 1-es gém csak akkor
süllyeszthető, ha a teleszkóptag teljesen vissza van húzva alaphelyzetbe. A 80o és
90o szögállások között az 1-es gém kitolt teleszkóptaggal is mozgatható.

8. sz. ábra:1-es gém és a teleszkóptag biztonsági határszöge
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Abban az esetben, ha az 1-es gém emelési szöge nem éri el a 45°-ot, akkor a
gémtorony forgatása csak részben, csökkentett mértékben valósítható meg
(maximum35°-45°). Ahhoz, hogy nagyobb mértékben tudjuk a gémtornyot
körbeforgatni, ki kell emelni az 1-es gémet magasabb emelési pozícióba.

9. sz. ábra : forgatás és az 1-es gém biztonsági határszöge
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Abban az esetben, ha a 2-es gém elérte maximális, közel 160°-os emelési pozícióját,
akkor az 1-es gémet nem lehet előre süllyeszteni. Ha csökkenteni kívánjuk az 1-es
gém szögállását, akkor a 2-es gémet vissza kell süllyeszteni legalább a 90°-150°-os
szögtartomány közé.

10. sz : ábra: 1-es és a 2-es gém biztonsági határszöge
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A lassító rendszer automatikusan lassítja az 1-es és 2-es gémek mozgását abban az
esetben, ha azok megközelítik mozgáspályájuk végét
Az automatikus lassító és véghelyzet leállító rendszer automatikusan, közvetlenül hat
az alsó kezelőegység (forgóasztal) vezérlőszelepeire. Ezek a funkciók a biztonsági
határszögek közelében kapcsolnak be. Ilyenkor az emelőkosaras gépjármű kezelője
azt észleli, hogy az automatika a kezelő szándéka ellenére nem engedi végrehajtani
azokat a mozgásokat, amelyeket a vezérlőkarokkal meghatározott.
Az automatikus vezérlési funkciók azonban nem tudják megakadályozni, hogy a
gépszerkezet a hordozó járművel, a talajjal vagy más akadállyal ütközzék,
figyelmetlen kezelés miatt. Ezért az ilyen balesetek elkerülése az emelőkosaras
gépjármű kezelőjének feladata.
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4.6 A Simon emlőkosaras gépjármű biztonságos munkavégzésének feltételei

A megengedett maximális kosárterhelés:
A maximális 365kg-os kosárterhelés a gép teljes mozgástartományában érvényes.
Ezt csökkenteni csak akkor kell, ha a gépjármű nagy szélsebesség mellett dolgozik.
A lehajtható padlótoldat 140 kg-mal terhelhető, ha ez a tömeg egyenletesen eloszlik
a felületen és a csuklók pontjától maximum 300 mm távolságban helyezkedik el. Ha
ez a távolság 150 mm, úgy a megengedett terhelés maximum 280 kg lehet. A
padlótoldaton jelentkező teher a kosár megengedett terhelésnek része!
Ha az emelőkosaras járművön vízágyú üzemel, a fellépő reakcióerő és a
vízcsövekben lévő víz tömege miatt a megengedett maximális kosárterhelést
csökkenteni kell. Ha a vízágyú üzemel (2400 liter/min folyadékszállítási
teljesítménnyel) a megengedett kosárterhelés 140 kg-mal kisebb, azaz 225 kg.
A vízellátó rendszerbe be van építve egy nyomáshatároló-szelep, amely vízágyú
használatánál meghatározott nyomásérték (16 bar) átlépésénél a felszálló üzemi
vízrendszert tehermentesíti a víz szabadba történő kiengedésével.

Ha a vízágyú le van zárva, de a vízrendszer fel van töltve, a megengedett
kosárterhelés 45 kg-mal csökken, azaz 320kg.
A vízágyú reakcióereje maximális teljesítménynél (2400 liter/min) elég ahhoz, hogy a
kis mértékben terhelt mentőkosarat kissé megemelje. A mentőkosár vízszintben
tartását szolgáló mechanizmus ezt ellensúlyozza, ezért ha reakció erők jelentkeznek
vízágyúüzem közben, akkor a kosár stabil működési helyzete biztosított.

Szeles munkakörülmények közötti munkavégzés:

Általános szabály, hogy a gépjármű teljes mozgástartományban biztonságosan csak
alacsony sebességű, egyenletes szél mellett használható. Az alábbi (1. sz. grafikon)
grafikus összefüggésből leolvasható, hogy milyen mértékben kell csökkenteni a
kosárterhelést a szélsebesség nagyságának függvényében.
A munkavégzés megkezdése előtt a gépjármű kezelőjének kötelessége
meggyőződni arról, hogy az uralkodó szél milyen irányú és mekkora a nagysága.
Ehhez mindenképpen szükséges a szélsebességet mérő műszer alkalmazása.
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Ha adott munkamagasságban nem megoldható a szélsebesség mérése, akkor a
talajon kell a mérést elvégezni, majd ehhez képest kell meghatározni az uralkodó
széljárás jellemzőit, amelynek alapján lehet eldönteni, hogy a munkavégzés
végrehajtható-e.
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1. sz. grafikon: a munkakosár maximális terhelhetősége a szélsebesség
függvényében

Az itt leolvasható terhelési értékek növelhetők, ha a gép széltől árnyékolt helyen
dolgozik, de ilyenkor figyelembe kell venni a szélárnyékot adó épületek közötti
esetleges „szélcsatornahatást”.
Speciális mentőkosarak esetén - pl. oldalborítással, tetővel ellátott kosaraknál – a
fenti terheléseket csökkenteni kell a szélhatásnak kitett nagyobb felületek miatt.

Ezek az értékek természetesen csak akkor használhatók megbízhatóan, ha
szélsebesség meghatározásánál hitelesített mérőműszert használnak. Ilyen
mérőműszer lehet hagyományos mechanikus elven működő, illetve elektronikus
működésű, digitális kijelzésű. Mindkét típus kapható a kereskedelemben.
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Szélerő
(Beauf.
skála
szrt.)

Megnevezés

4

Mérsékelt szél

5

Friss szél 9,3

6

m
s
m
Erős szél 12,3
s

7

Mérsékelt vihar

8

Viharos szél

Hatása

Eldobott papír
repül.
Kisebb
ágak mozognak
Kisebb leveles
fák bólogatnak
Nagy
ágak
mozognak,
villanydrótok
fütyülnek
Egész
fák
inganak, nehéz
járni
Gallyak
letörnek a
fákról.

Sebesség
Km/óra

mérföld/óra

20-26

12-16

27-39

17-24

40-50

25-31

52-61

32-38

63-72

39-45

4. sz. táblázat: kivonat a Beaufort Skálából

Fokozottan hideg munkakörülmények:
Mielőtt fokozottan hideg munkakörülmények között a beavatkozás megkezdődne,
meg kell vizsgálni, hogy a mentőkosár automatikus szintező szerkezetének rudazata,
-amely az 1-es gém bal oldalán található- jégtől és hótól mentes-e. Arról is kell
gondoskodni, hogy a toronyforgató hajtómű fogaskerekének fogaiban ne legyen hó
illetve jég.
A fagypont alatti hőmérséklet estén, használat előtt a hidraulikaszivattyút alacsony
fordulatszámon járatni kell, amíg a hidraulikaolaj bemelegszik.
Vigyázni kell arra, hogy a hidraulikaolajba víz, vagy egyéb szennyeződés ne
juthasson. A hidraulikaolajban lévő víz kristályokban „kifagyhat” az olajból, elzárhatja
a szívóoldali szűrő járatait, ami a hidraulikaszivattyú károsodását okozhatja.
Az emlőkosaras gépjármű vízcsöveit a gémek maximális emelési magasságáig való
kiemelésével kell vízteleníteni, ilyenkor a vízcsövekből a gyűjtőcsonk alatti csapokon
át a víz kiürül a szabadba.
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A vízszintes megtelepítési pozíciótól eltérő gépjárműhelyzet

Nem kellően szilárd talajon kitalpalt gépjármű hosszabb üzemelése során a talaj
stabilitása megváltozhat, ami az emlőkosaras gépjármű megtelepített vízszintes
állapotából való kibillenését okozhatja.
A gépjármű vízszintből való kibillenése a szilárd talajon is megtörténhet. A támláb
függőleges munkahengerének a zárószelepe vagy a dugattyútömítésének
szivárgása miatt lassan visszaereszkedhet a talajra a függőleges helyzetű
támlábdugattyú.
Ilyenkor automatikus hangjelzés figyelmezteti az emelőkosaras gépjármű kezelőjét,
hogy a gémeket azonnal vissza kell állítani alaphelyzetükbe.
Ha a vízszintes pozícióból való kitérés oka a talaj szilárdságnak megváltozása volt,
úgy a támlábak ismételt megtelepítését követően gondos újra elvégzésével a munka
folytatható. Ha azonban hibás munkahenger vagy zárószelep volt az ok, úgy a
munkát folytatni nem szabad, a gépjárművet meg kell javíttatni.
Teheremelő szem
A kosár alatt található teheremelő szem hasznos terhelhetősége azonos a
mentőkosáréval. Az ide felfüggesztett teher és a mentőkosárban elhelyezett teher
együttesen nem haladhatja meg a maximális mentőkosár terhelés értékét.
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4.7 Rendkívüli meghibásodás esetén történő munkavégzés
Vezérlés átvétel
Balesetveszély esetén, az alsó vezérlőálláson kialakított vezérlőkarok lehetővé teszik
a forgóasztalnál tartózkodó kezelő számára, hogy a vezérlést a mentőkosárból
átvegye.
A vezérlés átvételét az alábbiak szerint lehet végrehajtani:
-átmeneti időre történő vezérlés átvétel céljából működtetni kell a megfelelő
vezérlőkart az alsó vezérlőállásban mindaddig, amíg a szükséghelyzet tart;
-tartós szükséghelyzet esetén a vezérlés átvétel céljából működtetni kell a megfelelő
vezérlőkart az alsó vezérlőálláson, vagy a kosárvezérlést hatástalanító piros
szelepkart el kell mozdítani jobboldali állásba, amivel a kosárvezérlést ki lehet
iktatni.
Vigyázat! A piros szelepkar átváltása önmagában nem biztosítja azonnal a
vezérlés átvételét.
Készenléti motor:
A készenléti motor a gémszerkezet utazási helyzetbe történő összeszerelésének
lehetőségét biztosítja arra az esetre, ha a főmotor meghibásodik. A készenléti
egység segítségével a gépszerkezet teljes mozgástartományban működtethető.
Üzembe állítása:
1. A készenléti motor indítása előtt át kell váltani a motor melletti készenléti rendszer
választó szelepkarját a „Terheletlen” állásba. Ebben a szelepállásban a készenléti
motor tengelyére szerelt szivattyú olajárama kis nyomáson akadálytalanul
visszakering a szivattyú szívóágára, így nincs a hidraulika szivattyúnak
teljesítmény felvétele, a hideg motor könnyen indítható.
2. Ha már a készenléti motor beindult és az üzemmeleg állapotot elérte, akkor
finoman vissza kell állítani a készenléti választószelep karját az
„energiaszolgáltató” állásba. Ekkor a szivattyú hidraulikus energiája képes már
gépszerkezet működtetésére.
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A vezetőfülke előredöntése:
Motorhiba esetén a vezetőfülke előredöntéséhez fel kell emelni a gémeket a
szállítási helyzetéből. Ez megoldható a támlábak használata nélkül is.
1. A terhelésbénító, nyomáscsökkentővel kombinált szelep visszafolyócsonkjáról (8
mm-es) le kell vennie a csövet, és ezt csővégződést egy ¼”-os csavarral le kell
zárni.
Ezzel a gémrendszer és a támláb biztonsági reteszelése ki van kapcsolva.
2. Csak a szükséges mértékig szabad a gémeket kiemelni illetve, forgatni.
3. Vissza kell kötni a leszerelt csövet a helyére és a zárócsavart is vissza kell
szerelni oda , ahonnan azt kicsavartuk, mielőtt a hidraulikaszivattyú hajtását
újra működtetnénk.

Gém süllyesztése és gémforgatás hidraulikus hajtás nélkül „vészüzemben”:
Ha mind a „fő” és mind a „segéd” készenléti motor munkaképtelen, a gémeket kézi
úton is el lehet forgatni, és gravitáció segítségével le lehet ereszteni az utazási
helyzetbe.
Ha az emelőkosaras gépjármű olyan helyzetben hibásodik meg, hogy a kézi
elforgatás és gravitációs süllyesztés segítségével nem lehet a munkapozícióból
eltávolítani a gémszerkezetet, úgy az üzemképesség érdekében helyre kell állítani a
hidraulikus energiaforrást.
Ha a gémek nem süllyednek a gravitáció hatására, a vezérlőszelepek nyitásával meg
kell próbálni a süllyesztést.
Kézzel ki kell nyitni a zárószelepeket, amihez egy segédlétrára vagy egy másik
emelőkosaras járműre van szükség, mert a zárószelepek a munkahengerek felső
végére vannak rögzítve a magasban, és csak így érhetők el.
Az eljárás a következő:
1-es gém teleszkóptag esetén:

A vezérlőszelepeket középállásba kell helyezni, és fel kell lazítani a kontraanyát,
majd ki kell csavarni a hengerfejen lévő zárószelep szabályozócsavarját, míg a
rugóerő felenged. Ezt mindkét hengerfejen el kell végezni.
A gémeket most már le lehet süllyeszteni az alsó vezérlőállásból a vezérlőkarok
segítségével.
A gép ismételt használatba vétele előtt, a zárószelepet vissza kell állítani eredeti
pozíciójába és a munkahengerek hidraulikaolajjal történő feltöltését is el kell
végezni.
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A 3-as gém hasonlóan süllyeszthető le a szabályozócsavar kihajtásával, amely a
3-as gém munkahengerén található. A nyomáskioldó szelep szabályozócsavarja egy
kiemelkedő dugóval van megkülönböztetve a szabályozócsavartól.
A 3-as gém függőleges helyzetig süllyed, majd igen nagy kézierő kell a szállítási
helyzetben rögzítő felületek közé történő betolásához. Ha nincs mód ekkora erő
kifejtésére, és a 3-as gém nem kerül rögzítő kapcsaiba, úgy azt valamilyen módon
rögzíteni kell a jármű végéhez, a szállításkor lehetséges belengés elkerülésére.

2

1

11. sz. ábra: 1-es és 2-es gém munkahengerének zárószelepei
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Magyarázat a 11. sz ábrához:
1. Zárószelep szabályozócsavar a dugattyú kitolásához.
2. Zárószelep szabályozócsavar a dugattyú behúzásához.

A gémforgatás vészüzemben:
A gémforgatás kézi úton is lehetséges a hajtómű csigatengelyének forgatásával, ami
a hajtóműházból kivezetett hatszög kiképzésű tengelyvégződés segítségével
történik.
A tengelyvéget könnyebb forgatni, ha a gémforgatás vezérlőszelepét a forgóasztali
vezérlőállásban egy segítő nyitva tartja a forgásiránynak megfelelően.

Támlábak behúzása hidraulikus hajtás nélkül:
A gépjármű támlábait fel kell emelni. Ez megoldható egy hordozható hidraulikus
járműemelővel.
A függőleges támláb munkahengerének kombinált nyomáskapcsoló-zárószelep
tömbjének felső felületén egy csavar található, ami a zárószelep mögötti teret zárja
le. A csavart kivéve a munkahengerből ki lehet ereszteni az olajat, és a támlábat az
utazási helyzetbe lehet kényszeríteni. A kifolyó olajat egy kb. 9 literes edénybe kell
leüríteni.
Mivel a vízszintes támláb munkahengereknek nincs zárószelepe, ezeket megfelelő
erővel be lehet tolni utazási helyzetükbe. Ehhez a hozzájuk tartozó mágnesszelep
kézi nyomógombját lenyomva kell tartani, hogy ezáltal a munkahengerből távozó
olajnak szabad visszafolyása legyen a tartályba. A 12. ábra mutatja, hogy melyik
nyomógomb melyik munkahengerhez tartozik.
A támlábakat, illetve a függőleges munkahengereket felhúzott állapotukban rögzíteni
kell, mivel az üres munkahengerek a támlábakat nem tudják felemelt helyzetükben
megtartani (az útegyenetlenségek, illetve rázkódás miatt).

Elektromos feszültségkiesés
Ha működés közben az elektromos feszültség megszűnik, akkor a gémek működési
funkciói megbénulnak, mivel a támláb és a gémmozgás reteszelési rendszerében a
terhelésbénító szelepvezérlő mágnesszelepe nem kap áramot.
Ennek következtében a terhelésbénító szelep visszavezeti a hidraulikaszivattyú
olajáramát a tartályba, és a gémműködtető hidraulikus rendszer megbénul.
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Ha az elektromos hibát nem lehet gyorsan megtalálni és elhárítani, a következő
módon lehet a gémeket lehozni, és a gépjárművet utazási helyzetbe állítani:

1. A terhelésbénító, nyomáscsökkentővel kombinált szelep visszafolyócsonkjáról (8
mm-es) le kell vennie a csövet, és ezt a csővégződést egy ¼”-os csavarral le kell
zárni.
Ekkor a gémrendszer és a támláb biztonsági reteszelése ki van kapcsolva.
2. Ezzel a gémeket működtető hidraulikus rendszerbe visszatér a nyomás és, így a
gémek utazási helyzetükbe állíthatóak lesznek kézi vezérléssel.
3. Vissza kell állítani a rendszer választó szelepet „Támláb működés” állásba.
4. A fővezérlőtábla mögött a vezérlőszekrényben meg kell keresni a függőleges
támláb munkahengereket vezérlő mágnesszelepeket és a rajtuk lévő mágnest
kiváltó nyomógombokat a szeleptestek tetején. A nyomógombokat
védősapkájukon át lenyomva kell tartani, ekkor a támlábak visszatérnek
függőleges szállítási helyzetbe.
5. Az előzőekhez hasonlóan a mágnesszelepek védősapkával ellátott
nyomógombjainak benyomásával be kell húzni a támlábak vízszintes
munkahengereit is a szállítási helyzetbe.
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12. sz. ábra: Támláb működtető mágnesszelepek
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Magyarázat a 12. sz ábrához:

1. Vízszintes bal első támláb munkahengerének bemozgatása.
2. Vízszintes bal első támláb munkahengerének kimozgatása.
3. Vízszintes jobb első támláb munkahengerének bemozgatása.
4. Vízszintes jobb első támláb munkahengerének kimozgatása.
5. Vízszintes bal hátsó támláb munkahengerének bemozgatása.
6. Vízszintes bal hátsó támláb munkahengerének kimozgatása.
7. Vízszintes jobb hátsó támláb munkahengerének bemozgatása.
8. Vízszintes jobb hátsó támláb munkahengerének kimozgatása.
9. Függőleges bal első támláb munkahengerének felmozgatása.
10. Függőleges bal első támláb munkahengerének lemozgatása.
11. Függőleges jobb első támláb munkahengerének felmozgatása.
12. Függőleges jobb első támláb munkahengerének lemozgatása.
13. Függőleges bal hátsó támláb munkahengerének felmozgatása.
14. Függőleges bal hátsó támláb munkahengerének lemozgatása.
15. Függőleges jobb hátsó támláb munkahengerének felmozgatása.
16. Függőleges jobb hátsó támláb munkahengerének lemozgatása.
17. Vízszintes támlábműködtető nyomáscsökkentő szelep.
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4.8 Az emelőkosaras járművek kiegészítő egységei

Kiegészítő hidraulikus munkaeszközök
A mentőkosárban lévő hidraulikus csatlakozó egységek lehetővé teszik, hogy a
gépjármű kezelője hidraulikus energiát felhasználva, hordozható hidraulikus
szerszámokat használjon műszaki mentési célokra. A hidraulikus szivattyú szállított
folyadékmennyisége 27 liter/min 138 bar üzemi nyomáson, ami megfelel 6,2 kW
teljesítménynek.

Kommunikációs rendszer
A rendszer részei:
– vezérlőegység, ami az alsó vezérlőállásban van felszerelve, hozzá tartozik egy
telefonkagyló, ki-bekapcsoló, jelzőlámpa és hangerő szabályozó;
– egy mikrofon-hangszóró egység a kosárban lévő vezérlőállásban;
– egy hívókapcsoló a kosárban, ami figyelmeztető hang és lámpajelzést működtet
az alsó vezérlőállásnál.
Működtetése
A beszéd-összeköttetési rendszert az alsó vezérlőegységnél kell bekapcsolni. A
piros jelzőlámpa fénye jelzi, hogy a rendszer működőképes. A kagylót tartójáról
leemelve és a kézi billentyűt lenyomva lehet a hívást kezdeményezni. A billentyűt
elengedve a készülék „vétel” funkcióra kapcsol.
Külön hangerő kapcsoló szolgál a hangerő beállítására. Az alsó vezérlőegységnél
elhelyezett hívókapcsoló a mentőkosár jelzőhangját és hívólámpáját működteti. Ha a
mentőkosárban válaszolni kívánunk a hívásra, közvetlenül a kombinált „mikrofonhangszóró” egységét kell használni.
Külön tartozék
Nagy zajszintnél külön tartozékként rendelkezésre áll egy fülhallgató, ami a beszéd
összeköttetési rendszerhez csatlakoztatható.
A beszéd-összeköttetési rendszer fülhallgató nélkül úgy működik, mint ahogy azt az
előzőekben leírtuk, de ha a fülhallgató csatlakozója az aljzatba van csatlakoztatva,
akkor a fülhallgató a hangszórót kiiktatja.
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Gémdeformációt (ütközést) érzékelő működésleállító rendszer
Ha a 2-es és a 3-as gém, vagy a mentőkosár emelés illetőleg süllyesztés során
akadálynak ütközik, a hidraulikus rendszer automatikusan leáll és a gépjármű
figyelmeztető hangjelzést ad.
A gémek ilyenkor megállított helyzetükben maradnak, további mozgásuk le van tiltva.
A rendszer működésének alapja az, hogy a 2-es gém függőleges deformációjának
észlelése egy érzékelő útján, ami elektromos jelet hoz létre. Ekkor egy
mágnesszelep nyitásának hatására a szivattyú a hidraulikaolajat a tartályba juttatja,
megbénítva a gémműködtető hidraulikus rendszert.

Használata

1. Amennyiben ennek a berendezésnek a működése miatt szűnik meg a
gémműködés, akkor vissza kell engedni a vezérlőkart az alapállásába.
2. Meg kell nyomni a „BY-pass”(áthidaló) gombot
3. Az akadályba ütközött gémet az akadály elhagyásához szükséges irányba kell
elmozdítani a megfelelő vezérlőszeleppel.
Rendkívül fontos, hogy a megfelelő irányba kell vezérelni a mozgást, mert az
„áthidaló” kapcsolót lenyomva a biztonsági berendezések működésképtelenek.
Ha az akadályba ütközött gém az akadályt elhagyta, el kell engedni az „áthidaló”
kapcsolót és a vezérlőszelepek segítségével el kell távolítani a gémszerkezetet a
szükséges távolságra az akadálytól.
A rendszer leírása

A gémszerkezet alatt egy mikrokapcsoló található a gém oldalára erősítve. Ha a 2es, 3-as gém vagy a mentőkosár függőleges mozgás során akadályba ütközik, a 2es gém függőleges deformációt „szenved” és a mikrokapcsoló kapcsol. Előre
kiszámított mértékű elhajlásnál a mikrokapcsoló érintkezői zárnak és egy mágnes
szelep rövidre zárja a hidraulika rendszer nyomó és visszatérőágát.
A rendszer rövidre záródásával megszűnik a gémszerkezet működtetése, így a
gémek továbbmozgása megszűnik.
Ha a „áthidaló” kapcsolót benyomja a gépjármű kezelője, akkor a mikrokapcsoló által
létrehozott tiltási funkció megszakad, a hidraulikaolaj ismét a munkahengerekhez
áramlik, így a rendszer ismét működőképes.
Ha a gémszerkezet a deformációt okozó akadályt elhagyja, a zárt mikrokapcsoló
érintkezői is tehermentesülnek és az „áthidaló” kapcsolót már nem szükséges tovább
működtetni.
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4.9 Emelőkosaras gépjárművek karbantartása és ellenőrzése

A táblázat felsorolja a gyártók által ajánlott kenőanyagfajtáit:

Alkalmazási
hely

Castrol

BP

Texaco

Forgató
hajtómű

ALPHAZ ENERGO REGAL
N330
Lcs320
320

Hidraulika
tartály

HYPSYN ENERGO RANDOHD3 TELLUS NUTO4 DTE 24
AWS 32 Lcs320
R37
32

Forgatótorony
Zsírzás

GRIPPA ENERGO GRATER
335
LWRL

GARDIU SURET MOBILTAC
TN26 K 81

Forgó elosztó

SPMEE
ROL

ALVIA
R2

Drótkötelek

ROCOL
HUZAL
SPRAY

ENERGR MULTIFAX
EASE LS2

SHELL

ESSO

Mobil

VITREA
320

TERES MOBILGEA
SO320 R 632

BEACO MOBILGRE
N2
ASE SUPER

ROCOL
ZSÍRSPRAY

6. sz. táblázat:javasolt karbantartási anyagminőségek

A karbantartáshoz a táblázatban nem szereplő hidraulika olajtípusok is használhatók,
ha azok ismert gyártótól származnak, és eleget tesznek az alábbi követelményeknek:
-

a hidraulikaolaj tartalmazzon korróziógátló, oxidációgátló, habzásgátló és
kopásgátló adalékot;
jó „emulzióbontó” tulajdonságúnak kell lennie annak érdekében, hogy víz
kiválasztható legyen a rendszerből;
a hidraulikaolaj üzemi hőmérsékleten érje el optimális viszkozitás értékét: 16-40
cS értéket;
a hidraulikaolaj ellennáló legyen a külső hőmérséklet-változásoknak.
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Karbantartási, ellenőrzési lista

Naponta:
-

ellenőrizni kell a hidraulika olajszintet;
ellenőrizni kell a hidraulika szűrőbetét jelző egységet;
ellenőrizni kell a készenléti motor üzemanyagszintjét;
ellenőrizni kell a hordozójármű gumiabroncsának nyomását, üzemanyagszintjét
és kenőolaj állapotát.

Hetenként:
-

meg kell vizsgálni a hidraulika rendszert tömítettség szempontjából;
meg kell zsírozni a támasztóláb talpcsukló csapágyait;
ellenőrizni kell a vezérlő szelepek alaphelyzetbe történő visszaállását.

Havonta:
-

le kell ereszteni a szennyeződést a hidraulika tartályból;
ellenőrizni kell a forgótorony rögzítő csavarjainak állapotát;
meg kell zsírozni a forgótorony fogaskoszorúját;
ellenőrizni kell a forgatóhajtómű olajszintjét;
meg kell zsírozni a hidraulikus forgóelosztót;
meg kell zsírozni a vízcsövek forgócsatlakozó egységeit;
meg kell zsírozni a hidraulikaszivattyú hajtótengelyét;
meg kell zsírozni meg a támlábak csúszóvezetékeit.

Évente:
-

ellenőrizni kell a csapszegek kopását, a rögzítő elemek esetleges lazulását;
ellenőrizni kell a hajlékony hidraulika tömlők kopását;
ellenőrizni kell a hidraulikaolajat, ha szükséges ki kell cserélni;
ki kell cserélni a hidraulikus szűrőelemeket;
meg kell vizsgálni elhasználódás szempontjából a hátsó tengelyt rögzítő
drótköteleket.

Négyévenként:
-

ellenőrizni kell a vízszintező rendszer drótköteleit;
ellenőrizni kell a mentőkosár szintező kötélrendszert;
ellenőrizni kell a hajlékony hidraulikus tömlőket;
ellenőrizni kell a csapokat, csapszegeket elhasználódás szempontjából.

Megjegyzés:
A készenléti motor esetében a motor gyártójának előírásai szerint kell a
karbantartást, ellenőrzést elvégezni.
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Karbantartási műveletek részletes leírása:

Hidraulika olajszint ellenőrzése:
A hidraulika olaj megfelelő szintje 25-50 mm-rel a betöltő csonk alsó szintje alatt van,
ha a gémek utazási helyzetben vannak és a támlábak be vannak húzva szállítási
helyzetükbe.
Az olajszintet az olaj hideg állapotában kell ellenőrizni, mert ha az olaj üzemmeleg
akkor a nívószint magasabb a normál értéknél. Meg kell győződni arról, hogy a
zárókupak szabályosan van-e visszahelyezve a betöltőcsonkra, mert a
hidraulikatartály tömítetsége csak így megfelelő.
Szűrőbetét:
Ellenőrizni kell, hogy a zöld („a szűrő rendben”) jelzőlámpa világít-e, amikor a
hidraulika szivattyú működésben van és az olaj hőmérséklete „üzemmeleg” állapotú.
Készenléti motor:
Gondoskodni kell arról, hogy az üzemanyagtartály hajtóanyaggal fel legyen töltve.
A hordozó jármű:
A gumiabroncsok légnyomásának meg kell felelni a jármű kézikönyvében megadott
értéknek.
Ellenőrizni kell a hordozó jármű motorolajszintjét.
Meg kell vizsgálni a hidraulika rendszert, hogy van-e szivárgás. Ellenőrizni kell a
hidraulika tömlőket elhasználódás szempontjából. A csőcsatlakozásoknál található
szivárgás rendszerint elhárítható a csőkötések utánhúzásával.
Támasztó lábak:
Ki kell tolni mind a négy támlábat. Meg kell tisztítani, és vékonyan be kell zsírozni a
felső és alsó csúszófelületeket.
Hidraulikaolaj:
A gépjárművet állni kell hagyni legalább 10 óráig anélkül, hogy a hidraulikaszivattyú
működne. Ez idő alatt víz és más szennyeződések kiválnak az olajból és
leülepednek a tartály alján.
A tartály alján lévő kis csapon keresztül le kell ereszteni a folyadékot egy edénybe
mindaddig, míg a tiszta hidraulikaolaj meg nem jelenik. Ha a kifolyócsonknál a
leeresztett hidraulikaolaj nem tud kitisztulni, ez annak a jele, hogy nagy mennyiségű
szennyeződés van jelen a hidraulika rendszerben, ami szükségessé teszi a teljes
hidraulikaolaj mennyiség lecserélését.
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A hidraulikaolaj magas üzemi hőmérsékleten elveszti tiszta aranysárga színét, majd
sötétbarna és erősen égett illatú lesz. Ekkor a teljes olajmennyiséget le kell cserélni,
és egyben ki kell vizsgálni, hogy mi volt a túlmelegedés oka.
Forgógyűrű csavarok:
A forgókoszorút rögzítő csavarok állapotát ellenőrizni kell és ha szükséges meg
kell azokat húzni , majd ezt követően az ellenőrzést havonta meg kell ismételni.
A csavarok „Rota-bolt” típusúak, melyek meghúzási szilárdsága akkor jó, ha a
csavarfejen lévő ellenőrző sapkát két ujjal nem lehet elforgatni. Ha a sapka
elforgatható, akkor csavar meghúzásának szilárdsága elégtelen, és azt meg kell
húzni, de csak addig, míg a sapka nem lesz elforgatható.
Forgató hajtómű olajszintje:

Meg kell tisztítani a hajtómű felületét, ki kell csavarni a forgatóhajtómű olajbetöltő
csavarját, és ellenőrizni kell az olajszintet. Az olajszint akkor megfelelő, mikor a
fogaskerekeket éppen elfedi a hajtóműolaj.
Ha a hajtóműházban túl sok az olaj, akkor az a beöntő csonk szellőzőnyílásán át ki
folyik. Ha az olajszint túl alacsony, akkor rendszerint a kihajtótengely tömítése
elégtelen.
Az olajbeöntő csonkján lévő szellőzőnyílás átjárhatóságáról gondoskodni kell minden
karbantartási ciklus alkalmából.
Felépítményt a járművázhoz rögzítő csavarok:
Ellenőrizni kell a rögzítő csavarokat, hogy nem lazultak-e meg. Ha valamelyik laza,
azt meg kell húzni, a meghúzási nyomaték: 90 Nm.
Vízcsövek forgócsatlakozása:
A vízcső forgócsatlakozója az alváz alatt lehet megtalálni. El kell távolítani a gumi
sapkát és az ott található zsírzószemet meg kell zsírozni minden karbantartási ciklus
alkalmából.

Hidraulika szivattyú hajtótengelye:

A karbantartások alkalmával a hidraulika szivattyú tengelyének zsírzását el kell
végezni a zsírzószemeken keresztül, amelyek a kardáncsuklóknál találhatóak a
szivattyú hajtótengely mindkét végén.
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Támasztóláb csapszegek:
A karbantartások alkalmával Valamennyi támláb központi csuklópontját az ott
található zsírzószemeken keresztül kell zsírral ellátni.
Az 1-es gém kenése:
Meg kell zsírozni a teleszkóptag csúszóvezetékeit (24 db zsírzószem), a
lánckerekeket (6 db zsírzószem), a görgőzsámolyt (2 db zsírzószem) és a teleszkóp
munkahenger talpcsapágyait (2 db zsírzószem).
Általános kenés:
Jó minőségű közepes viszkozitású olajjal a gépen lévő valamennyi működtető
egységet meg kell olajozni, amelyek a következők:
–
–
–
–
–
–
–

a rendszerválasztó és támláb működtető szelepkarok;
csapszegek, összekötőcsuklók és csapágyak;
forgótorony vezérlőkarok;
vezérlést átvevő és hatástalanító golyós szelepek orsói;
harmadik gém munkahengerének működtető kar mechanizmusa;
lehajtható mentőpadló forgópántjai és rögzítő egységei;
forgópántok és reteszek a mentőkosár befelé nyíló korlát részén.

Hidraulikaolaj csere:
Az eljárásnak a menete a következő: a munkahengereket ki kell nyomni teljes
véghelyzetig, majd tiszta hidraulikaolaj beáramoltatásával össze kell őket csukni. A
visszafolyó ágak ilyenkor le vannak csatlakoztatva a tartályról úgy, hogy a régi olaj
egy edénybe folyik ki, és így nem kerül vissza a hidralikaolaj tartályba.
Előkészítés:
Az emelőkosaras járművel vízszintes talajra kell állni, teljesen ki kell tolni a
támlábakat, és ki kell emelni az 1-es, 2-es, és 3-as gémet teljes emelési
magasságukba.
A gémrendszernek vízszintben kell állni, hogy a reteszelő rendszer lehetővé tegye a
gémek működtetését.
Le kell állítani a hidraulikaszivattyút, és le kell szerelni a hidraulikatartály tetejét.
Ki kell üríteni a hidraulikatartályt (364 liter).
A csavarok kicsavarásával és csőcsatlakozások szükség szerinti bontásával le kell
ereszteni a hidraulikaszivattyú házából és a szívóvezetékből az olajat,
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Ki kell tisztítani a hidraulikatartályt és a szívóoldali szűrőt, le kell cserélni szűrőbetétet
a nyomóági szűrőben. Vissza kell szerelni a tartálytetőt.

Újratöltés:
Fel kell tölteni a tartályt új, tiszta olajjal. Meg kell győződni arról, hogy a szivattyúház
is megtelt-e olajjal, ami akkor biztos, ha a légtelenítő csavar furatán át kifolyik már a
hidraulikaolaj.
A rendszerválasztó szelep „gémműködés” pozícióba állítása után járatni kell lassan a
szivattyút, és le kell fektetni a gémeket utazási helyzetükbe. A munkahengerekből
kinyomott olaj a tartályról lecsatlakoztatott visszatérő vezetéken keresztül a fáradt
hidraulika olajat tároló edényzetbe folyik, majd a gép teljes összeszerelése után le
kell állítani a szivattyút.
Vissza kell kötni a visszatérő vezetéket a hidraulika tartályra.
Addig kell járatni a szivattyút, míg az előre menő vezetékek tiszta olajjal megtelnek,
majd fel kell tölteni a hidraulikatartályt az előírt szintig. A hidraulikakör nyomásának
183-190 bar-nak kell lennie.
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5. Bronto SkyLift F-42 RL TÍPUSÚ EMELŐKOSARAS GÉPJÁRMŰ
5.1 Általános műszaki jellemzők
TŰZOLTÓTECHNIKAI JELLEMZŐK:

Legnagyobb munkamagasság:
A kosárpadló legnagyobb magassága:
A legnagyobb magasságtartományában
megvalósítható legnagyobb oldalkinyúlás:

42 m;
40 m;
20.6 m;

KOSÁRTERHELÉSEK:
___________________________________________________________________

A kosárban elhelyezhető hasznos terhelés:
(ha a támlábak teljes kitámasztási szélességben le vannak
talpalva)

400 kg;

Vízágyú használata mellett:

360 kg;

Erős szélsebesség mellett történő munkavégzés alatt:

360 kg;

A kosár alatti teheremelő szem maximális terhelhetősége: (üres kosárral)

400 kg;

Megjegyzés: Fenti megengedett terhelési értékekből le kell vonni a kosában tartósan
telepített járulékos berendezések tömegét.

HORDOZÓ JÁRMŰ GEOMETRIAI MÉRETEI:
___________________________________________________________________
FŐMÉRETEK:

A hordozó jármű (felépítménnyel) össztömege:

24 t;

A hordozó jármű teljes szélessége:

2,50 m;
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Teljes (utazási) hosszúság:

11 m;

Teljes magasság (utazási) a hordozójármű
típusától függően :

3,7 m;

A jármű szélessége behúzott támlábakkal:

2,5 m;

Mindkét oldalt kitolt támlábakkal:
Csak egyik oldalt kitolt támlábakkal:
Oldalirányba nem kitolt támlábakkal:

5,4 m;
4,0 m;
2,6 m;

TÁMASZTÓLÁBAK TALPFELÜLETE:

A támlábak talpfelületének mérete:

650mmX750mm;

___________________________________________________________________

KOSÁRMÉRETEK:
___________________________________________________________________

Padlóhossz:

1,93 m;

Padlószélesség:

0,96 m;

Padlófelület:

1,85 m2;

Padlótoldat felület:

0,98 m2;

___________________________________________________________________

MŰKÖDÉSI IDŐK:
___________________________________________________________________

Kosárgém teljes kiemelés:

20-25 sec;

Teljes visszasüllyesztés:

15-18 sec;
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Főgém teljes kiemelés:

45-60 sec;

Teljes visszasüllyesztés:

35-40 sec;

Főgém teleszkóptag teljes kitolás:

30-35 sec;

teljes visszahúzás :

25 sec;

Támlábakkal történő letalpalás:

15 sec;

Teljes szélességű letalpalás 4 támlábbal,
a kosár maximális magasságába emelése és
a forgóasztal teljes körülfordítása:

100 sec;

HIDRAULIKA RENDSZER FŐBB JELLEMZŐI:
___________________________________________________________________

A fő hidraulika szivattyú: -egy áramlási irányú
változtatható geometriai térfogatú
axiáldugattyús ferdetárcsás szivattyúnévleges folyadékárama:

200 liter/min;

A szervo-hidraulika kör névl. folyadékárama:

10 liter/min;

A hidraulika tartály térfogata:

330 liter;

A fő hidraulikakör működési nyomása:

180 bar;

A teljes hidraulika olajmennyiség:

410 liter;

___________________________________________________________________
A VÍZELLÁTÓ RENDSZER:

Maximális nyomás:

10 bar;

Vízágyú teljesítmény:(8 bar esetén)

2275 liter/min;
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A vízágyú mozgástartománya:
vízszintes irányban jobbra és balra:

85o-ig;

függőleges irányban felfelé a vízszintestől:

35°-ig;

lefelé a vízszintestől:

45o-ig;

___________________________________________________________________
Egyéb fontos műszaki paraméterek:

Munkafolyadék üzemi hőmérsékleti tartomány:

-25 °C- +40°C;

Zajszint:

85 dB;

Maximális megengedett szélsebesség (munkavégzés során):

12,5 m/s.
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5.2 Bronto SkyLift
munkadiagramja

F-42

RL

típusú

emelőkosaras

gépjármű

13. sz ábra. Bronto SkyLift F42 RL munkadiagram
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működési

A 13. sz. ábráról az alábbi megállapítások olvashatók le az emelőkosaras gépjármű
működési sajátosságait illetően:
1. A mentőkosarat két terhelési érték között lehetséges igénybe venni. Így 130 kg400 kg-nak megfelelő maximális oldalkinyúlás is különböző mértékű lehet, melyet
a szaggatott, illetve a folyamatos vonalak jelölnek.
2. A támlábak oldalkinyúlása több fokozatban valósítható meg, melyek az ábra két
szélső helyzetét mutatja.
3. A maximális gémkinyúlás csak vízszintes irányban érhető el, 21m-es
oldalkinyúlással.
4. Az emelőkosaras gépjármű maximális munkamagassága 85o–os gémsszögben,
5 m-es oldalkinyúlással érhető el.
5. Az egyes dőlési fokokhoz tartozó maximális munkamagasság illetve oldalkinyúlás
értékei az ábrából leolvashatóak.
6. Fentiek alapján megállapítható, hogy a gémszerkezet üzemeltetését az egyes
dőlési fokokhoz rendelt pontok által meghatározott burkológörbén belül célszerű
végezni.
Amennyiben a mentőkosár ezt a munkaterületet elhagyja, abban az esetben csak
a rendkívüli munkakörülmények esetére kialakított vészüzemi rendszerrel lehet a
járművet a biztonságos munkaterületre visszavezérelni.
7. A mentőkosár mélyből történő életmentésre is alkalmas: -5 m –es mélység
elérését 13.5 m-es oldalkinyúlásnál lehetséges megvalósítani.
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5.3 Részletes kezelési utasítás
5.3.1 Bronto SkyLift F42 RL kezelőegységei a vezetőfülkében

1

2

3

4

5

7

9

14. sz. ábra: kezelőszervek a vezetőfülkében
Magyarázat a 14. sz. ábrához:
.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Megkülönböztető jelzés lámpáinak kapcsolója.
Málhatér megvilágító lámpák kapcsolója.
Megkülönböztető hangjelzés kapcsolója.
Megkülönböztető fényjelzés kapcsolója.
A gémrendszer „menetkész” helyzetének visszajelzése.
Akkor gyullad ki, ha a gémrendszer nincs menethelyzetben.
A támlábak „menetkész” helyzetének visszajelzése.
Akkor gyullad ki, ha a támlábak nincsenek menethelyzetben.
A hátsó tengely rögzítettségét kijelző lámpa.
Akkor világít, ha a hátsó tengely rögzített állapotban van.
A mellékhajtómű bekapcsolását kijelző lámpa.
Akkor világít, ha a mellékhajtómű üzemel.
A málhaszekrény ajtók jelzőlámpája.
Akkor világít, ha a málhaszekrénynél az ajtó nincs lezárva.
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8

6

5.3.2 Bronto SkyLift F42 RL kezelőegységei a támlábrendszernél

3

1

4
2

6

5

8

7

9

15. sz. ábra: Támlábrendszer kezelőegységei:
Magyarázat 15. sz.ábrához:
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.

8.

9.

A baloldali első támlábak fel - és lemozgatása, ki - és behúzása.
A baloldali hátsó támlábak fel - és lemozgatása, ki - és behúzása.
A jobboldali első támlábak. fel - és lemozgatása, ki - és behúzása.
A jobboldali hátsó támlábak fel - és lemozgatása, ki - és behúzása.
Támlábrendszer kapcsolója:
I= a támlábrendszer be van kapcsolva.
O=a támlábrendszer ki van kapcsolva.
A hatótávolság felügyelőrendszer kijelzőegység.
„STOP” kapcsoló.
A „STOP”-kapcsoló leállítja a támlábrendszert.
A kapcsoló kikapcsolt állapotban marad mindaddig, míg azt ismét ki nem
reteszeljük.
A hidraulikarendszer meghajtásának kiválasztó kapcsolója:
I= a beépített hidraulikus szivattyún keresztül történő üzemeltetés.
II= elektromos „segéd” hidraulikus szivattyún keresztül történő üzemeltetés.
Távvezérlés.
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5.3.3 A támláb kezelőszerveinek részletes ismertetése

4

6

5

3

1

2

16. sz. ábra: Támláb vezérlőszervek egyes egységei

Magyarázat a 16 sz. ábrához:

1. Motorindító kapcsoló.
2. Motor leállító kapcsoló.
3. Akkumulátor által meghajtott „segéd” hidraulika szivattyú kapcsolója.
Megszakítás nélkül nem szabad 8 percnél tovább működtetni.
4. „Nem kielégítő a támlábak stabilitása” jelzőlámpa.
5. „Üzemel a motor” jelzőlámpa.
6. „A jármű menetkész állapotban van” jelzőlámpa.
7. „STOP” vészleállító kapcsoló.
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7

5.3.4 Támlábakat távvezérlő kezelőszervek

2

1

3

4

17. sz.ábra: távvezérlő –kezelőszervek

1. A támlábak egyidejű függőleges mozgatásának kapcsolója.
2. Összeszerelési folyamatnál a támlábak visszatelepítési kapcsolója.
3. Jobboldali vízszintes támlábhengerek oldalirányú mozgatásának kapcsolója.
4. Baloldali vízszintes támlábhengerek oldalirányú mozgatásának kapcsolója.
Ezt a távvezérlő egységet akkor használhatjuk, ha meggyőződtünk a megtelepítés
veszélytelenségéről, illetve a rendelkezésre álló terület akadálymentességéről.
Ilyenkor akár egy kezelőszemély is végrehajthatja a telepítés minden műveletét, úgy
hogy a működtetést akár a géptől eltávolodva is elvégezheti.
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5.3.5 A vezérlőpult kezelőegységeinek ismertetése

3

1
2

18. sz. ábra: vezérlőpult kezelőegységei

4

Magyarázat a 18. sz. ábrához:
1. A gém és a kosárkar (1-es gém és 2-es gém) vezérlőkarja.
2. A gémszerkezet forgó mozgásának és a teleszkóptagok működtetésének vezérlő
karja.
A vezérlőkarokon egy biztonsági kapcsoló is megtalálható, amit lenyomva kell
tartani, hogy a kar működőképes legyen. Egyes esetekben a vezérlőpult alatt
pedálok is találhatóak erre a célra.
3. A hatótávolság felügyelő rendszer kijelzőegysége.
4. A hatótávolság felügyelő rendszer karbantartóegysége.
Ez az egység megtalálható a mentőkosár egységeként, illetve az alsó
vezérlőegységnél a forgatótoronynál. A két rendszer egymástól függetlenül
működik, egy rendszerválasztó kapcsoló segítségével lehet a vezérlési
funkciókat a különböző pozíciókban működtetni.
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5.3.6 A vezérlőpult kezelőegységeinek részletes ismertetése
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19. sz. ábra: A vezérlőpult kezelőegységei-kontrollámpái

1. Generátor ki-be kapcsolója.
2. Akkumulátor által meghajtott „segéd” hidraulikaszivattyú kapcsolója.
Megszakítás nélkül nem szabad 8 percnél tovább működtetni.
3. Munkahely megvilágító lámpák kapcsolója.
4. Mentőkosár védősugarának ki-és bekapcsolója.
5. Hidraulikanyomás ki és bekapcsolója.
6. Kosárvízszintezés (műhorizont) kézi üzemmódban történő kezelésének
kapcsolója.
7. Kosárvízszintező rendszer kézi vezérlésének billentyűi.
Ha ezt a rendszert működtetni kívánjuk, akkor ezzel egyidejűleg a
kosárvízszintezés (műhorizont) és az akkumulátor által meghajtott „segéd”
hidraulika szivattyú billentyűit is nyomva kell tartani.
8. Motor indításának kapcsolója.
9. A motor leállításának kapcsolója.
10. Vészkürt kapcsolója.
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11. Multi (BY-PASS) üzemképesség áthidaló kapcsoló.
Áthidalás funkciói a biztonsági határok elérésekor:
Ha a gémek kezelési, vagy egyéb okoknál fogva túlhaladnának a biztonsági
határon (a kijelzőn villog a figyelmeztető háromszög), akkor ennek a billentyűnek
a megnyomásával a gémeket vissza kell vezetni, illetve vissza kell mozgatni a
normális hatótávolságon belüli tartományba. Ezt követően a gém-és kosárkart
menethelyzetbe lehet mozgatni.
Áthidalás a gépjármű karbantartásához:
Ha a támlábak nem támaszkodnak a talajon és a gém, valamint kosárkar
menethelyzetben van, akkor az áthidaló billentyű megnyomásával a gémkar (40°ig megemelhető, majd visszaengedhető a gémtartóra. Így biztonságosan
elvégezhető a karbantartási művelet.
Áthidalás a kabinvédelemhez:
Az áthidaló billentyű megnyomásával kiiktatható a kabinvédő rendszer, s ennek
következtében minden mozgás szabaddá válik a gépjárművezetőfülke
környezetében.
Az ütközésvédelem visszaállítása:
Ha a mentőkosár akadályba ütközik, akkor automatikusan leáll minden mozgás.
Az áthidaló billentyű megnyomásával a rendszer visszaállítható és a mentőkosár
normál módon ismét tovább használható.
12. Létrafok felügyelő (kiegészítő felszerelés):
Ez a kapcsoló aktiválja a létrafok „kiegyenlítő” funkcióit, és lelassítja a
teleszkópok mozgásait.
A hatótávolság felügyelő rendszer képernyőjén a „HELP-ME” (segítség) kijelzőn
villogni kezd a létrafok „kiegyenlítés” jelképe. Ha a létrafokok azonos magasságot
értek el egymáshoz képest, akkor leáll a teleszkópok mozgása, a létrafok
„kiegyenlítés” szimbólum nem villog tovább.
Amennyiben a teleszkópvezérlés vezérlőkarját középső állásba állítjuk, lekapcsol
a létrafok kiegyenlítő berendezés.
A létrafok „kiegyenlítési” funkció ennek a billentyűnek kétszer egymás után
történő megnyomásával is kikapcsolható.
A „HELP-ME” (segítség) kijelzőn nem világít tovább ez a szimbólum, ha a
létrafokok már nem azonos magasságban vannak.
13. Csökkentett munkasebesség:
A kapcsoló segítségével a munkasebesség felére csökkenthető. Ezt abban az
esetben célszerű alkalmazni, ha a mentőkosár rendkívül közel van a
megtelepítendő célhoz.
14. A mentőkosár forgatása:
A billentyűk egyidejű megnyomásával a mentőkosár automatikusan a
középállásba állítható be.
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Az alsó kezelőegység vezérlőpultjának kezelőegységei-kontrollámpái:
20

15

16

17

18

19

22

21
20. sz. ábra: A vezérlőpult kezelőegységei-kontrollámpái
Magyarázat a 20. sz. ábrához:

15. „Vészleállás” jelzőlámpa.
Ez a figyelmeztető lámpa akkor gyullad ki, ha megnyomtuk a vészkapcsolót.
Ha kioldjuk ezt a kapcsolót, kialszik a figyelmeztető lámpa.
16. „Meghibásodás a teleszkópláncban” jezőlámpa.
Ha világít a figyelmeztető fény, akkor a működtetést be kell fejezni. A jelenséget
azonnal jelezni kell a márkaszerviznek.
17. A gépjármű stabilitására figyelmeztető jelzőlámpa.
Ez a lámpa akkor gyullad ki, ha egy vagy több támasztólábnál megváltozott a
stabilitás és fennáll a gépjármű dőlésének veszélye.
A gémeket és a mentőkosarat alaphelyzetbe kell állítani, majd ellenőrizni kell a
jármű stabilitását.
18. A hidraulikarendszer túlmelegedését jelző lámpa.
19. A hidraulika szivattyú elszennyeződését jelző lámpa.
20. A mentőkosár középhelyzetét jelző lámpa.
21. „Üres az üzemanyagtartály” jelzőlámpa.
22. „Motorhiba” jelzőlámpa.
Ebben az esetben a gépjárművet tovább üzemeltetni tilos.
A hiba jelenséget azonnal jelezni kell a márkaszerviznek.
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5.3.7 A mentőkosár, illetve az alsó vérlőállás vészüzemi rendszerének ismertetése
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21. sz. ábra: mentőkosár illetve az alsó vérlőállás vészüzemi rendszere
Magyarázat a 21. sz. ábrához:
1. A főgém teleszkópjának vészleeresztő kapcsolója.
2. A főgém karjának vészleeresztő kapcsolója.
3. Rendszerválasztó kapcsoló (alsó vezérlőállás).
Pozíció I: vezérlés az alsó vezérlőállásból.
Pozíció II: vezérlés a mentőkosárból.
Rendszerválasztó kapcsoló (mentőkosár).
Pozíció O: vezérlés nem lehetséges a mentőkosárból történő vezérlés.
Pozíció I: vezérlés a mentőkosárból.
4. Vészkikapcsoló.
A vészkikapcsoló lekapcsolja a hidraulikanyomást, és megállítja a motort.
A kapcsoló mindaddig „KI” állásba marad, amíg azt ki nem reteszeljük.
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5.3.8 Az elektronikus hatótávolság felügyelő rendszer

Általános jellemzés:
A BRONTO SKYLIFT hatótávolság felügyelő rendszer működése azokon a
paramétereken alapul, melyek szilárdsági és stabilitási számítások alapján kerültek
meghatározásra. Ezen paraméterek segítségével a rendszer automatikusan
kiválasztja a különböző irányokban (előre, hátra, jobbra, balra) lehetséges
legnagyobb hatótávolságot. A hatótávolság felügyelő rendszer lehetővé teszi a
mindenkori szituációnak megfelelő optimális támláb kitalpalást, valamint a maximális
kosárterhelés kiválasztását.

Kijelző egységek:
A rendszer három kijelző egységgel rendelkezik:
1. A támlábak vezérlőegységnél elhelyezett egység.
2. Az alsó vezérlőegység helyén elhelyezett egység.
3. A mentőkosár vezérlőpultján elhelyezett egység.
A kijelző egységek egy megvilágított folyadékkristályos kijelzőből, továbbá
jelzőlámpákból és billentyűkből állnak. A funkciós billentyűkkel választható ki a
személyek száma, ezekkel lehet átváltani a képernyőt a kijelzések között, valamint
ezekkel végezhető el a rendszer tesztelése és a hibakeresés.
Minden funkció meg van jelenítve a kijelzőkön és így azok könnyen leolvashatóak.
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22. sz. ábra: A működési tartomány felügyelő rendszer kijelzőegység
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Magyarázat a 22. sz. ábrához:
1. A rendszer tesztelése és hibakeresés.
Ennek a funkció használatával a számítógép valamennyi egységének ellenőrzése
történik a munkavégzés megkezdése előtt.
A „TESZT” billentyű ismételt megnyomásával történik az átváltás a különböző
hibakijelzések között.
A „TESZT” billentyűt nem szabad megnyomni az emelőkosár normál üzemmódja
alatt.
2. Átváltás a különböző menüpontok között.
3. „Nyíl” billentyűk:
Kontrasztbeállítás: nyilak segítségével növelhető illetve csökkenthető a képélesség.
Kosárterhelés beállítása: nyilak segítségével beállítható a mentőkosár maximális
terhelhetősége.
4. A kiválasztott kosárterhelést visszaigazoló billentyű.
Ennek a billentyű segítségével a beállított program elfogadásra kerül.
5. Váltás a „HELP-ME” és a „hatótávolság felügyelő” kijelző képernyői között.
6. Sárga jelzőlámpa.
Ha kigyullad ez a lámpa, akkor a kosaras emelőgépjármű hatósugarának határa
közelében van, és néhány mozgás sebessége lelassult.
Ha villog ez a jelzőlámpa, akkor az arra utal, hogy legalább két támláb terhelése
csökkent.
Erre folyamatos hangjelzés is figyelmeztet (kiegészítő felszerelés).
7. Piros jelzőlámpa.
Ha ez a jelzőfény a sárga jelzőlámpával együtt gyullad ki, akkor az azt jelenti,
hogy a mentőkosár elérte a hatótávolság határát, és néhány mozgás le lett állítva.
Ha csak a piros jelzőlámpa világít, és ezzel párhuzamosan felhangzik egy
folyamatos akusztikus jelzés is, ez azt jelzi, hogy a mentőkosár túl van terhelve
az előzetesen kiválasztott kosárterheléshez képest.
Ha a sárga és a piros jelzőlámpák váltakozva villognak, akkor az automatikus
hatótávolság felügyelő rendszer hibát fedezett fel, és leállította az összes
mozgást (vész -kikapcsolás). Erre kiegészítésül még egy pulzáló akusztikus
hangjel is figyelmeztet.
A kijelző egységek hangjelzése a következő helyzetekben szólal meg:
Folyamatos hangjelzés:
-túlterhelés a mentőkosárban (világít a piros jelzőlámpa);
-tehermentesültek a letámasztó lábak (világít a sárga jelzőlámpa);
-a mentőkosár túllépte a maximális hatótávolságot.
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5.3.9 A támlábrendszert felügyelő-működtető számítógépes rendszer

Ha bekapcsoljuk az emelőkosaras gépjármű fő áramforrását, akkor a kijelzőkön
megjelenik az indítókép a „BRONTO SKYLIFT” lógójával. Ezzel párhuzamosan a
képernyőn megjelenik a hatótávolság felügyelő program verziószáma, valamint az
emlőkosaras gépjármű típus és gyártási száma is. Ezek fontos adatok a szervizelés
szempontjából.
A támlábak kijelzése feltűnik a számítógép folyadékkristályos kijelzőn.
Ez a kijelzőegység csak támlábak vezérlési helyén jelenik meg. Ezen a kijelzőjén
támlábak valóságos helyzete grafikusan, vízszintes hasábkén kerül megjelenítésre.
Ha mozgatjuk a támasztólábak vízszintes tartóit, akkor a grafikus hasábok is
meghosszabbodnak, illetve lerövidülnek.
A támlábak szabadon választott mértékig felállíthatóak. Az elektronikus hatótávolság
felügyelő rendszer ugyanakkor csak nyolc különböző letámasztási szélleséget
használ, mégpedig a következőket:
- vízszintes tartó teljesen behúzva;
- vízszintes tartó teljesen kiengedve;
- hat különböző pozíció a két szélső érték között.
A kezelő által kiválasztott letámasztási szélesség a megfelelő grafikus hasáb fölött
számértékkel megjelölve is látható (0-7-ig).

23. sz. ábra: Támláb felügyelő-működtető rendszer
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Magyarázat a 23. sz. ábrához:
1. A támlábak vízszintes tartójának helyzete grafikusan ábrázolva.
2. A támlábak vízszintes tartójának helyzete numerikusan megjelenítve (0-7).
3. A támlábak jelképei:
-megjelennek a vízszintes hasáb alatt, amint a támlábak talajt fognak(megfelelő a
talajnyomás), és a rugórögzítő bekapcsolt;
-közül egyik el kezd villogni az a jelkép, amelyiknél a talajnyomás veszélyes
mértékben megváltozott;
4. A rugórögzítő jelképe:
-megjelenik a jelkép, abban az esetben, ha a rugórögzítő be van kapcsolva;
-el kezd villognia jelkép, ha a reteszelés a jármű használata során kiold.
5. Ez a szám lehetséges legnagyobb oldalirányú hatótávolságot mutatja méterben,
a kiválasztott kosárterhelés mellett és abban a támlábpozícióban, ahol a telepítés
megtörtént.
6. A gémkar emelésének engedélyezése:
-megjelenik a jelkép, ha a gémkar emelése engedélyezett (a felfelé mutató nyíl
látható);
-villog a jelkép, ha gémkar emelése nem engedélyezett (a felfelé mutató nyíl át
van húzva).
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5.3.10 A gémrendszert felügyelő – működtető számítógépes rendszer
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24. sz. ábra: A gémrendszer működését felügyelő számítógépes rendszer:
Magyarázat a 24. sz. ábrához:
1. A berendezés hatótávolsági ábrája normál esetben:
- hatótávolság grafikus ábrázolása oldal irányból;
2. A hatótávolság ábrázolása fentről:
- a hatótávolság grafikus ábrázolása felülnézetből;
- hatótávolságok méterben kifejezve a gépjármű alváz középpontjától számítva,
négy szektorban (elöl, hátul, balra, jobbra);
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-

-

az első és hátsó szektorok nagysága fokban kifejezve, a gépjármű alvázának
középvonalára vonatkoztatva balra előre, jobbra előre, balra hátra, jobbra
hátra ábrázolva;
ha egy hatótávolságot megjelenítő érték fekete hátteret kap, akkor az azt a
szektort jelzi, amelyikben éppen a mentőkosár található.

3. Támlábak szimbólumai:
- azt jelzik ki, hogy megfelelő-e a talajnyomás a támlabaknál;
-

ha az egyik jelkép elkezd villogni, az azt jelenti, hogy az adott támlábon
megszűnt a talajnyomás, és ezt követően mozgás leállításra kerül. A „MÚLTI”
billentyű megnyomását, és ezt követően a rendszer ismét működőképes.

4. Négyszög a mentőkosár ábrázolására:
-

a megjelenített négyszög a mentőkosár valóságos pozíciójának megfelelően
mozog.

5. A különböző szimbólumok jelképmezője.
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5.3.11 A kijelző jelképmezőiben megjelenő szimbólumok
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25. sz. ábra: A kijelző jelképmezőiben megjelenő szimbólumok
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Magyarázat a 25. sz. ábrához:
1. Kosárterhelés:
- a kiválasztott kosárterhelést az emberi figurák jelenítik meg (1-4);
- el kezd villogni, ha a kiválasztott kosárterheléshez képest túlterhelés van a
gémrendszeren.
2. Gémkarok menethelyzetben vannak:
-

a főgémkar és kosárkar biztonságosan leengedhető menethelyzetbe;
a jelkép megjelenésekor a főgémeknek a középvonalban kell lennie, és
előrefele kell mutatni, a teleszkópnak behúzott állapotban kell lennie.

3. Figyelmeztető jel:
-

ennek megjelenése esetén azonnal fel kell venni a kapcsolatot a
márkaképviselettel;
a rendszerkijelzőben ez a figyelmeztető jel mindaddig kijelzésre kerül, míg
egy előirt ellenőrzés, vagy szervizciklus végrehajtásra nem kerül.

4. A kosár középhelyzete:
-

ha mentőkosár középállásba van, akkor a mentőkosár alatt csak a kör látható;
ha a mentőkosarat középállásba mozgatjuk, akkor addig villognak a nyilak,
míg az a középállást el nem érte.

5. Támlábak jelképe:
-

villog abban az esetben, ha két vagy több letámasztó láb talajnyomása
megszűnt. Ekkor a gépjárművet vészvezérléssel azonnal menethelyzetbe kell
hozni. Ezután a gépjárművet ismét ki kell szintezni.

6. Akkumulátor feszültség:
-

ez a jelkép akkor jelenik meg, ha a jármű akkumulátorának feszültsége túl
alacsony.

7. Csökkentett munkasebesség:
- ez a jelkép akkor jelenik meg, ha a vezérlőpulton megnyomtuk a
„kúszósebesség” billentyűt;
- minden sebesség felére lelassul.
8. Vezetőfülke védelem:
- villog, ha a vezetőfülke-védelem aktiválódik;.
- leállás esetén a „MULTI” billentyűvel a rendszer üzemképessége visszaáll.
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9. Ütközés elleni védelem:
- villog, ha az ütközés érzékelője működésbe lép;
- leállás esetén a „MULTI” billentyűvel a rendszer üzemképessége visszaáll.
10. Rúgóretesz rögzítő:
- akkor jelenik meg, ha a rúgórögzítő berendezés be van kapcsolva;
- villog abban az esetben, ha a kosaras emelőgépjármű használata alatt a
reteszelő berendezés kiold.
11. Maximális szélsebesség túllépése:
- villog , ha túl nagy a szélsebesség;
- leállás esetén a „MULTI” billentyűvel a rendszer üzemképessége visszaáll.
12. Ütközésvédelem:
- villog, ha működésbe lép az ütközésvédelem érzékelője;
- leállás esetén a „MULTI” billentyűvel a rendszer üzemképessége visszaáll.
13. „TELE OUTREACH”:
- a teleszkóptag a forgatási tartomány egy bizonyos szektorában a normál
oldalirányú hatótávolságot meghaladta;
- leállás esetén a „MULTI” billentyűvel a rendszer üzemképessége visszaáll.
14. Kiegészítő mentőkosár toldat:
- a jelkép villog abban az esetben, ha fel kell hajtani a mentőpadló toldat lemezét.
15. Létrafok kiegyenlítő berendezés:
-

villog a jelkép, ha aktiváltuk a létrafok kiegyenlítőegységét;
a szimbólum folyamatosan látható, ha a létrafokok azonos magasságban
vannak.

16. Létrakorlátok:
-

akkor látható, ha a korlátok felhajtott állapotban vannak;
a jelkép villog, ha korlátot be kell hajtani.
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5.3.12. Kijelzők a forgatótorony alsó vezérlőpultján és a mentőkosár vezérlőpultján

26. sz. ábra: Kijelzők a forgatótorony alsó vezérlőpultján és a mentőkosár vezérlőpulton

Az ábráról jól leolvasható, hogy a számítógép által kijelzett információk szoros
összefüggésbe vannak egymással. A nyilak egyértelműen megmutatják, hogy milyen
elérési utak lehetségesek az egyes „display” kijelzők között. A megfelelő billentyűk
használatával a kért információk több lépcsőben előhívhatók az alábbiak alapján:
-

alapinformációk (menü képernyő);

-

működési információk (BASIC SCREEN);

-

segédinformációk (HELP – MEE).
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5.3.13. Segítség (HELP - ME) kijelző részletes ismertetése

27. sz. ábra: Segítség (HELP-ME) kijelző

A segítség „HELP-ME” kijelző csak a mentőkosár és az alsó kezelőegység
képernyőjén látható, melynek jellemzői:
- grafikusan és numerikusan is megmutatja a mentőkosár helyzetét;
- kijelzi grafikusan és numerikusan a maximális oldalirányú hatótávolságot;
- megmutatja a megengedett mozgásokat;
- kijelzi, hogy adott esetben miért kerültek leállításra a mozgások;
- megengedett mozgások nyíllal vannak ábrázolva;
- a nyíl eltűnik, ha a kérdéses mozgás nem megengedett;
- numerikusan kijelzi az uralkodó szélsebességet;
- segédinformációkat szolgáltat a pillanatnyi pozícióról, amit az emelőkosaras
jármű helyzete megkíván.
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A jobb felső sarokban a következő numerikus értékek kerülnek megjelenítésre:
-

a talaj és a kosár padlószintje közötti aktuális távolság;

-

a gémkar aktuális szöge;

-

a forgózsámoly középpontja és a mentőkosár külső éle közötti aktuális
oldalirányú hatótávolság;

-

az aktuális elfordulási szög.

5.3.14 Az alapinformáció menü részletes ismertetése
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28. sz. ábra: Az alapinformáció menü részei

Az alapinformáció menübe való belépés a „Menü” –billentyűvel történik. Ez bármely
más menüpontból lehetséges.
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Magyarázat a 28. sz. ábrához:
1. A kiválasztott kosárterhelést emberi figurák ábrázolják:
-

a nyilat ábrázoló „lefelé” illetve „felfelé” billentyűk történő megnyomásával
csökkenthető, illetve növelhető a kosárterhelés;
a megengedett kosárterhelés csak a kosárkar állásának figyelembe vételével
növelhető;
a kiválasztott kosárterhelés visszaigazolása, illetve megerősítése a „RETURN”
billentyű megnyomásával hajtható végre, ezután megtörténik az átkapcsolás
az alapfunkciók kijelző mezőjébe.

2. Az emberi figurák számának megfelelő kosárterhelés (kg).
3. A hatótávolságot felügyelő rendszer két akkumulátorának állapota:
- ha az egyik, vagy mindkét akkumulátor értékei megközelítik a nulla értéket,
akkor az akkumulátorokat ki kell cserélni;
- a cserét csak a BRONTO SKYLIFT gyár által arra felhatalmazott szervizüzem
végezheti el.
4. A hordozó jármű akkumulátorainak állapota.
5. Üzemóra kijelző: azt az időt méri, ami alatt be van kapcsolva a főáramkapcsoló.
6. Üzemóra kijelző: azt az időt méri, ami alatt be van kapcsolva a mellékhajtómű.
7. Dátum és idő.
8. Szélerősség kijelző (kiegészítő felszerelés).
9. Cserélhető mentőkosár esetében a mentőkosár kijelzőegység (kiegészítő
felszerelése).
A számítógépes rendszer tesztelése:
Ha a kijelző egységen megnyomjuk a „TESZT” billentyűt, akkor a hatótávolságfelügyelő rendszer átkapcsol hibaelemző állapotba, és ennek során a hibalista
megjelenik a kijelző mezőben. Ha a „TESZT” billentyűvel egyidelyüleg megnyomjuk a
nyíllal jelzett billentyűt lefelé vagy felfelé, akkor három különböző hibakijelzést
tekinthetünk meg:
1. a támlábak vezérlő központjáét;
2. a forgótoronyét;
3. a mentőkosárét.
Ezek a kijelzések megkönnyítik a hiba behatárolását (pl. kijelzők, érzékelők, relék).
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Ha a „TESZT” billentyűt még egyszer megnyomjuk, akkor leáll a hatótávolság
felügyelő rendszer, és ezzel párhuzamosan leállításra kerül a kosaras
emelőberendezés minden funkciója is. Néhány másodperc után újra indul a
rendszer, ha a gépjármű motorja is rá van csatlakoztatva a vészkikapcsoló
rendszerre, akkor az automatikusan nem indul el, hanem azt külön a vezérlőtáblán
lévő „START” billentyűvel kell elindítani.
Ha a rendszer hibát jelez, akkor ellenőrizni kell a hibaállapotot a „TESZT” billentyű
ismételt megnyomásával. Ha ezt követően a hibajelzések még mindig fennállnak,
akkor le kell kapcsolni a kosaras emelőberendezés főáramát, majd azt vissza kell
kapcsolni, és ismét el kell végezni a rendszer tesztelését. Ha ezután még mindig
hibákat jelez a rendszer, akkor fel kell venni a kapcsolatot a szakszervizzel. A hibát
mindenféleképpen jelezni kell a szakszerviznek, még abban az esetben, ha a
hibajelzés beavatkozás nélkül is megszűnik.
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5.4 Bronto SkyLift F42 RL gémrendszerének illetve forgatótoronynak vezérlése

Minden mozgatás külön-külön, de egyidelyüleg is végrehajtható, a szándéknak
megfelelő sebességgel. A karokat hirtelen mozgatás elkerülésével kell irányítani, a
kellemetlen mozgások és járulékos dinamikus terhelések megakadályozása és
kiküszöbölése érdekében. A gémkarokat lehetőség szerint ne mozgassuk egészen
azok hatósugarának véghelyzetéig. A vezérlőkarokon biztosításként egy RPMkapcsoló van, amit lenyomva kell tartani a vezérlőkar kezeléséhez. Alternatív
megoldásként pedálok (kiegészítő felszerelés) is szolgálhatnak biztosításként,
melyek a forgótorony vezérlőpultja alatt és a mentőkosárban találhatók. A
határérzékelők meggátolnak minden olyan mozgást, amelyek a munkakosarat a
szabályos munkatartományon kívülre vezérelnek.
A gémrendszer működtetése alaphelyzetből a maximális gémkinyúlásig:
1. A kosárkart a főgémen lévő szállítási támasztékhoz kell mozgatni.
2. A főgémet fel kell emelni olyan magasságig, hogy a kosárkart ki lehessen
fordítani, vagy lehetséges legyen a forgatómozgás.
3. A kosárkart legalább 50 cm-rel ki kell forgatni.
4. A gémkar és a kosárkar szabadon tud mozogni, és lehetséges minden teleszkóp
és forgómozgás.

29. sz. ábra: Emelőkosaras jármű munkahelyzetbe történő működtetésének lépései
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A gémrendszer működtetése munkahelyzetből menethelyzetbe:
Mielőtt a gémeket menethelyzetbe mozgatnánk, először a mentőkosárba található
vízágyút, kiegészítő mentőpadozatot, valamint korlátot és a létrakorlátokat be kell
fordítani szállítási helyzetbe, és a munkakosarat középállásba kell helyezni. A
menethelyzetbe való működtetés előtt a személyeknek el kell hagyniuk a kosarat. A
gémrendszer összecsukását csak a forgótorony vezérlőpultjáról irányítva szabad
elvégezni.

1. A teleszkópkar teleszkópját teljesen be kell húzni.
2. Be kell húzni a kosárkart a teleszkópgémen található tartószerkezetig.
3. A forgótornyot addig kell elforgatni, míg a gémkar a gémtartó bak fölé nem kerül
(a kijelzőn ezt szimbólum jelzi). A gémkar ezt követően leengedhető a tartóbakra.
Ha a gémet és kosárkart leengedtük a tartótámaszokra, azokat még egyszer
támasztékra hidraulikusan is le kell szorítani.

30. sz. ábra: Emelőkosaras jármű menethelyzetbe történő működtetésének lépései
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5.5 Az időszakos ellenőrzésre, illetve karbantartásra vonatkozó előírások

Napi, vagy minden üzembehelyezés előtti ellenőrzés:
1. Az üzemanyag mennyiségének ellenőrzése.
2. A vészleállító kapcsoló működésének ellenőrzése a forgótornyon és a
mentőkosáron. A berendezés csak a vészkapcsoló ismételt kihúzása után
helyezhető ismét üzembe.
3. Az akkumulátorról működtetett hidraulikaszivattyú működésének ellenőrzése.
4. A vészleeresztő rendszer működésének ellenőrzése.
5. Jelzőkürt ellenőrzése.
6. Gumiabroncsok állapotának, és légnyomásának ellenőrzése.
7. Hidraulikaolaj szintellenőrzése.

Heti vagy 50 üzemóránkénti ellenőrzés-karbantartás:
1. A hidraulikaszivattyú kardántengelyének zsírzása.
2. A támlábak tartócsapágyainak ellenőrzése, zsírzása.
3. Fogaskoszorú tisztítása, zsírzása.
4. Hidraulikus forgótorony központi átvezetőjének zsírzása.
5. A teleszkóptag csapágyának zsírzása.
6. A kosárkar csapágyának zsírzása.
7. Lánckerekek csapágyának zsírzása.
8. Kosárfelfüggesztés csapágyának zsírzása.
9. Kosárforgatás csapágyának zsírzása.
10. Felszálló vízvezeték forgóelosztójának zsírzása.
11. Felszálló teleszkópos oltóvíz csőrendszerének zsírzása.
12. Vízágyú forgó alkatrészeinek zsírzása.
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