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Környezet megvilágítás (SA)
Pódium megvilágítása
Támlábak világítása
Fényszórók a billenő-karokon (SA)
Fényszórók az alsó létrán
Fényszóró be- és kikapcsolás a kijelzőn
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229
229
230
230
230
230
230
230
231
232
232
232
233
233
234
236
236
236
237
237
238
239
240
241
242
242
243
243
244
244
245
245
247
248
248
248
250
251
252
253
253
254
255
255
256
257
257

6.19.
6.19.1.
6.19.2.
6.19.3.
6.19.4.
6.19.5.
6.19.6.
6.19.7.
6.19.8.
6.20.
6.21.
6.21.1.
6.21.1.1.
6.21.1.2.
6.21.2.
6.21.3.
6.21.3.1.
6.21.3.2.
6.21.4.
6.21.4.1.
6.21.4.2.
6.21.5.
6.21.6.
6.22.
6.23.
6.23.1.
6.23.2.

A generátor indítása/leállítása a mentőkosár kezelőállásán (SA)
A generátor elindításának a feltételei
Energia menü előhívása, bezárása
Generátor indítás
Generátor kikapcsolás
Generátor indítás
Generátor kikapcsolás
A létracsúcs táplálása feszültséggel
Az elektrohidraulikus vészhelyzeti meghajtó
energiaellátása
Zuhanásgátló biztosító a mentőkosárnál (SA)
A mentőkosár használata
Mentőkosár bejáratai
Elülső hágcsó
Sarokbejáratok
Személymentés a mentőkosár segítségével
Mentőhíd
Mentőhíd, beakasztott mentőkosárral
Mentőhíd, mentőkosár nélkül
Kézi sugárcső használata a mentőkosárban
Tűzoltás előkészítése
Tűzoltás befejezése
Mentőkosár leemelése
Mentőkosár beakasztása
A mentőkosár kezelőelemeinek áttekintése
A gépezetes tolólétra utazóállapotba helyezése
A gépezetes tolólétra használata után
Bevetést követő ellenőrzések

7
Vészüzem
7.1.
A vészüzem kezelőelemei
7.2.
A vészüzem használata
7.2.1.
A vészüzem használatát megelőző ellenőrzés
7.2.2.
Az üzemállapot megállapítása
7.2.2.1.
Feszültségesés, vagy feszültség megszakadás
7.2.2.2.
Hidraulikus nyomás hiánya
7.2.3.
A vészüzem végrehajtása
7.2.3.1.
Amennyiben nincs hidraulikus nyomás
7.2.3.2.
Feszültségesés, vagy feszültség megszakadás
7.2.3.3.
Amennyiben nincs hidraulikus nyomás és leesik a
feszültség vagy megszakad a feszültség
7.2.4.
Mentőkosár szintbe állítása
7.2.4.1.
A mentőkosár szintezése a 10o-os határon belül
7.2.4.2.
A mentőkosár szintezése a 10o-os határ elérésekor
7.2.4.3.
A mentőkosár szintezése a 15o-os határ elérésekor
7.2.4.4.
A mentőkosár szintezése a vezérlés meghibásodásakor
7.3.
Elektrohidraulikus vészüzem (SA)
7.3.1.
Az elektrohidraulikus vészüzem áramellátása
7.3.1.1.
Generátorral a forgózsámolyon
7.3.1.2.
Külső árambetáplálással (SA)
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259
259
260
261
261
262
262
263
263
264
267
267
267
268
270
271
272
273
273
274
275
276
277
279
281
281
282
283
284
286
286
287
287
287
287
288
290
293
296
297
297
298
299
299
300
300
301

7.3.2.
7.3.2.1.
7.3.2.2.
7.3.2.3.

7.4.

Vészüzem elektrohidraulikus vészhelyzeti hajtással
Hidraulikus nyomás hiányában a gépezetes tolólétra
utazó állásba hozása elektrohidraulikus vészhelyzeti
hajtással
Feszültségesés vagy feszültségmegszakadás esetén a
gépezetes tolólétra utazó állásba hozása
elektrohidraulikus vészhelyzeti hajtással
Hidraulikus nyomás hiánya és feszültségesés
vagy feszültségmegszakadás esetében a gépezetes
tolólétra utazó állásba hozása elektrohidraulikus
vészhelyzeti hajtással
A vészüzem kezelés áttekintése

8. Karbantartás
8.1.
Javításra vonatkozó előírások
8.1.1.
Általánosságban
8.1.1.1.
Alváz és felszerelési tárgyak
8.1.1.2.
Gépezetes tolólétra
8.1.1.3.
Ellenőrzés a bevetés után
8.2.
A vezetőfülke billentése
8.3.
Kenési és karbantartási pontok áttekintése
8.3.1
Kenésre és karbantartásra vonatkozó szimbólumok
8.4.
Karbantartási időközök
8.4.1.
Zsírozási munkák áttekintése
8.4.2.
Használt kenőanyagok
8.4.2.1.
Felépítmény és hajtás
8.4.2.2.
Forgózsámoly
8.4.2.3.
Létrakészlet
8.4.2.4.
Mentőkosár
8.4.3.
Karbantartási munkák
8.5.
Kenőanyagok
8.6.
Nyomatékok
8.7.
A hidraulikus berendezés karbantartása
8.7.1.
Általánosságban
8.7.2.
Az olaj ellenőrzése
8.7.3.
A hidraulika olajszint ellenőrzése
8.7.4.
Hidraulika olaj utántöltése
8.7.5.
Hidraulika olaj cseréje
8.7.6.
Szűrőcsere a fő olajszűrőnél
8.7.7.
A hidraulikus rendszer légtelenítése
8.8.
A létrakészlet karbantartása
8.8.1.
Be- és kihúzó kötelek ellenőrzése, utánfeszítése
8.8.1.1.
Általános szemrevételezés
8.8.1.2.
Drótkötél ellenőrzése
Behúzó kötelek
Kihúzó kötelek
8.8.1.3.
Létrafok pozíció ellenőrzése
8.8.1.4.
Végállás ütközők ellenőrzése
8.8.2.
Kihúzó kötelek utánfeszítése
8.8.3.
Kihúzó kötelek átakasztása
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302
302
304

305
308
310
310
310
310
310
312
312
313
313
318
318
321
321
322
323
324
325
327
327
328
328
329
332
332
333
335
337
338
339
338
338
338
339
339
341
342
344

8.8.4.
8.8.5.
8.8.5.1.
8.8.5.2.
8.8.6.
8.8.7.
8.8.7.1.
8.8.7.2.
8.8.8.
8.8.9.
8.9.
8.9.1.
8.9.2.
8.9.3.
8.9.4.
8.10.
8.10.1.
8.10.2.
8.11.
8.11.0.1
8.11.0.2
8.12.

Behúzó kötelek utánfeszítése
Behúzó kötelek átakasztása
Behúzó kötelek átakasztása a harmadik létratagnál
Behúzó kötelek átakasztása a felső létratagnál
Az utánfeszítési munkálatok ellenőrzése
Vezérlő- és elektromos vezetékek ellenőrzése, utánfeszítése
Általános szemrevételezés
Elektromos és vezérlő kábelek utánfeszítése
Védővezeték ellenőrzése 230 V és 400 V generátoros
betáplálásnál (SA)
230 V árambetáplálás (SA)
A kosármeghajtás karbantartása
A kosárhajtás hidraulika olajszintjének ellenőrzése
Hidraulika olaj utántöltése
Hidraulika olaj cserélése
Szénkefék ellenőrzése a kosármotoroknál
Ha hegeszteni kell a járművön
A magasból mentő készlet hegesztése
Elektronikus készülékekre vonatkozó biztonsági
intézkedések, amikor hegeszteni kell a járművön
A gépezetes tolólétra biztonsági vizsgálatai
Éves biztonsági ellenőrzés
Hidraulika tömlők
Pótalkatrész rendelés

9. Üzemzavar
9.1.
Üzemzavar gépezetes tolólétra üzemnél
9.1.1.
Alap- és utazóállás definíciója
9.1.1.1.
Utazóállás
9.1.1.2.
Alapállás
9.2.
Hiba- és zavarjelentések
9.2.1.
Hiba- és zavarjelentések megjelenítése
9.2.2.
Hiba- és zavarjelentések listázása
9.2.2.1.
E001 Meghibásodott a terhelő nyomaték jeladó
9.2.2.2.
E002 Meghibásodott a terhelő nyomaték jeladó
9.2.2.3.
E003 Kosár vészleállítója bekapcsolva
9.2.2.4.
E004 Fő kezelőállás vészleállítója bekapcsolva
9.2.2.5.
E005 Vészüzemi csappantyú nyitva
9.2.2.6.
E006 10o kosárdőlés
9.2.2.7.
E007 15o kosárdőlés
9.2.2.8.
E008 Kosár vészüzemi csappantyú nyitva
9.2.2.9.
E009 Kritikus tartományban az elektromos energia mérleg
9.2.2.10.
E010 Nincs alapállásban a létrakészlet
9.2.2.11.
E011 A létrakészlet maximális haránt irányú dőlése
túllépve
9.2.2.12.
E012 A létrakészlet maximális emelési szöge
9.2.2.13.
E013 A kosár kezelőállás nincs alapállásban
9.2.2.14.
E014 A vészüzem számára a platformon nyitva a
kitalpalás vészüzemi csappantyúja
9.2.2.15.
E015 Bal első támasztóerő mérő meghibásodott
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345
347
347
348
348
348
348
349
350
350
351
351
352
353
355
356
356
356
357
357
357
357
359
359
359
359
360
361
361
362
362
363
364
365
365
366
367
368
368
369
370
370
371
371
372

9.2.2.16.
9.2.2.17.
9.2.2.18.
9.2.2.19.
9.2.2.20.
9.2.2.21.
9.2.2.22.
9.2.2.23.
9.2.2.24.
9.2.2.25.
9.2.2.26.
9.2.2.27.
9.2.2.28.
9.2.2.29.
9.2.2.30.
9.2.2.31.
9.2.2.32.
9.2.2.33.
9.2.2.34.
9.2.2.35.
9.2.2.36.
9.2.2.37.
9.2.2.38.
9.2.2.39.
9.2.2.40.
9.2.2.41.
9.2.2.42.
9.2.2.43.
9.2.2.44.
9.2.2.45.
9.2.2.46.
9.2.2.47.
9.2.2.48.
9.2.2.49.
9.2.2.50.
9.2.2.51.
9.2.2.52.

E016 Bal hátsó támasztóerő mérő meghibásodott
E017 Jobb első támasztóerő mérő meghibásodott
E018 Jobb hátsó támasztóerő mérő meghibásodott
E019 Meghibásodott a kezelőkar a fő kezelőálláson
E020 Meghibásodott a kezelőkar a fő kezelőálláson
E021 Meghibásodott a kezelőkar a kosár kezelőállásán
E022 Meghibásodott a kezelőkar a kosár kezelőállásán
E023 Bal első kitalpalási szélesség érzékelő
meghibásodott
E024 Bal hátsó kitalpalási szélesség érzékelő
meghibásodott
E025 Jobb első kitalpalási szélesség érzékelő
meghibásodott
E026 Jobb hátsó kitalpalási szélesség érzékelő
meghibásodott
E027 A kocsialváz vagy felépítmény harántdőlés
érzékelője meghibásodott
E028 CAN-Bus kommunikációs hiba
E029 CAN-Bus kommunikációs hiba
E030 Létrahossz-jeladó meghibásodott
E031 Emelési szög jeladója meghibásodott
E032 Forgási szög jeladó meghibásodott
E033 Kosárszög jeladó meghibásodott
E034 A „magasból mentő készlet létratartóban”
érzékelő tevékenységen kívül
E035 Meghibásodott a kosárállás érzékelés
E036 Meghibásodott a forgatás szelepelmozdulás
érzékelője
E037 Meghibásodott az emelés/billentés
szelepelmozdulás érzékelője
E038 Meghibásodott a ki/betolás szelepelmozdulás
érzékelője
E039 Meghibásodott a terepkiegyenlítő
mozgás szelepelmozdulás érzékelője
E040 Különvezérlés nyomógombja állandóan lenyomva
E041 Különvezérlés nyomógombja állandóan lenyomva
E042 Kosárcsapóajtó nyomógombja állandóan lenyomva
E043 Kosárcsapóajtó nyomógombja állandóan lenyomva
E044 Nincs D+ jel a járműmotornál a generátortól
E045 A forgás vezérlés nélkül történik
E046 Az emelő/billentő mozgás vezérlés nélkül történik
E047 A ki/betoló mozgás vezérlés nélkül történik
E048 Terepmozgás vezérlés nélkül történik
E049 A forgómozgás nem egyezik a vezérléssel
E050 Az emelő/billentő mozgás nem egyezik a vezérléssel
E051 A ki/betoló mozgás nem egyezik a vezérléssel
E052 A terepmozgás nem egyezik a vezérléssel
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373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
385
386
386
387
388
389
389
390
390
391
392
392
393
393
394
394
395
396
397
398
399
400
401
402

Speciális és kiegészítő felszerelések
10. Hordágytartó
10.1.
Bevezető
10.2.
A hordágytartó használata
10.2.1.
Rendeltetésszerű és nem rendeltetésszerű használat
10.2.2.
Kezelőszemélyzet
10.2.3.
Személyi védőfelszerelés
10.2.4.
Veszélyforrás / a veszély elkerülése / fennmaradó veszély
10.3.
A hordágytartó felépítése
10.3.1.
A gépezetes tolólétra megengedett terhelése a
hordágytartó használatakor
10.3.2.
Maradék terhelés a hordágytartó használatakor
10.4.
A hordágytartó használata
10.4.1.
A hordágytartó felhelyezése a mentőkosárra
10.4.2.
Az átadási hely megközelítése
10.4.3.
Terhek a hordágytartó terhelésekor
10.4.4.
A hordágy felvétele
10.4.5.
A hordágy kivétele
10.5.
Tárolás a gépjárműben
10.5.1.
A platformon
10.5.2.
A málhatérben
10.6.
Karbantartás
10.7.
A hordágytartó felépítése
10.7.1.
A gépezetes tolólétra megengedett terhelése a
hordágytartó használatakor
10.7.2.
Maradék terhelés a hordágytartó használatakor
10.8.
A hordágytartó használata
10.8.1.
A hordágytartó felhelyezése a mentőkosárra
10.8.2.
A hordágytartó előkészítése egy hordággyal történő
használatra
10.8.3.
A hordágytartó előkészítése egy kosárhordággyal
történő használatra
10.8.4.
A kosárhordágy használata után a hordágytartó
utazási helyzetbe billentése
10.8.5.
A hordágytartó eltávolítása a mentőkosárról
10.8.6.
Az átadási hely megközelítése
10.8.7.
Terhek a hordágytartó terhelésekor
10.8.8.
A hordágy felvétele
10.8.9.
A hordágy kivétele
10.8.10.
A kosárhordágy felvétele
10.8.11.
A kosárhordágy kivétele
10.9.
Tárolás a gépjárműben
10.9.1.
A málhatérben
10.9.2.
A létrakészletnél
10.10.
Karbantartás
11. HH365-DL-METZ ágyú a kosárban
11.1.
Bevezető
11.2.
A HH365-DL-METZ ágyú műszaki adatai
- 12 -

404
404
406
406
406
406
407
408
409
409
410
411
412
412
415
416
417
417
418
419
420
421
421
422
422
423
424
425
426
428
429
430
432
432
434
435
435
436
436
437
437
438

11.3.
11.3.1.
11.3.2.
11.3.3.
11.4.
11.5.
11.6.
11.6.1.
11.6.2.
11.6.2.1.
11.6.2.2.
11.6.3.
11.6.3.1.
11.6.3.2.
11.6.3.3.
11.6.4.
11.6.4.1.
11.6.4.2.
11.6.5.
11.6.5.1.
11.6.5.2.
11.6.5.3.
11.6.6.
11.6.7.
11.6.7.1.
11.6.7.2.

11.6.8.
11.6.8.1.
11.6.8.2.
11.6.8.3.
11.6.8.4.
11.6.9.
11.7.
11.7.1.
11.7.2.
11.7.2.1.
11.7.2.2.
11.7.3.
11.7.3.1.
11.7.3.2.
11.7.3.3.
11.7.4.
11.7.5.
11.7.5.1.

Használat
A rendeltetésszerű és nem rendeltetésszerű használat
Kezelőszemélyzet
Veszélyforrás / a veszély elkerülése / fennmaradó veszély
Az ágyú felépítése a mentőkosárra
A személyvédő zuhany felszerelése a mentőkosárra (SA)
Az ágyú kezelése
Az ágyú elhelyezése a mentőkosárba
Az alaktartó tömlő beépítése
Cső nélkül a felső létrában
Csővel a felső létrában (SA)
Állítási és rögzítési lehetőségek az ágyún
Markolat
Sugárcső
Elforgatás
Az ágyú előkészítése a tűzoltásra
Az ágyú kezelése a mentőkosárban
Az ágyú kezelése a fő kezelőállásnál
Az ágyú vízellátása
Tűzoltás előkészítése, cső nélkül a felső létrában
Tűzoltás előkészítése, csővel a felső létrában
Tűzoltás befejezése
A tűzoltás végrehajtása
Az ágyú kezelése
Az ágyú kezelése a mentőkosárban
Az ágyú kezelése a fő kezelőállásnál
A bevetés végrehajtása
Az ágyú felemelése és billentése a 10o-os határ átlépésekor
Az ágyú felemelése és billentése a 15o-os határ elérésekor
A létrakészlet mozgatása tűzoltás közben
A tűzoltás végeztével
Az ágyút a fő kezelőálláson kezelték
Az alaktartó nyomótömlő kiszerelése, a felső létrában cső
nélkül
Az alaktartó nyomótömlő kiszerelése, a felső létrában
csővel
Az ágyú leszerelése
Az ágyú karbantartása
Az ágyú kezelése
Az ágyú mentőkosárra szerelése
Az alaktartó tömlő beszerelése
A felső létrában cső nélkül
Csővel a felső létrában
Az ágyú vízellátása
A tűzoltás előkészítése, cső nélkül a felső létrában
A tűzoltás előkészítése, csővel a felső létrában
A tűzoltás befejezése
A tűzoltó bevetés végrehajtása
Az ágyú kezelése
Az ágyú kezelése a mentőkosárban
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439
439
439
440
441
442
443
443
444
444
445
445
445
446
446
447
447
447
449
449
450
451
451
454
454
455
456
456
457
457
458
458
459
460
461
462
463
463
464
464
465
466
466
467
468
468
471
471

11.7.5.2.
11.7.6.
11.7.6.1.
11.7.6.2.
11.7.6.3.
11.7.7.
11.8.
11.8.1.
11.8.1.1.
11.8.1.2.
11.8.1.3.
11.9.

Az ágyú kezelése a fő kezelőálláson
Az tűzoltó bevetés befejezése után
Az alaktartó nyomótömlő kiszerelése, a felső létrában cső
nélkül
Az alaktartó nyomótömlő kiszerelése, a felső létrában
csővel (SA)
Az ágyú leszerelése
Az ágyú karbantartása
Permetező fúvókák a mentőkosáron (SA)
Permetező fúvókák használata
A permetező fúvókák használatának feltétele
A permetező fúvókák csatlakoztatása
A permetező fúvókák üzemeltetése
A vízsugarak reakcióerői

12.
A kötélen lesikló szerkezet beakasztó eszköze a mentőkosáron
12.1.
Bevezető
12.2.
A kötélen lesikló készülék beakasztójának műszaki adatai
12.3.
Használat
12.3.1.
Rendeltetésszerű és nem rendeltetésszerű használat
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Gyártó és ügyfélszolgálat
Metz Aerials GmbH&Co.KG
Carl-Metz-Straße 9
76185 Karlsruhe
Pf. 21 09 54
76159 Karlsruhe
Telefon: 0049 / 721 / 5965-0
Fax:
0049 / 721 / 5965-119
e-mail: vertrieb@metz-online.de
Service Center Metz
Hotline: 0049 / 721 / 5965-169
0049 / 721 / 5965-235
e-mail: service@metz-online.de
A jelen kezelési útmutató és minden hozzá tartózó melléklet szerzői joga
Metz-et illeti meg.
Ezeket a dokumentációkat az üzemeltető csak saját használatra kapta
meg.
Ezeket a dokumentációkat Metz írásos hozzájárulása nélkül másolni vagy
sokszorosítani, vagy harmadik személyek számára hozzáférhetővé tenni
tilos.
Metz Aerials GmbH&Co.KG
Karlsruhe
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1. Bevezető
A jelen kezelési útmutató a gépezetes tolólétra felépítését, működési
módját, használatát, kezelését, karbantartását és ápolását írja le.
Javasoljuk, hogy a gépezetes tolólétra üzembiztonságának megőrzése
érdekében időben végezzék, ill. végeztessék el a jelen kezelési
útmutatóban megnevezett vizsgálatokat, ellenőrző-, karbantartó és
szervizmunkákat.
Az alváz és a felszerelési tárgyak tekintetében kövessék az adott gyártók
kezelési útmutatóit.

A gépezetes tolólétra működésének hiányos ismerete
komoly balesetveszéllyel jár.
A képesítés nélküli személyek által, és –akárcsak
részben- a munkabiztonság és baleset-megelőzés
figyelmen kívül hagyása által okozott károkért METZ nem
vállal felelősséget.
A gépjármű használatba vétele előtt alaposan olvassa el
a kezelési útmutatót, és kövessen minden előírást és
tájékoztatást.
A járművet az összes berendezéssel és felszereléssel
együtt csak olyan személyek kezelhetik, akik ismerik a
jelen kezelési útmutatót, a járművet, a felszereléseket és
az érvényes munkabiztonsági és balesetvédelmi
előírásokat.
További információért Metz szervizközpontja áll szíves rendelkezésükre
(lásd a gyártó és ügyfélszolgálat címét).
1.1.

Magyarázat a kezelési útmutatóhoz

1.1.1.

Információ

A
kezelési
útmutató
különböző
szimbólumokat,
szövegformázásokat használ. Ezek jelentése:

jeleket

és

 A felhasználó által elvégzendő cselekvéseket egy nyíl jelöli.
 A rombusz az elvégzett cselekvések eredményeit / reakcióit jelöli.
 A pont felsorolást jelöli.
(1) A szövegben a kerek zárójelbe helyezett számok az ábrákban
bemutatott alkatrészekre vonatkoznak.
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[1]

A szövegben a szögletes zárójelbe helyezett számok a
fejezethez tartozó áttekintő lapon bemutatott alkatrészekre
vonatkoznak.

(SA)

Külön felszereltség.
Az Ön készüléke a leírt pozíciót nem kell tartalmazza.

A kezelési útmutató fejezeteit az oldal jobboldalán jelölések mutatják.
I
TD
X.X
SW

Tartalomjegyzék
Műszaki adatok
A kezelési útmutató fejezetének száma
Jelszójegyzék
A kezelési útmutató ábrái külön felszereltséget is
tartalmazhatnak, és a felszereltség vagy az alváz alapján
eltérhetnek az Ön járművétől.

1.1.2.

Tájékoztatás

A cselekvésekhez vagy folyamatokhoz kiegészítő információkat
tartalmazó, vagy összefüggésekre rámutató tájékoztatások tartozhatnak.
A tájékoztatások az előző fejezetekre vonatkozó információkat
tartalmaznak.
A tájékoztatásként szánt bekezdések az alábbiakból állnak:
Szimbólum-információ
Jelzőszó
Szövegmező
Az így megjelölt szövegrészek kiegészítő információkat,
tájékoztatásokat
vagy
alkalmazási
ötleteket
tartalmaznak.
Az így megjelölt szövegrészek a cselekvések hatásaira,
vagy a cselekvéssel kapcsolatosan figyelemmel kísérendő
körülményekre
vonatkozó
kiegészítő
információkat,
tájékoztatásokat tartalmaznak.
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1.1.3. Biztonsági információk
A biztonsági információk rizikókra figyelmeztetik a felhasználót, és
információt nyújtanak arra vonatkozóan, hogy a rizikókat hogyan lehet
elkerülni.
A biztonsági információk mindig egy olyan bekezdés előtt találhatók, amely
olyan cselekvésre szólít fel, amely veszélyes helyzetet teremt vagy
teremthet.
A biztonsági információként szánt bekezdések az alábbiakból állnak:
Jelzőszó
Figyelmeztető, tiltó, vagy utasítást adó jel
Szövegmező
1.1.3.1.

Biztonsági tájékoztatások

Ezek a mondatok egy lehetséges veszélyre figyelmeztetnek, amely
súlyos testi sérüléshez vagy akár halálhoz is vezethet.

Ezek a mondatok egy lehetséges veszélyre figyelmeztetnek, amely
testi sérüléshez vagy anyagi kárhoz vezethet.

Ezek a mondatok egy lehetséges veszélyre figyelmeztetnek, amely
személyi vagy anyagi kárhoz vezethet.

Ezek a mondatok egy lehetséges veszélyre figyelmeztetnek, amely
anyagi kárhoz vezethet.
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1.1.3.2.

Figyelmeztető jelek

Személyi vagy anyagi kár veszélyének szimbóluma
Abban az esetben is ezt használjuk, ha
nem létezik speciális figyelmeztető jel
Elektromos veszély!
Tűzveszély!
Maró anyag miatti veszély!
Lebegő teher!

Stabilitásvesztés veszélye!
(pl. a létracsúcs túlterhelése révén)
Stabilitásvesztés veszélye!
(pl. a visszaható erők révén)
Zúzódásveszély!
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1.1.3.3.

Tiltó jelek

Dohányozni tilos!
Tűz és nyitott lámpa használata tilos!
Maradj távol! Rendkívüli óvatosság!
Senki a kosárban!

1.1.3.4.

Ajánlások

Védősisak viselése kötelező!
Védőszemüveg, vagy arcvédő viselése kötelező!
Védőkesztyű viselése kötelező!

1.2.

A gépjármű kezelési útmutatói
Az alváz és az alvázzal együtt szállított aggregátok és készülékek
gyártóinak kezelési utasításai a járművel együtt rendelkezésre
bocsátott mappában találhatók.
A jármű, aggregátok és készülékek üzembe vétele előtt informálódnia
kell a gépjármű és az általa szállított aggregátok és készülékek
működéséről, kezeléséről és karbantartásáról.

1.3.

Kényszerüzem
Bizonyos körülmények között a biztonsági elemek vagy a vezérlés
meghibásodhatnak.
Ilyen esetben a gépezetes tolólétrát csak a vész-üzemmód kezelő
elemeivel lehet vezérelni.
Ismerkedjen meg ezért a 7. fejezetben leírt vészüzemmel.
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2. Biztonsági berendezések és tájékoztatások
2.1.

A kezelési útmutató felépítésére vonatkozó irányvonalak
A kezelési útmutató az 1989.06.14-i keltű 89/392/EWG irányvonal I.
függeléke 1.7.4 bekezdése (az EK gépekre vonatkozó irányvonala)
követelményei szerint, a 98/37/EK módosítási irányvonallal kiegészítve lett
kialakítva.
Ezen túlmenően figyelembe lettek véve az EK gépekre vonatkozó
irányvonala további követelményei is.
A gépezetes tolólétra egy a DIN 14701 szabvány 1 … 3 része és EN 1846
szabvány 1 és 2 része szerinti magasból mentő gépjármű. Elsődlegesen
emberek vészhelyzetből történő kimentésére, tűzoltásra és műszaki
segélynyújtásra használatos.
Egy alvázon egy forgókoszorú
létrakészlet található.
A
létrakészlet
kihosszabbítható
megemelhető vagy dönthető.

segítségével
és

felszerelt

visszahúzható,

többrészes
forgatható,

A létra csúcsán egy levehető mentőkosár található.
2.2.

A gépezetes tolólétra biztonsági berendezései

Stabilitás / billenésveszély
A gépezetes tolólétra üzemeltetésénél a fő veszély abból
ered, hogy nem áll stabilan!
Csak szabályosan kitámasztott állapotban szabad
használni.
A gépezetes tolólétra kitalpalása előtt gondosan meg kell
vizsgálni a bevetési hely tulajdonságait, különösen a talaj
tulajdonságait és az állófelület dőlését.
Figyelmesen követni kell a kitalpalási folyamatot.
A stabilitás elvesztésének veszélye esetén azonnal meg
kell szakítani minden munkát, védőintézkedéseket kell
tenni, el kell hagyni a veszélyes területet, és minden
további intézkedés kizárólag a stabilan állásra kell
irányuljon.
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2.3.

A gépezetes tolólétra figyelmeztető táblái
A gépezetes tolólétrán figyelmeztető táblák találhatók, amelyek
figyelmeztetnek azokra a továbbra is fennálló veszélyekre, amelyeket
műszaki intézkedésekkel nem lehet elkerülni.
A mechanikus sérülések vagy szakszerűtlen tisztítás következtében ezek a
táblák megsérülhetnek, vagy leválhatnak.
A gépjármű üzemeltetője felel azért, hogy a figyelmeztető táblák hibátlan
és olvasható állapotban legyenek.
Valamely tábla megsérülésekor vagy elvesztésekor az üzemeltető köteles
azonnal pótlásról gondoskodni, és a figyelmeztető táblát a jármű megfelelő
helyén elhelyezni.
1

„Vegye figyelembe
útmutatót” piktogram

a

kezelési

Egyes figyelmeztető táblákon a nyitott könyv (1) piktogramja található. Ez a
piktogram arra utal, hogy az Ön gépezetes tolólétra kezelési
útmutatójában, vagy egy másik kezelési útmutatóban a veszély
elkerülésére szolgáló információk találhatók. Keresse meg a kezelési
útmutató megfelelő fejezetét, és olvassa el figyelmesen.
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2.3.1.

Figyelmeztető táblák a vezetőfülkén

A vezetőfülkét javító helyzetbe kell billenteni.
A tábla a vezetőfülke javítóállásba billentését végző kézi pumpánál
található.
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Az elektronikus vezérlőkészülékek és a járműmotor generátorának
túlfeszültség miatti károsodása.
A gépkocsivezető ajtajának belső oldalán található.
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2.3.2.

Figyelmeztető táblák a platformnál és felépítménynél

Elektromos feszültség betáplálása külső forrásból.
A gépjármű-felépítmény betápláló dugaszoló aljzatánál található.

A hidraulika szivattyú meghibásodása
A platform segédalvázán, a platform redőnyök alatt található.

Háromfázisú generátor – kár-prevenció
Az akkumulátorfedélen található.
M6400-949064
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Vészüzem használata
A platformnál a hátsó ajtó belső oldalán található
M6400-949127

2.3.3.

Figyelmeztető táblák a fő kezelőállásnál

Áramütés veszélye!
A fő kezelőálláson, a gépész látóterében.
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Az ágyú rövid kezelési útmutatója
A fő kezelőálláson, a gépkezelő látómezejében elhelyezve.
M6394-949008
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A vészüzem használata
A fő kezelőálláson, a vészüzemi kezelő fedélén található.
M6400-949127

2.3.4.

Figyelmeztető táblák a forgózsámolynál

Árambetáplálás külső forrásból.
A forgózsámoly betápláló dugaszoló aljzatánál található.
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2.3.5.

Figyelmeztető táblák a létrakészletnél

A teherviselő szem maximális terhelése az alsó létratagnál.
Az alsó létratagnál a teherviselő szemnél található.
M6400-949138

2.3.6.

Figyelmeztető táblák a mentőkosárban

Csak akkor szabad lemászni, amikor a létrakészlet nincs mozgásban.
A létrakészlet felé vezető átmászónál található.

Az ütközési biztosíték megszüntetése
A kezelőállásnál található a mentőkosárban.
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A használt készülékeknél az elektromos vezetékek kábelhosszúsága
max.10 m.
A mentőkosárban a csatlakozó dugaszoló aljzatoknál található.
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3.

Műszaki adatok
3.1.
3.1.1.

Méretek
Járműméretek

Járműmagasság
Járműhossz
Létrakészlet túlnyúlás elől
Kinyúlás elől
Tengelytáv
Kinyúlás hátul
Létrakészlet túlnyúlás hátul
Terepszög elől
Terepszög hátul
Rámpaszög
Felépítmény-szélesség, max.

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
kb.
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Kb.
Kb.
Kb.
Kb.
Kb.
Kb.
Kb.
Kb.
Kb.
Kb.

2500 mm

3250
10000
1350
1440
4460
2460
290
18
12
12

mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
o
o
o

3.1.2.

Fordulási kör

Legnagyobb fordulási kör
Jármű legnagyobb
fordulási köre
Legkisebb fordulási kör

d1
d2

Kb.
Kb.

18300
16700

mm
mm

d3

Kb.

7200

mm

A megadott értékek szabvány értékek.
A jármű felszereltségétől függően a megadott értékektől
eltérések lehetségesek.
Ellenőrizze a jármű adatait, és a mért értékeket
jegyezze be a mentkönyvbe.
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3.1.3.

Zajszint

Üzemi fordulatszámnál
Üzemi fordulatszámnál, működő
áramfejlesztővel

90,6 dB (A)
92,8 dB (A)

85 dB(A)-t meghaladó zajszint esetében a
környezetben
tartózkodó
halláskárosodással
számoljon.

zajos
kell

A zajszint az egyidejűleg a bevetés helyszínén található
más készülékek, vagy járművek következtében túllépheti a
megadott értékeket.
A gépjármű használatakor szem előtt kell tartani a GUV-V
B3 rendelkezéseit.
Viseljen a szabvány előírásainak megfelelő fülvédőt.
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3.2.
3.2.1.

Műszaki adatok
Az alváz műszaki adatai
A teljes jármű gyártója
Alváz

Gyártó
Típus
Motor
Típus
Teljesítmény
Elektromos rész Feszültség
Generátor teljesítmény
Akkumulátorok
Üzemanyagtartály térfogata
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METZ Aerials
GmbH & Co. KG
MB
ATEGO 1528
OM 906 LA
205 kw/279PS
24 V
80 A
12 V/165 Ah
125 l

3.2.2.

A gépezetes tolólétra egység műszaki adatai
Gépezetes
tolólétra típus
Gépezetes
tolólétra
hidraulikus
berendezése
Létrakészlet
Emelő
berendezés
Kitalpaló
berendezés

Kitalpalási
szélesség
Elektronikus
vezérlő- és
felügyelő
rendszer

DIN 14043 szerint
Gyártási év
Max. állítási szög
Terepkiegyenlítés
Hidraulika olaj
Üzemi nyomás

Típus
Emelőerő, min.
Emelőerő, max.
Típus
Üzemmód
Üzemi nyomás
Támlábak száma
Elől: min. – max.

L32
2007
kb. 750
min. 80
Hydrol D032; 150 l
160 bar
4-részes
Teheremelő szemek az
alsó létratag csúcsán
0o-os állítási szögnél
65o-os állítási szögnél
Vízszintes-függőleges
kitalpalásnál
Hidraulikus
160 bar
4
2500 - 4850mm

Hátul: min. – max.
2500 - 4850mm
Can-Bus
Több, egymással kommunikáló számológépből áll
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3.2.3.

A mentőkosár műszaki adatai
Típus
Gyártás éve
Gyári szám
Terhelés max.
Max. megengedett oldalerő
Hidraulika olaj – berendezés
mentőkosár
Üzemi nyomás

3.3.

NAus
NRet
MaxR
1
2
3

L32
2007
6450-677000
3 személy/ 270 kg
300 N
Shell Aerofluid 4; 2 liter
80 bar

Gémkinyúlási diagram

Szabvány kinyúlás
Szabvány mentési magasság
Max. mentési magasság
Szabadon állási határ 1 személlyel, mentőkosárral (90 kg)
Szabadon állási határ 2 személlyel, mentőkosárral (180 kg)
Szabadon állási határ 3 személlyel, mentőkosárral (270 kg)
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4.

Alkalmazás
4.1.
Rendeltetésszerű és nem rendeltetésszerű használat
A gépezetes tolólétra elsősorban vészhelyzetben lévő személyek
mentésére, tűzoltásra és műszaki mentés végzésére használandó.
A megengedett műszaki segélynyújtáshoz az alábbiak tartóznak:
• A bevetési helyszín kivilágítása.
• Egy bevetés megfigyelése fentről.
• Mentőkosárból, mint munkaplatformról végzett munkák végzése.
• A létrakészlet emelő-berendezésként történő használata.
Más műszaki mentést csak akkor végezhet, ha METZ-el folytatott
konzultációt követően METZ ezt megengedte.
Az itt nem nevesített bevetésfajták a nem rendeltetésszerű kategóriába
tartoznak, amelyet METZ nem engedélyezett.
4.2.

Kezelőszemélyzet
A gépezetes tolólétrát csak olyan személyek kezelhetik, akik a tűzoltószakszolgálati előírásnak vagy megfelelő nemzeti előírásnak megfelelő
kiképzésben részesültek, és szakképzett kiképző személyzettől a
gépezetes tolólétra kezelésére oktatást kaptak.
Azt ajánljuk, hogy a műszaki oktatást Metz
végezze!
A gépezetes tolólétra oktatásával megbízott
kiképző személyzet Metz-től kell kapja a
műszaki oktatást.
A kezelőszemélyzet oktatását egy olyan
gépezetes tolólétránál kell elvégezni, amely
megfelel a kiképzéshez használt gépezetes
tolólétra műszaki színvonalának.
A kezelőszemélyzetet meg kell tanítani a kezelési útmutató használatára.
A kezelőszemélyzet képes kell legyen ezt bevetési körülmények között is
használni.
Minden személy külön-külön be kell bizonyítsa a gyakorlóterepen, hogy a
gépezetes tolólétrát és a kezelési útmutatót biztonságosan kezeli, és ezt
dokumentálni kell.
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A gépezetes tolólétra használata előtt a kezelőszemélyzet gondosan
• el kell olvassa
• meg kell értse, és
• kell kövesse
a kezelési útmutatót.
A felelős személynek javasoljuk, hogy ezt igazoltassa a kezelő
személyzettel.
Minden kezelőszemélyzet váltásnál, vagy a gépezetes tolólétra harmadik
személynek történő átadásakor oda kell adni a kezelési útmutatót is, és fel
kell hívni a figyelmet ennek jelentőségére.
4.3.

Személyi védőfelszerelés
Mindig viselje a tűzoltó-szakszolgálati előírás vagy megfelelő nemzeti
előírások szerinti előírásos személyi védőfelszerelést.

4.4.

Szakszerűtlen eljárásra vonatkozó tájékoztatás

Sose helyezzen üzemen kívül géprészeket vagy
funkciós elemeket, biztonsági berendezéseket vagy
érzékelőket. A következmény az egyes létraelemek
túlterhelése, vagy borulásveszélye lehet.
Amennyiben megsérül a létra valamely része, meg kell
szakítani a gépezetes tolólétra üzemeltetését, és
ellenőrizni kell, hogy a további használat veszélyt
okozhat-e.
Kétely esetén meg kell szakítani a gépezetes tolólétra
használatát,
és
csak
a
sérült
részek
működőképességének visszaállítása után szabad újra
használni. Vész-üzemmódban mentést végezni tilos!
A vész-üzemmódban csak utazó állásba szabad hozni a
gépezetes tolólétrát!
Ismerje meg a vész-üzemre vonatkozó 7. fejezetben
foglaltakat.
A hidraulika olaj túlhevülése a hidraulikus berendezés
elemeinek károsodásához vezethet.
A gépezetes tolólétra használata közben ügyeljen arra,
hogy ne hevüljön túl a létrakészlet hidraulika olaja.
- 38 -

4.5.

A jármű felállítása a szertárban
Annak érdekében, hogy a járművön a szertárba állítás következtében ne
keletkezzen kár, kövesse az alábbi pontokat:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

A járművet száraz, és jól szellőző helyiségben parkolja le.
A járművet minden használat után hagyja jól kiszáradni. Ehhez esetleg
nyissa ki a legénységi- és málhatereket.
Ügyeljen arra, hogy a szertár ne legyen túlfűtve.
Mennyezeti fűtés esetén gondoskodjon arról, hogy a létrakészlet és a
mennyezet között legyen elegendő távolság.
Mielőtt behajtana a szertárba, télen távolítsa el a hó- és
jégmaradványokat.
Az esetleges festéksérüléseket és repedéseket a tömítő felületeken
azonnal szüntesse meg.
Rendszeresen tisztítsa meg a jármű alját és ellenőrizze az
alvázvédelem sérüléseit.
Ügyeljen arra, hogy a gépjármű sose álljon 3 hónapnál hosszabb ideig.
Ez az abroncsok futófelületének deformálódásához vezethet, ami a
kerekek szabálytalan futását okozza.
A gépjárművet rendszeresen vigye ki, hogy mozgassa meg.

A jármű hosszú állása károkat okoz az abroncsokon és
alvázon.
Jegyezze meg, hogy a jármű hosszú idejű állása a
szertárban több kárt okozhat, mint a mindennapos
bevetés hosszú utazásokkal.
4.6.

Bevetés után
•
•
•
•
•
•

A felszerelési tárgyakat tárolja az arra szolgáló tartókban.
Gondoskodjon arról, hogy a felszerelési tárgyak szabályosan biztosítva
legyenek a tartókban.
Kigördülés előtt zárja be az összes málhateret.
Minden bevetés után ellenőrizze a létratechnikai felépítmény sérüléseit.
Ellenőrizze a hidraulikus kitalpalás, a fő- és kosár-kezelőállás
működését.
Ellenőrizze az elektromos kiegészítő berendezések működését.
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5

5.1

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

A gépezetes tolólétra felépítése
Áttekintés

Fő kezelőállás
Dőlésjelző skála
Analóg terhelésjelző (SA)
Forgózsámoly
Terepkiegyenlítés
Létrakészlet
Teherakasztó szem az
alsó létra csúcsán
Mentőkosár
Kitalpalás kezelőegysége
Hidraulikus kitalpaló
Hátsó tengely reteszelője
A létrakészlethez vezető
felhágó létra (bal- és
jobboldalt)

13
14
15
16
17
18
19
G1/G2
G3/G4
G5/G6

Platformra
vezető
felmászó
Vészlejárat
(balés
jobboldalt)
Felhágó létra
Hátsó fedél
Vezetőfülke
Fényszóró, az alsó létrán
(SA)
Környezetmegvilágító
lámpa (SA)
Málhatér, elől
Málhatér, középen
Málhatér, hátul

A G1 / G3 / G5 málhaterek a jármű baloldalán találhatók.
A G2 / G4 / G6 málhaterek a jármű jobboldalán találhatók.
A platformon a hátsó fedél mögött találhatók a tank feltöltő csonkja,
valamint a vészüzemi berendezés kezelő elemei.
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5.2

1
2.1
2.2
3
S3.1
S3.2
S3.3
S3.4
S3.5
S3.6
S3.7
S4.1
S4.2
S4.3
S4.4
S5.1
S5.2

Nyomógombok és kijelzők a vezetőfülkében

Nyomógomb- és kijelző
felület
Funkciógombok
A
funkciógombokhoz
tartozó szimbólumok
Jelzés a kijelzőben
Körforgó kéklámpa, BE/KI
Külön hangjelzés BE/KI
Mellső
villanólámpák
BE/KI
Harmadik
körforgó
kéklámpa BE/KI
Kiegészítő kürt
Oldalsó villanólámpák
Hátsó villanófények
Környezet megvilágítás
BE/KI
Funkció nélkül
Manőverező
fényszóró
BE/KI
Legénységi tér világítás
Információsés
visszaigazoló gomb
Akkumulátor
töltési
állapot lehívása

S5.3
S6.1
S6.2
H1
H2
H3
H4
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Üzemóra lekérdezés
Forgalomterelő
Funkció nélkül
Mellékmeghajtás
Gépezetes
tolólétra
üzemkész
Gépezetes tolólétra nincs
utazóállásban
Málhatér nyitva

5.2.1

Nyomógombok

Körforgó kéklámpa elől BE/KI (S3.1):
Ezzel a gombbal lehet BE/KIkapcsolni a vezetőfülkén elől található körforgó
lámpákat.
Külön hangjelzés BE/KI (S3.2):
Ezzel a gombbal lehet BE/KI-kapcsolni a
külön hangjelzést.
A külön hangjelzést csak akkor lehet bekapcsolni,
ha be vannak kapcsolva a körforgó kéklámpák.
Mellső villanólámpák BE/KI (S2.2) (SA): Ezzel a gombbal lehet
kapcsolni a mellső villanólámpákat.

BE/KI-

A mellső villanólámpákat csak akkor lehet bekapcsolni, ha be vannak kapcsolva
a körforgó kéklámpák.
Harmadik körforgó kéklámpa BE/KI (S3.4), (SA):
Ezzel a gombbal lehet
BE/KI-kapcsolni a gépjármű végében található
vagy létrakészletnél található harmadik körforgó
lámpát.
A harmadik körforgó lámpákat csak akkor lehet bekapcsolni, ha be vannak
kapcsolva az elől található körforgó lámpák.
Kiegészítő kürt (S3.5) (SA): Ez a gomb indítja be a kiegészítő kürtöt.
Oldalsó villanólámpák (S3.6) (SA): Ez a gomb kapcsolja BE/KI az oldalsó
villanólámpákat.
Az oldalsó villanólámpákat csak akkor lehet bekapcsolni, ha be vannak
kapcsolva az elől található körforgó lámpák.
Hátsó villanófények (S3.7) (SA): Ez a gomb
villanófényeket.

kapcsolja

BE/KI

a

hátsó

Az hátsó villanólámpákat csak akkor lehet bekapcsolni, ha be vannak kapcsolva
az elől található körforgó lámpák
Környezet megvilágítás BE/KI (S4.1) (SA):
Ez a gomb kapcsolja BE/KI a
környezet megvilágítást a platformon.
Manőverező fényszóró BE/KI (S4.3) (SA):
Ez a gomb kapcsolja BE/KI a
manőverező fényszórókat a tükörtartókon.
Legénységi tér világítás (S4.4) (SA):
Ez a gomb
legénységi tér világítást.

kapcsolja

BE/KI

a

Forgalomterelő berendezés (S4.3) (SA): Ez a gomb kapcsolja BE/KI
forgalomirányító berendezést a jármű végében.

a

Információs- és visszaigazoló gomb (S5.1): Ezzel a gombbal lehet nyugtázni a
kijelző jelentéseit.
Akkumulátor töltési állapot lehívása (S5.2): A gomb lenyomása átvált az
üzemállapot kijelzésére.
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Üzemóra lekérdezés (S5.3): A nyomógomb működtetésével a kijelző átvált az
üzemóra kijelzésére.
Funkciógombok (2.1):
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5.2.2
Jelentések a kijelzőben
5.2.2.1 Jelzőberendezés, világítás, gépjárműállapot jelzése

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10.1
10.2
11

Körforgó kéklámpa elől
Harmadik körforgó kéklámpa
Mellső villanólámpák BE
Hátsó villanólámpák BE
Málhatér nyitva
Környezet megvilágítás –oldalt- BE
Környezet megvilágítás –hátul- BE
Manőverező fényszóró BE
Támlábak kitolva
Mentőkosár munkavégző állásban
Mentőkosár utazó állásban
Forgalomterelő

Körforgó kéklámpa elől (1):

Pontként jelenik meg, ha a „Körforgó kéklámpa elől”
be van kapcsolva. Körként jelenik meg, ha a
„Körforgó kéklámpa elől” ki van kapcsolva.

Harmadik körforgó kéklámpa (2):
Pontként jelenik meg, ha a „Harmadik
körforgó kéklámpa” be van kapcsolva. Körként
jelenik meg, ha a „Körforgó kéklámpa elől” ki van
kapcsolva.
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Mellső villanólámpák BE (3): Akkor jelez, ha a mellső villanólámpák be vannak
kapcsolva.
Hátsó villanófények BE (4):

Akkor jelez, ha a hátsó villanólámpák be vannak
kapcsolva.

Málhatér nyitva (5):

Akkor jelez, ha a hozzá tartozó málhatér nyitva van.

Környezet megvilágítás BE (6/7):
Akkor jelez, ha a környezet megvilágítás be
van kapcsolva.
Manőverező fényszóró BE (8):
Akkor jelez, ha a manőverező fényszórók be
vannak kapcsolva.
Támlábak (9):

Akkor jelez, ha a támlábak ki vannak tolva.

Mentőkosár munkavégző állásban (10.1): Akkor jelez, ha
munkavégző állásban található.

a

mentőkosár

Mentőkosár utazó állásban (10.2): Akkor jelez, ha a mentőkosár utazó állásban
található.
Forgalomterelő BE (11):

Akkor jelez, ha a forgalomterelő be van kapcsolva.

5.2.2.2 Jelzés, hogy a kezelő ülése a fő kezelőálláson nincs utazóállásban

1
2

A kezelői ülés nincs utazóállásban
Gépezetes tolólétra nincs utazóállásban

A kezelői ülés nincs utazóállásban (1):
Téglalap jelenik meg, ha a kezelői
ülés háttámlája munkahelyzetbe van döntve. A
parkoló fék oldásakor még egy hangjelzés is
hallatszik.
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Munkahelyzetben a kezelőülés háttámlája túlnyúlik
a létrakészlet felső körvonalán. Ezért jelenik meg a
„Gépezetes tolólétra nincs utazóállásban” (H3),
amikor a kezelőülés háttámlája a fő kezelőálláson
munkahelyzetbe van döntve.
5.2.2.3 Kontroll-jelzések a kijelzőn
H1
H2
H3
H4

Mellékmeghajtás
A gépezetes tolólétra
üzemkész
A gépezetes tolólétra nincs
utazó állásban
Málhatér nyitva

Mellékmeghajtás (H1):

Akkor jelenik meg, amikor be van kapcsolva a
mellékmeghajtás.
A mellékmeghajtás késleltetéssel válik üzemkésszé.
Ha a mellékmeghajtás be van kapcsolva és nem
üzemkész, villog a (H1) kontrolljelzés.

A gépezetes tolólétra üzemkész (H2):
Akkor
jelenik
mellékmeghajtás üzemkész.

meg,

ha

a

A gépezetes tolólétra nincs utazó állásban (H3): Akkor jelenik meg, ha a
mentőkosár nincs utazóállásban, vagy be van
akasztva a tengelyreteszelő, vagy egy kitolható
támasz nincs teljesen betolva, vagy a fő
kezelőálláson a kezelőülés háttámlája nincs
utazóállásban.
Málhatér nyitva (H4):

Akkor jelenik meg, ha egy málhatér nyitva van.

5.2.2.4 Funkciós gombok
Kijelző
A funkciós gombok a hiba- és zavarjelentések lehívására, vagy a
kiegészítő funkciók be- és kikapcsolására szolgálnak.
Zavar esetén a funkciós gombok mellett egy szimbólum jelenik meg.
A szimbólumhoz tartozó funkciós gomb megnyomásával a kijelző
átkapcsol, és a jelzőmezőben megjelenik a fennálló zavar, vagy hiba, és a
megoldáshoz szükséges utasítás.
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Amennyiben a funkciós gombokkal kiegészítő berendezés kapcsolható, a
megfelelő funkciós gomb mellett megjelenik egy szimbólum.
A megfelelő funkciós gomb megnyomásával be- vagy kikapcsolható a
kiegészítő berendezés.
H5
H6
H7
H7.1
H8
H8.1

A jármű nem útrakész
Körforgó kéklámpák
Villogófények a talpnál BE/KI
Villogófények a talpnál BE
Tolatásjelző KI
Tolatásjelző lekapcsolva

A jármű nem útrakész (H5):

Akkor jelenik meg, ha a mellékmeghajtás ki van
kapcsolva, és a jármű nem útrakész.

Körforgó kéklámpák (H6):

Akkor jelenik meg, amikor a jármű optikai
jelzőberendezésénél zavar, vagy meghibásodás
van.

Villogófények a talpnál BE/KI (H7) (SA):
Az ehhez a szimbólumhoz tartozó
funkciós gombbal be és ki lehet kapcsolni a talp
villogó fényeit. Amikor a villogó fények be vannak
kapcsolva, azt a „Villogófények a talpnál BE”
szimbólum jelzi.
Tolatásjelző KI (H8) (SA):

Az ehhez a szimbólumhoz tartozó funkciós
gombbal ki lehet kapcsolni a tolatásjelzőt. Amikor a
tolatásjelző ki van kapcsolva, azt a „Tolatásjelző KI”
(H8.1) szimbólum jelzi.

Hiba és zavarjelentések lehívása
A jármű nem útrakész
Ha kikapcsolja a mellékmeghajtást és a jármű nem útrakész, megjelenik a
„A jármű nem útrakész” (H5) szimbólum.

- 47 -

A szimbólum melletti funkciós gomb működtetésével átkapcsol a hiba- és
zavarjelzésre, és megjelenik a hiba.








Megjelenik a „A jármű nem útrakész” (H5) szimbólum.
Nyomja meg a szimbólum melletti funkciós gombot.
A kijelző átkapcsol a hiba- és zavarjelek megjelenítésére.
A kijelzőben megjelenik a hiba.
Nyomja meg az „Információs és visszaigazoló gomb”-ot.
A kijelző átkapcsol az alapkijelzésre.
Hárítsa el a hibát.

Körforgó kéklámpák
Amennyiben hiba jelentkezik a jelzőberendezésnél, megjelenik a „Körforgó
kéklámpák” (H6) szimbólum.
A szimbólum melletti funkciós gomb működtetésével átkapcsol a hiba- és
zavarjelzésre, és megjelenik a hiba.





Megjelenik a „A körforgó kéklámpa” (H6) szimbólum.
Nyomja meg a szimbólum melletti funkciós gombot.
A kijelző átkapcsol a hiba- és zavarjelek megjelenítésére.
A kijelzőben megjelenik a hiba.

Egy optikai jelzőberendezés meghibásodásakor ez nem jelenik meg a
kijelzőn.
A „Körforgó kéklámpa elől” és „Harmadik körforgó kéklámpa” körként van
ábrázolva.
 Nyomja meg az „Információs és visszaigazoló gomb”-ot.
 A kijelző átkapcsol az alapkijelzésre.
 Hárítsa el a hibát.
Funkciók be- és kikapcsolása
Amennyiben egy funkciós gomb mellett egy kiegészítő felszerelés
szimbóluma jelenik meg, ezzel a gombbal egy kiegészítő felszerelést lehet
be- és kikapcsolni.
Villogófények a talpnál BE/KI (H7) (SA):
 Nyomja meg a „Villogófények a talpnál BE/KI” (H7) szimbólum melletti
funkciós gombot.
 A funkciós gomb mellett megjelenik a „Villogófények a talpnál BE/KI
(H7.1)” szimbólum.
 Be vannak kapcsolva a talp villogófényei.
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Tolatásjelző KI (SA)
 Nyomja meg a „Tolatásjelző KI” (H8) szimbólum melletti funkciós
gombot.
 A funkciós gomb mellett megjelenik a „Tolatásjelző KI” (H8.1)
szimbólum.
 A tolatásjelző ki van kapcsolva.
5.2.2.5 Akkumulátortöltési állapot jelzése
A kijelzőben meg lehet jeleníttetni az akkumulátor töltési állapotát. A töltési
állapot jelzése optikai úton, az akkumulátorban látszó fekete felületként és
az akkumulátor fölött megjelenő értékkel történik.

1
2
S5.2

Akkumulátor feszültség
Akkumulátor töltési állapot
Az akkumulátor töltési állapot lekérdezése

Az akkumulátor töltési állapot lekérdezése
 Nyomja meg a „Az akkumulátor töltési állapot lekérdezése” (S5.2)
gombot és tartsa lenyomva.
 A jelzés a kijelzőben átvált.
 A kijelzőn megjelenik az akkumulátor töltési állapota.
 Engedje el az „Az akkumulátor töltési állapot lekérdezése” (S5.2)
gombot.
 A kijelző átkapcsol az alapkijelzésre.
5.2.2.6 Üzemórák jelzése
A kijelzőben meg lehet jeleníttetni az alváz és a létra üzemóráit.
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Amennyiben a beépített készülékek, mint pl. a generátor, megfelelő
csatlakozási ponttal rendelkeznek, ezek az üzemórák is megjelennek a
kijelzőn.

1
2
3
S5.3

Üzemóra szimbólum, alváz
Üzemóra szimbólum, létra
Üzemóra kijelzés
Üzemóra lekérdezés

Az üzemórák lekérdezése
 Nyomja meg a „Az üzemórák lekérdezése” (S5.3) gombot.
 A jelzés a kijelzőben átvált.
 A kijelzőn megjelennek az üzemórák.
 Nyomja meg az „Információs és visszaigazoló gomb”-ot.
 A kijelző átkapcsol az alapkijelzésre.
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5.2.2.7 Hiba- és zavarjelentések jelzése

1
S5.1

Hiba- és zavarjelentés
Információs és visszaigazoló gomb

Amennyiben a vezérlésben hiba vagy zavar jelentkezik, ezt a képernyőn
megjelenő jelentés tudatja.
A jelentés a hibát vagy zavart, és annak megoldását mutatja.
A jelentés az „Információs és visszaigazoló gomb” segítségével lehet
nyugtázni.
A hibától vagy zavartól függően letiltja a gépezetes tolólétra működését.
Ilyen esetben el kell hárítani a hibát vagy zavart.
5.3

Kijelzők a vezetőfülkében
1 Libella

Libella (1)

A vezetőfülkében található libella mutatja a jármű
állófelülethez viszonyított dőlését.
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5.4

Gépezetes tolólétra biztosíték dobozai

1 Biztosítékok és relék a felépítményben
2 Biztosítékok és relék a talp dobozában
A G1 málhatérben egy biztosíték- és relés-doboz található. Ebben a
biztosíték- és relés-dobozban helyezkednek el a jelzőberendezés és a
Metz cég felépítményeihez tartozó biztosítékok.
A biztosítékok és relék kiosztását megtalálja a gépjármű címkéin.
A talp dobozában a létrakészlet biztosítékai találhatók.
A talp dobozában található biztosítékok
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5.5

Vízszintes-függőleges kitalpalás

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Kezelőegység
Talajnyomó lap
Támasztóhenger
Támgerenda
Egyenkénti kitalpalás kezelőfelülete
Kosárbillentés kezelőfelülete
Létra készlet kioldás kontrollégője
Kezelőkar
Vészleállító
Tengelyreteszelés kontrollégője

A vízszintes-függőleges kitalpalás a gépezetes tolólétra biztonságos
állását szolgálja.
A kitalpaló berendezést két, jobb- és baloldalt hátul
kezelőegységen keresztül lehet működtetni és ellenőrizni.

található

A hátsó tengely reteszét a kezelőelemek sorrendkapcsoláson keresztül
kapcsolják be.
5.6

Fő kezelőállás
Terítse ki az 58. oldalon található áttekintést.
A fő kezelőállás a gépezetes tolólétra forgózsámolyánál található. A
gépezetes tolólétrát a fő kezelőállásról lehet a gépezetes tolólétra
vezérlővel, szükség esetén a vészüzemi vezérlővel irányítani.
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A fő kezelőállás a mentőkosár vezérlésével szemben mindig előnyt élvez,
és a gépezetes tolólétra irányítását a fő kezelőállásról bármikor át lehet
venni.
5.6.1 Kezelő és kijelző elemek
Nyomógomb- és kijelző felület [2]: A nyomógomb- és kijelző felület [2] értesíti
gépezetes tolólétra kezelőjét az üzemállapotról, és
a gombok lenyomásával mozgásokat engedélyez
vagy kezdeményez. A kiegészítő felszerelésekhez
tartozó gombok a kijelző kezelőfelületébe vannak
integrálva.
Képernyő [7]:

A képernyő [7] jeleníti meg a gépezetes tolólétra
kezelésére vonatkozó információkat, mint a
lehetséges
gémkinyúlást,
emelési
szöget,
létrahosszúságot és hibajelzéseket. A kijelző
kezelőfelületével a járműállapotra vonatkozó
információkat
lehet
lehívni.
A
kiegészítő
felszerelésekhez tartozó gombok a kijelző
kezelőfelületébe vannak integrálva

Analóg terheléskijelző (ABA) [3](SA):
Az analóg terheléskijelző (ABA) [3]
értesíti a gépezetes tolólétra kezelőjét a terhelésről,
a munkatartomány határáról, szabadon állási
határról és a további terhelési lehetőségekről.
Dőlésosztály [8]:

A dőlésosztály [8] a létrakészlet vízszinteshez
viszonyított emelési szögét mutatja.

Libella [13]:

A fő kezelőálláson található libella [13] a
forgózsámoly vízszinteshez viszonyított ferdén
állását mutatja.

Vészleállítás [6]:

A vészleállító egy biztonsági elem. A vészleállító [6]
gomb működtetésekor azonnal leáll a gépezetes
tolólétra minden mozgása.

Rádió hívóhangszóró [16](SA):
A rádióforgalom megfigyeléséhez a fő
kezelőállásra a rádió számára fel lehet szerelni egy
hívóhangszórót. A hívóhangszóró automatikusan
bekapcsol
a
gépezetes
tolólétra
mellékmeghajtásának
bekapcsolásakor.
A
hívóhangszórót a fő kezelőállás kijelzőjén, vagy a
mentőkosár kezelőálláson a kommunikációs
menüből ki lehet kapcsolni.
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5.6.2 Kezelő karok
Baloldali kezelőkar [5]:

Ez
a
kezelőkar
irányítja
a
kihosszabbítását és visszahúzását.

Jobboldali kezelőkar [4]:

Ez a kezelőkar irányítja a létrakészlet felemelését
és dőlését.

Vészüzem [15]:

A vészüzem lehetővé teszi a létra vezérlését a
kezelőkarok [4/5] és elektromos kezelőelemek
nélkül. A vészüzem használatakor a gépezetes
tolólétra biztonsági elemei nem működnek.

5.7

létrakészlet

Engedélyező nyomógomb
Az engedélyező nyomógomb [14] egy biztonsági elem, amelynek célja a
létrakészlet nem szándékos és ellenőrizetlen mozgásának a
megakadályozása, ha kiesik a gépkezelő.
Bizonytalan vagy veszélyes helyzetben az engedélyező nyomógomb
elengedésével azonnal meg lehet állítani a létra működését.
A létra két engedélyező nyomógombbal rendelkezik: az egyik a fő
kezelőálláson, a másik a mentőkosárban található.
Az engedélyező nyomógomb lenyomásával lehet
meghatározni, hogy melyik kezelőállásról irányítja a
létrát.
Amennyiben először a fő kezelőállás engedélyező
nyomógombját nyomja le, a létra vezérlése a fő
kezelőállásról fog történni.
Amennyiben először a mentőkosár engedélyező
nyomógombját nyomja le, a létra vezérlése a
mentőkosárból fog történni.
A másik kezelőállás vezérlése ilyenkor nem működik.
A létra irányítását a „Vezérlés átvétele a
mentőkosárból” nyomógomb lenyomásával bármikor
át lehet venni (lásd: 6.4.9 fejezet).

5.8

Váltakozó irányú kommunikációs berendezés
A fő kezelőállás és mentőkosár vagy létracsúcs közötti kommunikáció
érdekében a gépezetes tolólétra fel van szerelve egy váltakozó irányú
kommunikációs berendezéssel.
A váltakozó irányú kommunikációs berendezés a fő kezelőálláson a
jobboldali karfába és a nyomógombos és kijelző mezőbe van integrálva.
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Mikrofon [9]:

A mikrofont a „hattyúnyak”
szükséges állásba lehet hajlítani.

segítségével

a

Hangszóró [10]
Hangerőszabályzó [12]:

A
hangszóró
[10]
hangerejét
hangerőszabályzóval [12] lehet beállítani.

a

A váltakozó irányú kommunikációs berendezés „beszéd” nyomógombja [11]:
A nyomógomb segítségével lehet megfordítani a fő
kezelőállás és mentőkosár/létracsúcs közötti
beszélgetés irányát. Alaphelyzetben a berendezés
a mentőkosárból/létracsúcsról a fő kezelőállás felé
van aktiválva.
5.9

Második beszélő hely (SA)
Lehetőség van a fő kezelőállásnál egy második beszélőhely vagy a
rádióforgalom számára egy hívóhangszóró beszerelésére.
Ezt a második beszélőhelyet vagy hívóhangszórót a gépezetes tolólétra
mellékmeghajtójának bekapcsolásával lehet aktiválni.
A hívóhangszórót a fő kezelőállás kijelzőjének kommunikációs menüjében,
vagy a mentőkosár kezelőállásán lehet kikapcsolni.
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5.9.1 Dőlési skála a fő kezelőállásnál
A fő kezelőállásnál található dőlési skála [8] segítségével meg lehet
állapítani az állítási szöget, a lehetséges terhelést és gémkinyúlást.
A kijelző meghibásodásakor az állítási szöget a dőlési skáláról lehet
leolvasni.

1 Libella
2 Állítási szög skálája
3 Legnagyobb lehetséges
létrahossz skálája
4 Maximális gémkinyúlás
5 Legnagyobb
mentési
magasság skálája

6 1 fős szabadon állási
határ
7 1 fős szabadon állási
határ mentőkosárral
8 2 fős szabadon állási
határ
9 3 fős szabadon állási
határ

Az állítási szöget a libellában (1) található golyó mutatja. A létracsúcs
terhelésének megfelelően le lehet olvasni a legnagyobb lehetséges
gémkinyúlást (4), a legnagyobb lehetséges mentési magasságot (5), és az
értékekhez szükséges kihúzási hosszúságot (3).
A skála végén személy-szimbólumok (6/4/8/9) mutatják, hogy az adott
skála értékei melyik szabadon álláshoz és terheléshez érvényesek.
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5.10

Áttekintés, a fő kezelőállás felépítése

1 Fő kezelőállás
2 Nyomógomb- és kijelző
felület
3 Analóg
terheléskijelzés
(ABA)(SA)
4 Kezelőkar, jobboldalt
5 Kezelőkar, baloldalt
6 Vészleállító
7 Kijelző
8 Szög-ív
9 A
váltakozó
kommunikációs
berendezés mikrofonja

10 A
váltakozó
kommunikációs
berendezés hangszórója
11 A
váltakozó
kommunikációs
berendezés
nyomógombja
12 Hangerőszabályzó
13 Libella
14 Engedélyező
nyomógomb
15 Vészüzem doboza
16 Rádió
hívóhangszóró
(SA)

- 58 -

5.11

Létrakészlet

1
2
3
4
5

Alsó létra
2. létra
3. létra
Felső létra
Mentőkosár

A létrakészlet négy létratagból áll. Ezeket a létratagokat teleszkóposan ki
lehet tolni.
A létratagok megnevezése a létrakészleten belüli helyük szerint történik.
Az alsó létra (1) fixen össze van kapcsolva a talppal. Ezt követi a második
(2) létratag, amelyet egy hidraulikus henger segítségével teleszkópszerűen
ki lehet tolni. A harmadik (3) és felső (4) létra ki- és visszahúzása
kötelekkel történik.
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5.1.1.1 Teherfelfüggesztő szem az alsó létrán

1

Teheremelő szem

Az állítási szög függvényében a létrakészlet segítségével tárgyakat lehet
megemelni, elfordítani és leereszteni.
A legkisebb és legnagyobb emelőerő a
kezelőállásán található címkéről olvasható le.
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gépezetes

tolólétra

fő

5.11.2 Halogén fényszóró az alsó létrán (SA)

1
2
3
4

Halogén fényszóró
Nyomógomb- és kijelző felület
„Fényszóró az alsó létrán BE/KI” nyomógomb
„Fényszóró forgatás” nyomógomb

A gépezetes tolólétra munkaterületének kivilágítása céljából az alsó létrára
két fényszórót lehet szerelni.
Ezeket a fényszórókat forgatni lehet a fő kezelőállásról.
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5.12

Automatikus terepkiegyenlítés

Az automatikus terepkiegyenlítés 8o-os dőlésszögig vízszintesen tartja a
létrát.
A gépezetes tolólétra üzembe helyezésekor automatikusan bekapcsol a
terepkiegyenlítés.
5.13 Világítás
A jármű környezetének jobb kivilágítása érdekében, és a platform körül a
járműbe –különleges felszereltségként- környezet- és platformmegvilágítást lehet beszerelni.
Ezek a lámpák csökkentik a balesetveszélyt, és sötétben megkönnyítik a
készülékek elővételét.
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5.13.1 Környezet megvilágítás (SA)

1 Környezet-megvilágítás a hátsótengely fölött
2 Környezet-megvilágítás a jármű végében
A környezet-megvilágítás a málhatér kinyitásakor automatikusan
bekapcsol, amikor be van kapcsolva a helyzetjelző, és be van kapcsolva a
mellékmeghajtó.
A környezet-megvilágítást ezen kívül be és ki lehet kapcsolni a kijelzőkön.
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5.13.2 Platform megvilágítás (SA)

1 Platform-megvilágítás a málhatárolónál
A platform-megvilágítást a kijelzőkön lehet be és kikapcsolni.
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5.14

Betáplálás külső forrásból, akkumulátor főkapcsoló

5.14.1 Sűrített levegő (SA)

1 Sűrített levegő betáplálás
A jármű fékrendszerét a szertárban a sűrített levegő csatlakozón keresztül
lehet ellátni sűrített levegővel. Ezzel lehet biztosítani a nyomás szinten
tartását a fékrendszerben.
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5.14.2 Töltő dugaszoló aljazat, 24V

1 Töltő dugaszoló aljazat, 24V
A 24V-os töltő dugaszoló aljzat segítségével a jármű akkumulátorait fel
lehet tölteni egy külső töltőről.
Az akkumulátor töltésekor a töltőáram nem lépheti túl a
16 A-t.
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5.14.3 230V betáplálás (SA)

1 230V betáplálás
2 Kontrollégő
3 Akkumulátortöltő

A jármű megérintésekor fennáll az áramütés veszélye.
Külső forrásból betáplálás csakis DIN 14685 vagy 14688
szerinti áramfejlesztőről, vagy helyi hálózatról VDE 100,
721. Rész szerinti I∆N 30 mA-s hibaáram-védőkapcsolón
keresztül.
A hibaáram-védőkapcsolót rendszeres időközönként
szakemberrel ellenőriztetni kell.
A gépjárműbe beszerelt
betáplálással történik.

töltőkészülék

áramellátása

a

230V-os

A töltőkészülék a jármű akkumulátorait tölti, és mellékfogyasztókat –pl. kézi
rádiót és kézi fényszórót- is tölteni lehet.
 A gépjármű áramellátása 230V-tal történik.
 Világít a kontrollégő (2).
 A gépjármű motorját nem lehet beindítani.
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5.14.4

Akkumulátor főkapcsoló (SA)

1 Akkumulátor főkapcsoló

Az akkumulátor főkapcsolóval (1) áramtalanítani lehet a jármű 24V-os
áramkörét.
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5.15

Mentőkosár

Mentőkosár utazóállásban

Mentőkosár munkaállásban

A mentőkosarat a létra csúcsára szereljük, és a jármű helyváltoztatásához
a létrakészletre kell dönteni.
A mentőkosár kezelőállásán található vezérlőelemek messzemenően
hasonlítanak a fő kezelőálláson található vezérlőelemekhez.
A mentőkosárban található engedélyező nyomógomb működtetésével
aktiválódik a mentőkosár vezérlése.
A létra vezérlését bármikor át tudja venni a fő kezelőállás.
A mentőkosár maximális terhelése 270 kg, állófelülete 3 személyre van
méretezve.
5.15.1 Kezelő és kijelző elemek
Terítse ki a 74. oldalon található áttekintést.
Kezelőállás a mentőkosárban [2]: A mentőkosárban található kezelőállás a
kezelőt a gépezetes tolólétra üzemi állapotáról
tájékoztatja, és a nyomógombok és kezelőkarok
(7/8) működtetése révén mozgásokat engedélyez
vagy vezet be. A kiegészítő felszerelések kezelő
elemei a kijelző kezelőfelületébe vannak integrálva.
Képernyő [4]:

A képernyőn [4] a gépezetes tolólétra kezelésére
vonatkozó
információk
–pl.
lehetséges
gémkinyúlás, állítási szög, létrahossz,- és
hibajelentések jelennek meg. A képernyő
kezelőfelületével a járműállapotokra vonatkozó
információkat
lehet
lehívni.
A
kiegészítő
felszerelések
kezelő
elemei
a
képernyő
kezelőfelületébe vannak integrálva.
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Vészleállító kapcsoló [6]:

A vészleállító kapcsoló [6] egy biztonsági elem. A
vészleállító kapcsoló működtetésekor azonnal leáll
a gépezetes tolólétra minden mozgása.

Műszerek megvilágítása [2, 1]:
A mentőkosárban
megvilágítására.

található

műszerfal

5.15.2 Kezelőkar
Baloldali kezelőkar [7]:

Ezzel a kezelőkarral a létra készlet ki- és betolását
lehet vezérelni.

Jobboldali kezelőkar [8]:

Ezzel a kezelőkarral a létra készlet forgását,
állításét és dőlését lehet vezérelni.

5.15.3 Engedélyező nyomógomb
Az engedélyező nyomógomb [3] egy biztonsági elem, amelynek célja a
létrakészlet nem szándékos és ellenőrizetlen mozgásának a
megakadályozása, ha kiesik a gépkezelő.
Bizonytalan vagy veszélyes helyzetben az engedélyező nyomógomb
elengedésével azonnal meg lehet állítani a létra működését.
A létra két engedélyező nyomógombbal rendelkezik: az egyik a fő
kezelőálláson, a másik a mentőkosárban található.

Az engedélyező nyomógomb lenyomásával lehet
meghatározni, hogy melyik kezelőállásról irányítja a
létrát.
Amennyiben először a fő kezelőállás engedélyező
nyomógombját nyomja le, a létra vezérlése a fő
kezelőállásról fog történni.
Amennyiben először a mentőkosár engedélyező
nyomógombját nyomja le, a létra vezérlése a
mentőkosárból fog történni.
A másik kezelőállás vezérlése ilyenkor nem működik.
A létra irányítását a „Vezérlés átvétele a
mentőkosárból” nyomógomb lenyomásával bármikor
át lehet venni (lásd: 6.4.9 fejezet).
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5.15.4 Hozzáférés a mentőkosárhoz
Belépő létra [9.1]:

A belépő létra [9.1] teszi lehetővé a bejutást, vagy a
mentendő személyek átvételét a mentőkosárba
elölről.

Sarokbelépő [9.2/9.3]:

A sarokbelépők [9.2/9.3] teszik lehetővé az
akadálytalan bejutást a mentőkosár első oldaláról.

Hátsó belépő létra [10]:

A hátsó belépő létra [10] teszi lehetővé az átjutást a
mentőkosárból a létrakészletre.

5.15.5

A mentőkosár biztosítása a létra csúcsán

Retesz kioldás a mentőkosár leakasztásához [13]:
A
mentőkosár
kiakasztásához
működtetni
kell
a
kioldót.
Beakasztáskor a kosár magától bereteszel.
5.15.6

Váltakozó irányú kommunikációs berendezés

A fő kezelőállás és mentőkosár vagy létracsúcs közötti kommunikáció
érdekében a gépezetes tolólétra fel van szerelve egy váltakozó irányú
kommunikációs berendezéssel.

1 Hangszóró
2 Mikrofon a mentőkosárban
3 Mikrofon a létracsúcson
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Mikrofon [2/3]:

A mentőkosárban és a létracsúcson beépített
mikrofon található.
A létracsúcson és a mentőkosárban nem
szükséges „beszéd” nyomógomb, ugyanis a
mentőkosár/létracsúcs beszélő-berendezése a fő
kezelőállás felé mindig aktív.

Hangszóró [1]:

A váltakozó irányú kommunikációs berendezés
hangszórója a felső létra csúcsán található.
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5.15.7 A mentőkosár felszerelése

A túl hosszú vezetékhosszúságok miatt a biztosítékok
nem oldanak ki!
A
mentőkosárban
csatlakoztatott
készülékekhez
hosszabbító kábelt használni TILOS!
A használt készülékeknél a maximális kábelhossz 10 m.
400V dugaszoló aljazat [18](SA):

400V névleges feszültséggel
készülékek üzemeltetéséhez.

rendelkező

230V dugaszoló aljazat [18](SA):

230V névleges feszültséggel
készülékek üzemeltetéséhez.

rendelkező

Áramfelvezető csatlakozó [19](SA): Elektromos vezetékek csatlakoztatására a
létra készletnél.
Kosárvezérlés csatlakozója [20]:

A
kosárvezérlés
csatlakoztatására.

Hidraulikus csatlakozó [21]:

Kosárszintezés hidraulikus csatlakozói.
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létra

készlethez

5.16

Áttekintés, a mentőkosár felépítése

Lásd a jelmagyarázatot a következő oldalon.
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1
1.1
1.2
2
2.1
3
4
5
6
7
8
9.1
9.2
9.3
10
11
12
12.1
13
16
17
18
19
20
21

Mentőkosár
Mentőkosár eleje
Mentőkosár hátoldala
Kezelőállás a mentőkosárban
Műszerek világítása
Engedélyező nyomógomb
Kijelző
Nyomógombok a mentőkosárban
Vészleállító
Baloldali kezelőkar
Jobboldali kezelőkar
Bemászó létra
Jobboldali sarokbemászó
Baloldali sarokbemászó
Hátsó bemászó
Szórt-fényű fényszóró
Személyvédő fúvóka (SA)
Személyvédő fúvóka csatlakozó (SA)
Mentőkosár-reteszoldás
Fényszóró a mentőkosárnál (SA)
230V dugaszoló aljazat (SA)
400V dugaszoló aljazat (SA)
Áramfelvezető csatlakozó (SA)
Kosárvezérlés csatlakozója
Kosárvezérlés hidraulikus csatlakozói
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6

A gépezetes tolólétra működése
6.1
6.1.1

A bevethetőség biztosítása
Készenlétbe helyezés
Tanulmányozza az alvázgyártó kezelési útmutatóját is!
Mielőtt elindulna a gépezetes tolólétrával, minden alkalommal győződjön
meg, hogy
• a jármű üzemkész és a forgalom számára biztonságos
• a létrakészlet teljesen be van húzva, és a létratartón fekszik
• a hidraulikus kitalpaló egységek be vannak tolva (nem világítanak a
kontrollégők a támlábakon és a vezetőfülkében)
• a mellékmeghajtó ki van kapcsolva (nem világít a kontrollégő a
vezetőfülkében)
• minden málhatér be van zárva (nem világítanak a kontrollégők a
vezetőfülkében)
• a

mentőkosár

be

van

hajtva

(nem

világít

a

kontrollégő

a

vezetőfülkében)
• a felszerelés hiánytalan
• a szállított málha és aggregátok az erre szolgáló tartókban vannak, és
minden retesz és rögzítő szabályosan zárva van
• az üzemanyag tartály fel van töltve.
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6.1.2 Utazás
Ne feledje, hogy
• a megkülönböztető jellel és az elsőbbségi jog igénybevételével történő
közlekedés során Önre is teljes mértékben érvényesek a közlekedési
szabályok
• a gépezetes tolólétra másképp viselkedik az úton, mint egy normál
tehergépkocsi
• magas súlypontja miatt a gépezetes tolólétra gyors kanyarodáskor
kitörésre és borulásra hajlamos
• a fülkén túlnyúló létrakészlet miatt a fordulási kör nagyobb
• a létrakészlet miatt a jármű magassága nagyobb a megszokottnál
• a gépezetes tolólétra felépítmény miatt a jármű szélessége nagyobb,
mint az alvázszélesség
• hídon történő átkeléskor nem szabad átlépni annak teherbíró
képességét
• átjárókon történő áthaladáskor elegendő magasság és szélesség kell
rendelkezésre álljon.
6.1.3 Megérkezés
 Hozza működésbe a rögzítő féket.
 Kapcsolja be a vészvillogót és a körforgó kéklámpákat.
 A gépezetes tolólétra működési tartományát zárja le a közúti forgalom
elől.
 Gondoskodjon arról, hogy ne tartózkodjanak illetéktelen személyek a
gépezetes tolólétra működési tartományában.
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6.1.4 A gépezetes tolólétra pozicionálása

 Csak akkor vigye a gépezetes tolólétrát az állófelületre,
meggyőződött, hogy az állófelület alkalmas a kitalpalásra.

ha

• Kétség esetén válasszon másik állófelületet.

1
2
3
4

3,5o-jelölés
7o-jelölés
10o-jelölés
14o-jelölés

 A vezetőfülkében (SA) vagy a gépjármű végében található libellával
ellenőrizze az állófelület dőlését.
1 Libella
2 Levegő buborék

 A mért értéket a légbuborék (2) peremén kell leolvasni.
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 Dőlt állófelület esetén állítsa
hegymeneti haladási irányba.
A

Távolság
vezetéktől

az

a

gépezetes

tolólétrát

elektromos

 Tartson kellő távolságot az elektromos vezetékektől.
• Kérjen információt

 Ellenőrizze a létrakészlet feletti teret.
 A bevetést nem szabad munkatér-szűkülés akadályozza.





Amennyiben elkerülhetetlen a szűk térben való munkavégzés:
Fokozott óvatosság!
Kerülje az ütközést a tárgyakkal.
Látási akadály esetén határozzon meg egy megfigyelőt.
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lehetőleg

Kerülendő:
A gépezetes tolólétra a tárgyhoz túl közel
áll.

 Ne állítsa a gépezetes tolólétrát túl közel az épülethez.
 A bevetési terület erősen korlátozott!
6.1.4.1 Mentési magasság

A
B
C
C1
D

kb. 4,8 m
75o
kb. 8 m
kb. 6,8 m
Legnagyobb mentési magasság kb. 30 m

Kis mentési magasság esetén az objektumhoz mért távolság legyen
legalább akkora, hogy betolt létrakészlettel el lehessen érni.
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Ez a távolság kb. 8 m a forgótorony közepe és az objektum között. Ez kb.
6,8 m-t jelent a platform külső éle és az épület között.
Arra kell törekedni, hogy a létra 90o-os szögben álljon az objektumhoz.
Alternatívaként más gépezetes tolólétra beállás is lehetséges.
Maximális mentési magasság:
A maximális mentési magasság (D) akkor van elérve, amikor a létrakészlet
75o-os (B) szögben áll és teljesen ki van hosszabbítva.
Ehhez a gépezetes tolólétrát a jármű külső élétől mérve kb. 4,8 m-re (A) el
kell távolítani az objektumtól.
6.1.5 Az állóhely kiválasztása a gépezetes tolólétra üzemeltetéséhez

Elégtelen stabilitás/billenési veszély
A gépezetes tolólétra üzemeltetésekor a fő veszélyt az
elégtelen stabilitás jelenti! A gépezetes tolólétra csak
megfelelően kitámasztott állapotban engedélyezett!
A bevetési hely tulajdonságait, különösen a talaj
szerkezetét és az állófelület dőlését a gépezetes tolólétra
megtámasztása előtt gondosan ellenőrizni kell.
Gondosan ellenőrizni kell a kitalpalási folyamatot.
Stabilitásvesztés veszélye esetén minden munkálatot
azonnal
le
kell
állítani,
szükség
esetén
védőintézkedéseket
kell tenni,
és a
stabilitás
helyreállításához el kell végezni minden intézkedést.
6.1.6 Az állóhely kiválasztása a stabilitás tekintetében
A gépezetes tolólétrát tilos olyan környezeti befolyás esetén használni,
amely veszélyezteti a stabilitást.
A stabilitást veszélyeztető környezeti behatások:
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6.1.6.1 Az állóhely talaja nem rendelkezik teherbírással
Lehetséges okok:
•
•
•
•
•
•

laza talaj, laza padlóburkolat
csekély mértékben tömörített talaj
eső vagy tűzoltóvíz által felpuhított vagy felpuhuló talaj
eltérő, különböző tömörítési fokkal rendelkező talajburkolatok
csatornafedelek, ároktakarók, gödrök a földben, földhányások
bozót közelsége.

6.1.6.2 Ferde talaj
• Az állófelület dőlése nagyobb, mint 14o.
6.1.6.3 Időjárási hatások
• Nedvesség, jegesedés vagy olaj miatt csökkent tapadás.
6.1.6.4 Ható erők
•
•
•

Szélerők.
Létramozgás okozta reakcióerő.
A mentőkosárból vagy létracsúcsról
reakcióerő.

történő

vízleadás

okozta

A nevezett megengedhetetlen környezeti befolyások kombinációjából
rendkívüli veszélyeztetés származik.
A gépezetes tolólétra mozgásainak reakcióerői már enyhén kritikus állás
esetében is kritikus állapothoz vezethetnek.
Mindig kísérje figyelemmel a támasztási helyzetet.
Időben fontolja meg és hajtsa végre az állóhely
változtatást.
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6.1.7 Az állóhely kiválasztása a kitalpalási szélesség és a gémkinyúlás
figyelembe vételével

A
B
C

Legnagyobb kitalpalási szélesség 4,8 m
Minimális kitalpalási szélesség 2,5 m
A szükséges állófelület hossza

Az előirányzott kitalpalási szélesség 4,8 m (a tartók legnagyobb távolsága).
A gépezetes tolólétra megtámasztására legalább 2,5 m széles állófelület
kell rendelkezésre álljon. Amennyiben kisebb szélesség áll rendelkezésre,
nem lehet elkezdeni a munkát. Ilyen esetben új állóhelyet kell keresni.
Dőlt állófelületeken a legkisebb támasztási szélesség, dőlési fokonként, a
lejtő felöli oldalon automatikusan 40 mm-rel megnövekszik.
A támasztókat csak a minimális támasztási szélességen kívülre, és lefelé
lehet mozgatni.
Amennyiben a kitolható tartókat nem lehet megfelelően lefelé tolni, új
állóhelyet kell keresni. Amennyiben az állófelület dőlése nagyobb, mint 14o,
a létrát a támlábak segítségével megfelelően szintbe kell állítani.
Amennyiben ez nem lehetséges, új állóhelyet kell keresni.
A szükséges állófelület hossza a mellső támlábak hátsókhoz viszonyított
távolságához igazodik. Ez alváztól függően kb. 3,9 m és 4,6 m között van.
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6.1.8 Faalátétek és talpprofilok használata kitalpaláskor
6.1.8.1 A faalátétek használata

A gépezetes tolólétra elektromos vezetékeket érinthet
meg!
Fennáll az áramütés veszélye! Csak elektromos
vezetőképességgel rendelkező alátéteket használjon!
A
gépjárművel
szállított
alátétek
elektromosan
vezetőképesek annak érdekében, hogy biztonságot
szolgáltassanak a feszültségesés kialakulása ellen a
jármű és talaj között.
Csak a járművel szállított alátéteket használja!
Rendszerint az alátétek a platformra vezető fellépőkben találhatók.
Ezeket különböző helyzetekben lehet használni.
A terhelés egyenletes elosztása a talajon
1 Alátét

 Fektessen egy alátétet egy munkahenger alá.
 Megnövekszik a támasztóhenger állófelülete!
Az állófelület lépcsőinek kiegyenlítése

•
•

A lépcsőzetes állófelület maga 3o-ig dönthető.
Max. két alátét helyezhető támasztóhengerenként.
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Az alváz döntése a hossztengelye mentén:

• A létrakészlet dőlésszögének az állófelület alatti munkák számára
történő növeléséhez az alvázat 7o-al dönteni lehet.
• Ekkor az állófelület maga 3o-ig dönthető.
• Max. két alátét helyezhető támasztóhengerenként.
A 7o-ot meghaladó dőlésű állófelületek esetében
alátéteket használni tilos!
6.1.8.2 A talpprofilok használata

1 Talpprofil
2 Támhenger
3 Talajnyomó lap

Dőlt állófelületen fennáll a gépezetes tolólétra
csökkentett tapadás miatti elcsúszásának veszélye!
Eljegesedett és olajos állófelületeken, dőlt állófelületen
a talpprofilok súrlódásos tapadása nincs elegendően
biztosítva.
A talpprofilokat csak sík állófelületeken szabad
használni.
A súrlódásos tapadó javításához talpprofilt lehet használni.
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6.1.9 Hogyan függ a létrakészlet működési tartománya az egyes támlábak
pozíciójától
Az egyes támhengerek pozíciója befolyásolja a hasznos gémkinyúlást.
Csupán részben kitolt tartók esetében a létra gémkinyúlása ebben a
tartományban korlátozva van.
Azt, hogy egy tartományra a gémkinyúlás korlátozva van-e vagy sem,
megmutatják a kitalpalás kezelőállásainak kijelzői.

1 Működési tartomány
2 Jelzés a képernyőn
 Az összes támláb maximálisan ki van tolva.
 Rendelkezésre áll a maximális gémkinyúlás!

1 Működési tartomány
2 Jelzés a képernyőn
3 Korlátozott működési tartomány





A jobb mellső támláb maximálisan ki van tolva.
A jobb hátsó támláb maximálisan ki van tolva.
A baloldali támlábak maximálisan ki vannak tolva.
A jobb mellső támláb tartományában korlátozott a gémkinyúlás.
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1 Működési tartomány
2 Jelzés a képernyőn
3 Korlátozott működési tartomány
 A jobboldali támlábak minimálisan vannak kitolva.
 A baloldali támlábak maximálisan ki vannak tolva.
 A jobboldali támlábak tartományában korlátozott a gémkinyúlás.

1 Működési tartomány
2 Jelzés a képernyőn
3 Korlátozott működési tartomány
 Az összes támláb minimálisan van kitolva.
 A jobb- és baloldali támlábak tartományában korlátozott a gémkinyúlás.
A létrával megközelítendő objektumnál úgy
válasza meg az állófelületet, hogy az összes
támlábat maximálisan ki lehessen tolni.
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6.1.10 A létra bevethetőségének ferde állófelület általi korlátozása
Tegyen különbséget a jármű haladási irányban dőlt felemelése és a
haladási irányra merőlegesen dőlt állófelület között.

Dőlt állófelületen az automatikus
vízszintesen tartja a létrakészletet.
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terepkiegyenlítés

8o-os

szögig

6.1.10.1 Ferde állófelület, 7o-ig terjedő dőlés haladási irányban
1

7o-jelölés

 Ellenőrizze az állófelület dőlését a jármű fülkéjében, a fő kezelőálláson
vagy a gépjármű végében található libella segítségével.
 Amennyiben a libella 7o-on belüli értéket mutat (szürke felület), a létra
haladási irányban dőlt felületen minden korlátozás nélkül használható.
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6.1.10.2 Ferde állófelület, 7o-ot meghaladó és 14o-nál kevesebb dőlés haladási
irányban

Veszélyeztetve a gépezetes tolólétra stabilitása.
Meghatározatlan talajon (jég, homok…) a gépezetes
tolólétra elcsúszhat.
Ellenőrizze gondosan az állófelületet.
Amennyiben a felemelési felület dőlése nagyobb, mint
7o, nem szabad alátéteket használni.

 Állítsa a gépezetes tolólétrát az állófelületen haladási és hegymeneti
irányba.
1 7o-jelölés
2 14o-jelölés

 Ellenőrizze az állófelület dőlését a jármű fülkéjében, a fő kezelőálláson
vagy a gépjármű végében található libella segítségével.
 Amennyiben a libella 7o (1) és 14o (2) közötti értéket mutat (szürke
felület):
 A gépezetes tolólétrát támassza le maximális kitalpalási szélességgel.
 Amennyiben ez nem lehetséges, válaszon másik állófelületet.
Amennyiben a kijelző elem 7o és 14o jel között található (szürke
gyűrűfelület), a létra haladási irányban dőlt állófelületen történő használata
korlátozott.
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Az automatikus terepkiegyenlítés 7o-ot meghaladó dőlésű állófelületen már
nem tudja minden irányban kompenzálni a létrakészlet dőlését. Ezek a
területek a létra használata számára el vannak zárva, ugyanis a
vízszintestől 3o-nál nagyobb eltérés esetén a létrakészlet már nem járható
biztonságosan.
Minél nagyobb az állófelület dőlése, annál kisebb a hasznos dőlési
tartomány, amelyben a létrát használni lehet.
Teljesen behúzott létrával a létra készletet át
lehet forgatni a nem használható területek fölött.
Ezeken a területeken a létrát nem lehet kitolni.
6.1.10.3 Ferde állófelület, 14o-ot meghaladó dőlés haladási irányban

Veszélyeztetve a gépezetes tolólétra stabilitása.
Legyen óvatos, amennyiben az állófelület
haladási irányban nagyobb, mint 14o.
A gépezetes tolólétra borulhat, vagy elcsúszhat.
A gépezetes tolólétrát nem szabad használni.

dőlése

 Ellenőrizze az állófelület dőlését a jármű fülkéjében, a fő kezelőálláson
vagy a gépjármű végében található libella segítségével.
 Amennyiben a libella 14o –nál nagyobb értéket mutat, a gépezetes
tolólétrát nem szabad üzemeltetni.
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6.1.10.4 Ferde állófelület, 14o-ig terjedő dőlés haladási irányra merőlegesen

Veszélyeztetve a gépezetes tolólétra stabilitása.
Meghatározatlan talajon (jég, homok…) a gépezetes
tolólétra elcsúszhat.
Ellenőrizze gondosan az állófelületet.
Amennyiben a felemelési felület dőlése nagyobb, mint
7o, nem szabad alátéteket használni.

A Kitalpalási szélesség
1 7o-jelölés
2 14o-jelölés
 Ellenőrizze az állófelület dőlését a jármű fülkéjében, a fő kezelőálláson
vagy a gépjármű végében található libella segítségével.
 Amennyiben a libella 7o -nál nagyobb értéket mutat, a gépezetes
tolólétrát korlátozottan szabad üzemeltetni
A haladási irányra merőleges állófelület esetében a lejtőoldali minimális
kitalpalási szélesség megnövekszik.
A minimális kitalpalási szélesség az állófelület dőlésétől függ.
A minimális kitalpalási szélességen belül nem lehet kitalpalni.
Dőlt állófelületek esetében a létra lejtő felöli oldalán csökken a
gémkinyúlás.
A lejtő felé irányuló támláb-pár támhengereit csak akkor lehet kitolni, ha
ezen az oldalon el lett érve a minimális kitalpalási szélesség.
Amennyiben a támlábakat –pl. akadályok miatt- nem lehet kitolni a
minimális kitalpalási szélességig, a gépezetes tolólétrát nem lehet
kitalpalni.
Ilyen esetben új állófelületet kell keresni.
Dőlt állófelületek esetében mindig a maximális kitalpalási szélességre kell
törekedni.
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Amennyiben egy támlábat nem lehet beállítani a maximális kitalpalási
szélességre:

A

Működési tartomány

 A támlábak külön-külön vezérlésével állítsa a gépezetes tolólétrát
vízszintesre.
 Annak a támlábnak a tartományában, amelyet nem lehet a maximális
kitalpalási szélességre állítani, csökken a gémkinyúlása (lásd: 6.1.9).
6.1.10.5 Ferde állófelület, 14o-ot meghaladó dőlés haladási irányra merőlegesen

Veszélyeztetve a gépezetes tolólétra stabilitása.
Legyen óvatos, amennyiben az állófelület dőlése
haladási irányban nagyobb, mint 14o.
A gépezetes tolólétra borulhat, vagy elcsúszhat.
A gépezetes tolólétrát nem szabad használni.

1

14o-jelölés

 Ellenőrizze az állófelület dőlését a jármű fülkéjében, a fő kezelőálláson
vagy a gépjármű végében található libella segítségével.
 Amennyiben a libella 14o –nál nagyobb értéket mutat, a gépezetes
tolólétrát nem szabad üzemeltetni.
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6.2

Kitalpaló üzem

Személyek szorulhatnak be, testrészek szakadhatnak le.
Ügyeljen arra, hogy a támlábak működési tartományában
ne tartózkodjanak személyek!
Terítse ki a 120. oldalon található áttekintést.

6.2.1 Előkészítés a kitalpaláshoz
 Ellenőrizze, hogy a kiválasztott állófelület alkalmas-e a gépezetes
tolólétra üzemelésére.
 A gépezetes tolólétrát állítsa az előirányzott állófelületre.
 Járassa a jármű motorját.
 Kapcsolja be a rögzítő féket.
 A sebességváltót kapcsolja üresbe.
Kézi sebességváltó esetében:
 Nyomja le a tengelykapcsoló pedálját, és létraüzemhez kapcsolja be a
mellékmeghajtót.
 Lassan engedje fel a tengelykapcsoló pedálját.
 A támlábakban elkezdenek villogni a villogó lámpák [8].
 A vezetőfülkében világít a „Gépezetes tolólétra üzem BE” kontrollégő.
 Aktívak a kitalpalás kezelő állások.
 Le lehet talpalni.
Automata sebességváltó esetében:
 Létraüzemhez kapcsolja be a mellékmeghajtót.
 A támlábakban el kezdenek villogni a villogó lámpák [8].
 A vezetőfülkében világít a „Gépezetes tolólétra üzem BE” kontrollégő.
 Aktívak a kitalpalás kezelő állások.
 Ki lehet talpalni.
6.2.2 A kitalpalás kezelőegysége a gépjármű hátsó részében
 Menjen a jármű végéhez.
 Két kitalpalás kezelő állást talál.
• A baloldali kitalpalás kezelő állással [1] a jármű baloldalán található
támlábakat irányítja.
• A jobboldali kitalpalás kezelő állással [2] a jármű jobboldalán található
támlábakat irányítja.
A kitalpalást tetszés szerinti oldalon kezdheti.
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Célszerű a kitalpalást azon az oldalon kezdeni,
amerre a mentést végezni kell. Ezen az oldalon
a támlábakat maximálisan ki kell tolni.
A bal és a jobboldali támlábakat tetszés szerint akár együtt, akár különkülön is lehet működtetni.
A kitalpalási folyamat elkezdésekor a gépjármű hátsó tengelyét egy
sorrendkapcsolás lereteszeli a rugórögzítő eszközzel.
A támlábak kitolása csak a hátsótengely szabályos
reteszelése után válik lehetségessé.
6.2.3 Kitalpalás kezelőelemei
„Támláb külön-külön vezérlése”-nyomógomb, elülső [4. 1]:
Akkor
kell
megnyomni, ha a mellső támlábakat külön-külön
kell ki- vagy betolni.
„Támláb külön-külön vezérlése”-nyomógomb, hátsó [4. 2]:
Akkor
kell
megnyomni, ha a hátsó támlábakat külön-külön kell
ki- vagy betolni.
„Mentőkosár munkahelyzetbe billentése” nyomógomb [5. 1]:
A
mentőkosár
munkahelyzetbe állításához kell megnyomni.
„Mentőkosár utazóhelyzetbe billentése” nyomógomb [5. 2]:
A
mentőkosár
utazóhelyzetbe állításához kell megnyomni.
Kezelőkar [3]:

A kitalpalás hidraulikus mozgásait irányítja.

Kontrollégő, nyomásengedélyezés a létra számára [6]: A
kontrollégő
akkor
világít, ha létrejött a gépezetes tolólétra
üzemeltetéséhez szükséges talajnyomás, és
megtörtént
a
nyomás
engedélyezése
a
kocsifelépítmény számára.
Tengelyreteszelés kontrollégője [7]: A kontrollégő akkor világít, amikor a tengely
retesze teljesen ki van tolva, és a hátsó tengely
reteszelve van.
„Vészleállítás” [9]:

A vészleállító egy biztonsági elem. A vészleállító [9]
lenyomásakor azonnal leáll a kitalpalási folyamat
minden mozgása.
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6.2.4 Kitalpalás vészleállító

A kitalpalás vezérlőállásán található vészleállító csak a
kocsialváz mozgásaira hat.
A kitalpalás vezérlőállásán található vészleállítóval a
létra készlet mozgásait nem lehet leállítani.
Ellenőrizze a helyzetet, és tegye meg a szükséges
intézkedéseket a vészleállítás okának megszűntetésére.

1

Vészleállító a kitalpalás kezelőállásán

Vészhelyzetben a vészleállító nyomógomb segítségével blokkolni lehet a
kitalpalást.
Vészleállítás
 Nyomja meg a vészleállító nyomógombot [1].
 Folyamatos hangjelzés hallatszik.
 A kitalpalás minden mozgása leáll.
 Állapítsa meg, hogy mi vezetett a vészleállításhoz.
 Tegye meg a vészleállítás okának megszüntetéséhez szükséges
intézkedéseket.
A vészleállás megszüntetése előtt meg kell győződni,
hogy nincs ok a vészleállás fenntartásához.
Amennyiben nincs ok a vészleállás fenntartásához, a
kezelőálláson meg kell szüntetni a vészleállást.
A vészleállás kioldását a kezelőálláson csak hangjel jelzi.
A vészleállás kezelőállásról történő kioldásakor a
kijelzőkön nem történik jelzés.
Vészleállítás megszüntetése
 Forgassa jobbra a vészleállító nyomógombot, és engedje el.
 Megszűnik a folyamatos hangjelzés.
 Folytatni lehet a kitalpalás minden mozgását.
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6.2.5

Támlábak kitolása

6.2.5.1

A támlábak maximális mértékű kitolása

Terítse ki a 120. oldalon található áttekintést.

Személyek szorulhatnak be, testrészek szakadhatnak
le.
Ügyeljen
arra,
hogy
a
támlábak
működési
tartományában ne tartózkodjanak személyek!

 Menjen a gépjármű végében található kezelőállások [1/2]
valamelyikéhez.
 Mozdítsa a kezelőkart [3] a jármű oldala [FF] felé, és tartsa meg ebben
a helyzetben.
 Szakaszos hangjelzés hallatszik.
 Lereteszel a hátsó tengely.
 Világít a „Tengelyreteszelés” [7] kontrollégő.
A támlábak kitolása csak a hátsótengely
szabályos reteszelése után válik lehetségessé.
 Tartsa a kezelőkart [3] továbbra is ebben a helyzetben.
 Az adott oldal mindkét tartója [13] kitolódik a maximális kitalpalási
szélességre.
 Mihelyt mindkét tartó [13] kitolódott a maximális kitalpalási szélességre,
a támlábak elindulnak lefelé.
 Amikor valamelyik támláb elérte a talajt, automatikusan megáll a kitoló
mozgás.
 Menjen a gépjármű végében található másik kezelőálláshoz.
 Hajtsa végre a kitalpalást ezen az oldalon.
Amikor mind a négy támláb érintkezésbe került a talajjal, azokat együtt
munkahelyzetbe kell hozni.
Ahhoz, hogy munka közben a gépezetes tolólétra
biztonságosan álljon, az szükséges, hogy az összes
támláb elegendő talajnyomással rendelkezzen. Ezt a
talajnyomást a hátsó tengely megemelésével lehet
biztosítani.
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 Mozdítsa a kezelőkarok egyikét a jármű adott oldala [FF] felé.
 Mind a négy támhenger egyidejűleg tovább halad néhány centimétert
lefelé, és megemeli a járművet. A kitoló mozgás automatikusan leáll.
 Világít a „Létra nyomásengedélyezés” [6] kontrollégő.
 A létra használatra kész.
 Az automatikus leállást követően engedje el a kezelőkart.
 A gépezetes tolólétra szabályosan alá van támasztva.
 Győződjön meg, hogy a „Nyomásengedélyezés” kontrollégő [6] jelzi a
létra üzemkész állapotát.
 Amennyiben nincs kijelezve az üzemkész állapot, az azt jelenti, hogy a
kitalpalási folyamat nincs szabályosan lezárulva, és a gépezetes
tolólétra használata nem lehetséges.
A létra üzemeltetése csak akkor válik lehetségessé, ha a
gépezetes tolólétra szabályosan ki van talpalva
A
támasztók
lesüllyedése
megszünteti
az
üzemkészséget.
A kitalpalás kezelőkarja nem működik mindaddig, míg a
létrakészlet nincs a létratartóban.

 Ellenőrizze, hogy a hátsótengely érintkezik-e a talajjal.
 Ha a hátsótengely érintkezik a talajjal, a hátsó tengelyt a külön-külön
vezérléssel fel kell emelni, vagy újra el kell végezni a kitalpalás
folyamatát.
 Ha hátsótengely nem érintkezik a talajjal, a kitalpalási folyamatot le
lehet zárni.
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A mellső tengely elemelésekor fennáll a veszély, hogy
átbillen a mellső támlábak fölött.
Tekintettel,
hogy
a
vezetőfülke
fölötti
munkatartományban nincs korlátozva a munkatartomány
határa, extrém terhelés és a mellső tengely megemelése
esetén a gépezetes tolólétra a jármű hosszirányában
átbillenhet a két mellső támláb fölött.
Ügyeljen arra, hogy a mellső tengely mindig érintkezzen
a talajjal!
 Ellenőrizze, hogy a mellsőtengely kerekei érintkeznek-e a talajjal.
 Ha a mellsőtengely nem érintkezik a talajjal, a mellső tengelyt egyedi
vezérléssel kell leereszteni, vagy meg kell ismételni a kitalpalási
folyamatot.
 Ha a mellsőtengely érintkezik a talajjal, a kitalpalás befejeződött.
 Ellenőrizze, hogy a mentőkosár munkaállásban van-e.
 Amennyiben a kitalpalási folyamat után a mentőkosár nincs
munkaállásban, szakaszos hangjelzés hallatszik.
Támlábak kitolása  Mozdítsa a kezelőkart a
jármű széle felé [FF]
Támlábak behúzása  Mozdítsa a kezelőkart a
jármű közepe felé [FM]
A
mozgások
sebességét
a
kezelőkar
elmozdulása szabályozza.
Kis elmozdulás  Lassú mozgás.
Erős elmozdulás  Gyors mozgás.
6.2.5.2

A támlábak egyesével történő kitolása

Terítse ki a 120. oldalon található áttekintést.

Személyek szorulhatnak be, testrészek szakadhatnak le.
Ügyeljen arra, hogy a támlábak működési tartományában
ne tartózkodjanak személyek!
A támlábak külön-külön vezérlésével a gépezetes tolólétra
támlábait külön-külön lehet beállítani.
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 Menjen a gépjármű
valamelyikéhez.

végében

található

kezelőállások

[1/2]

 Nyomja meg a „Támláb külön-külön vezérlése, elől” [4.1]nyomógombot, vagy a „Támláb külön-külön vezérlése, hátul” [4.2]nyomógombot és tartsa lenyomva,
és
 Mozgassa a kezelőkart [3] a jármű széle felé [FF] és tartsa meg ebben
az állásban.
 Szakaszos hangjelzés hallatszik.
 Reteszelődik a hátsótengely.
 Világít a „Tengelyreteszelés” [7] kontrollégő.
A támlábak kitolása csak a hátsótengely
szabályos reteszelése után válik lehetségessé.
 Közelítse a [12] támlábat az akadályhoz, amennyire csak lehet.
 A támláb [12] addig tolódik ki, ameddig a kezelőkar [3] a jármű széle
felé [FF] van tolva.
 Engedje el a kezelőkart, amikor a támláb elérte helyzetét.
 Állítsa be a második támláb helyzetét.
A tartó gerendákat [13] csak akkor lehet
vízszintesen mozgatni, amikor a kitalpaló
hengerek [12] teljesen be vannak húzva.
 Mozgassa a kezelőkart [3] hátrafelé [H].
 Mindkét támláb [12] elindul lefelé.
 Abban a pillanatban, amikor az egyik támláb megérinti a talajt, leáll a
mozgás.
Ilyen módon be lehet állítani mind a négy támlábat.
A „csak elől” és „csak hátul” nyomógombok
egyidejű lenyomásával a tartókat párosával
lehet kitolni.
A kezelőkart [3] hátrafelé [H] mozgatva a
támlábak elindulnak párosával lefelé.
Amennyiben kitalpalás közben megnyomja a
„csak elől” [4.1] vagy „csak hátul” [4.2]
nyomógombot, a kitoló mozgás csak a
nyomógomb vagy kezelőkar [3] elengedésekor
áll le.
Amikor mind a 4 támláb érintkezik a talajjal, a munkahelyzetet a támlábak
együttes kitolásával kell felvenni.
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Ahhoz, hogy a létra működés közben stabilan álljon, a
támlábak elegendő talajnyomással kell rendelkezzenek.
Ezt a talajnyomást a hátsó tengely megemelésével lehet
biztosítani.
A „Gépezetes tolólétra munkahelyzetbe hozás”
folyamatot akkor is végezze el, ha a jelzés a kitalpalási
folyamat végén elegendő talajnyomást mutat az összes
támlábnál.
 Mozgassa az egyik kezelőkart [3] az adott járműoldal [FF] irányába,
vagy hátrafelé [H].
 Mind a négy kitámasztó henger elmozdul még néhány centit lefelé, és
megemeli a járművet. A kitolás automatikusan leáll.
 Világít a „Létra nyomásengedélyezés” [6] kontrollégő.
 Az automatikus leállást követően engedje el a kezelőkart.
 A gépezetes tolólétra szabályosan alá van támasztva.
 A létra üzemkész.
 Győződjön meg, hogy a „Nyomásengedélyezés” kontrollégő [6] jelzi a
létra üzemkész állapotát.
 Amennyiben nincs kijelezve az üzemkész állapot, az azt jelenti, hogy a
kitalpalási folyamat nincs szabályosan lezárulva, és a gépezetes
tolólétra használata nem lehetséges.
A létra csak akkor kapja meg az üzemeléshez
szükséges feloldást, amikor a gépezetes tolólétra
szabályosan meg van támasztva.
A kitalpalást vezérlő kar működtetése megszűnteti az
üzemkészséget.
A kitalpalás kezelőkarja nem működik mindaddig, míg a
létrakészlet nincs a létratartóban.
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 Ellenőrizze, hogy a hátsótengely érintkezik-e a talajjal.
 Ha hátsótengely érintkezik a talajjal, a hátsó tengelyt a külön-külön
vezérléssel fel kell emelni, vagy újra el kell végezni a kitalpalás
folyamatát.
 Ha hátsótengely nem érintkezik a talajjal, a kitalpalási folyamatot le
lehet zárni.

A mellső tengely elemelésekor fennáll a veszély, hogy átbillen a
mellső támlábak fölött.
Tekintettel, hogy a vezetőfülke fölötti munkatartományban nincs
korlátozva a munkatartomány határa, extrém terhelés és a mellső
tengely megjelenése esetén a gépezetes tolólétra a jármű
hosszirányában átbillenhet a két mellső támláb fölött.
Ügyeljen arra, hogy a mellső tengely mindig érintkezzen a talajjal!
 Ellenőrizze, hogy a mellsőtengely kerekei érintkeznek-e a talajjal.
 Ha a mellsőtengely nem érintkezik a talajjal, a mellső tengelyt különkülön vezérléssel kell leereszteni, vagy meg kell ismételni a kitalpalási
folyamatot.
 Ha a mellsőtengely érintkezik a talajjal, a kitalpalás befejeződött.
 Ellenőrizze, hogy a mentőkosár munkaállásban van-e.
 Amennyiben a kitalpalási folyamat után a mentőkosár nincs
munkaállásban, szakaszos hangjelzés hallatszik.
Támlábak kitolása  Mozdítsa a kezelőkart a
jármű széle felé [FF]
Támlábak behúzása  Mozdítsa a kezelőkart a
jármű közepe felé [FM]
A
mozgások
sebességét
a
kezelőkar
elmozdulása szabályozza.
Kis elmozdulás  Lassú mozgás.
Erős elmozdulás  Gyors mozgás.
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6.2.5.3

Kitalpalás csökkentett szélességgel

Terítse ki a 120. oldalon található áttekintést.
A
B
C

Legnagyobb lehetséges kitalpalási
szélesség
Legkisebb kitalpalási szélesség
Legnagyobb lehetséges kitalpalási
szélesség az egyik oldalon

Ha nem áll rendelkezésre a szükséges maximális kitalpalási szélesség, a
gépezetes tolólétrát ajánlatos úgy állítani, hogy a támlábat azon az oldalon,
ahol menteni kell, annyira ki lehessen tolni, amennyire csak lehet (C), és
az ellenkező oldalon lévő támasztót csak a legkisebb kitalpalási
szélességre (B) tolja ki.

Személyek szorulhatnak be, testrészek szakadhatnak le.
Ügyeljen arra, hogy a támlábak működési tartományában
ne tartózkodjanak személyek!

 Menjen a gépjármű végében ahhoz a kezelőálláshoz [1/2], amelyik
azon az oldalon van, ahol a mentést kell végezni.

 Amennyiben azon az oldalon, ahol a mentést kell végezni, nem lehet
kitolni a maximális kitalpalási szélességre, a támlábakat egyesével kell
kitalpalni (lásd a 6.2.5.2 pontot).
 Mozgassa a kezelőkart [3] a jármű széle felé [FF] és tartsa meg ebben
az állásban.
 Szakaszos hangjelzés hallatszik.
 Reteszelődik a hátsótengely.
 Világít a „Tengelyreteszelés” [7] kontrollégő.
A támlábak kitolása csak a hátsótengely
szabályos reteszelése után válik lehetségessé.
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 Tartsa a kezelőkart [3] tovább ebben az állásban.
 Az egyik oldal mindkét tartója [13] kitolódódik a maximális kitalpalási
szélességre.
 Amikor a tartók (13) teljesen ki vannak tolva, a támlábak [12] elindulnak
lefelé.
 Amikor valamelyik támláb elérte a talajt, automatikusan megáll a kitoló
mozgás.
 Menjen a gépjármű végében ahhoz a kezelőálláshoz [1/2], amelyik
azon az oldalon van, ahol csak minimális szélességre kell kitalpalni.
A támlábakat csak a minimális kitalpalási
szélességen túl lehet leengedni.
Vízszintes állófelületen a minimális kitalpalási
szélesség a járműkontúron belül található.
Dőlt állófelületen a minimális kitalpalási
szélesség
automatikusan
növekszik.
A
járműkontúron belüli kitalpalás dőlt állófelületen
nem lehetséges.





Mozgassa a kezelőkart [3] hátrafelé [H].
A támasztók kitolódnak a legkisebb kitalpalási szélességig.
A támasztóhenger lefelé mozog.
Amikor valamelyik támláb elérte a talajt, automatikusan megáll a kitoló
mozgás.

Amikor mind a 4 támláb érintkezik a talajjal, a munkahelyzetet a támlábak
együttes kitolásával kell felvenni.
Ahhoz, hogy a létra működés közben stabilan álljon, a
támlábak elegendő talajnyomással kell rendelkezzenek.
Ezt a talajnyomást a hátsó tengely megemelésével lehet
biztosítani.
 Mozgassa az egyik kezelőkart [3] az adott járműoldal [FF] irányába,
vagy hátrafelé [H].
 Mind a négy kitámasztó henger elmozdul még néhány centit lefelé, és
megemeli a járművet. A kitolás automatikusan leáll.
 Világít a „Létra nyomásengedélyezés” [6] kontrollégő.
 A létra üzemkész.
 Az automatikus leállást követően engedje el a kezelőkart [3].
 A gépezetes tolólétra szabályosan le van támasztva.
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 Győződjön meg, hogy a „Nyomásengedélyezés” kontrollégő [6] jelzi a
létra üzemkész állapotát.
 Amennyiben nincs kijelezve az üzemkész állapot, az azt jelenti, hogy a
kitalpalási folyamat nincs szabályosan lezárulva, és a gépezetes
tolólétra használata nem lehetséges.
A létra csak akkor kapja meg az üzemeléshez
szükséges feloldást, amikor a gépezetes tolólétra
szabályosan le van támasztva.
A kitalpalást vezérlő kar működtetése megszűnteti az
üzemkészséget.
A kitalpalás kezelőkarja nem működik mindaddig, míg a
létrakészlet nincs a létratartóban.

 Ellenőrizze, hogy a hátsótengely érintkezik-e a talajjal.
 Ha a hátsótengely érintkezik a talajjal, a hátsó tengelyt a külön-külön
vezérléssel fel kell emelni, vagy újra el kell végezni a kitalpalás
folyamatát.
 Ha a hátsótengely nem érintkezik a talajjal, a kitalpalási folyamatot le
lehet zárni.

A mellső tengely elemelésekor fennáll a veszély, hogy
átbillen a mellső támlábak fölött.
Tekintettel,
hogy
a
vezetőfülke
fölötti
munkatartományban
nincs
korlátozva
a
munkatartomány határa, extrém terhelés és a mellső
tengely megemelése esetén a gépezetes tolólétra a
jármű hosszirányában átbillenhet a két mellső támláb
fölött.
Ügyeljen arra, hogy a mellső tengely mindig
érintkezzen a talajjal!
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 Győződjön meg, hogy a mellsőtengely kerekei érintkeznek a talajjal.
 Ha a mellsőtengely nem érintkezik a talajjal, a mellső tengelyt különkülön vezérléssel kell leereszteni, vagy meg kell ismételni a kitalpalási
folyamatot.
 Ha a mellsőtengely érintkezik a talajjal, a kitalpalás befejeződött.
 Ellenőrizze, hogy a mentőkosár munkaállásban van-e.
 Amennyiben a kitalpalási folyamat után a mentőkosár nincs
munkaállásban, szakaszos hangjelzés hallatszik.
Támlábak kitolása  Mozdítsa a kezelőkart a
jármű széle felé [FF]
Támlábak behúzása  Mozdítsa a kezelőkart a
jármű közepe felé [FM]
A
mozgások
sebességét
a
kezelőkar
elmozdulása szabályozza.
Kis elmozdulás  Lassú mozgás.
Erős elmozdulás  Gyors mozgás.
6.2.5.4

Kitalpalás ferde útfelületen

Terítse ki a 120. oldalon található áttekintést.

Dőlt állófelület esetén a gépezetes tolólétrát a jármű elejével az emelkedő
felé fordítva kell felemelni. Ez biztosítja, hogy a jármű mellső tengelye a
talajon marad, és nem emelkedik el.
 Dőlt állófelület esetén állítsa a gépezetes tolólétrát a jármű elejével az
emelkedő felé fordítva.

Személyek szorulhatnak be, testrészek szakadhatnak
le.
Ügyeljen arra, hogy a támlábak működési
tartományában ne tartózkodjanak személyek!
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 Menjen a gépjármű végében a kezelőállásokhoz [1/2].
 Egyedi (lásd 6.2.5.2), vagy összes (lásd 6.2.5.1) támlábra ható
vezérléssel pozícionálja a támlábakat addig, míg mind a négy támláb
talajhoz ér.
 Addig pozícionálja a gépezetes tolólétrát a támlábak segítségével, míg
a libellán belül a jelzés a 7o-on belülre nem kerül.
A támlábak segítségével végzett szintbe állítás a
legtöbb esetben biztosítja a létra használatához
szükséges talajnyomást.
Nem kell végrehajtani az összesített eltávolodást.
 Győződjön meg, hogy világít-e a „Nyomásengedélyezés” kontrollégő
[6].
 Amennyiben világít a „Nyomásengedélyezés” kontrollégő [6], a
gépezetes tolólétra szabályosan le van támasztva.
 Nem áll fenn az üzemkész állapot.
 Állapítsa meg, hogy melyik támlábnál nincs elegendő kapcsolat a
talajjal.
Azt, hogy melyik támláb nem rendelkezik
elegendő talajnyomással, a fő kezelőállás vagy
a kosárban található kezelőállás képernyőjének
információs szintjén lehet megtudni.
 Azt a támlábat, amelyik nem rendelkezik elegendő talajnyomással, tolja
lefelé a külön-külön vezérlés segítségével (lásd: 6.2.5.2).
 Ellenőrizze, hogy világít-e a „Nyomásengedélyezés” kontrollégő [6].
 Ha világít a „Nyomásengedélyezés” kontrollégő [6], a gépezetes
tolólétra szabályosan le van támasztva.
A létra csak akkor kapja meg az üzemeléshez
szükséges feloldást, amikor a gépezetes tolólétra
szabályosan le van támasztva.
A támasztók lesüllyedése megszünteti az üzemkész
állapotot.
A kitalpalás kezelőkarja nem működik mindaddig, míg a
létrakészlet nincs a létratartóban.
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 Ellenőrizze, hogy a hátsó tengely érintkezik e a talajjal.
 Ha a hátsó tengely érintkezik a talajjal, el kell emelni, vagy a kitalpalási
folyamatot újra el kell végezni.
 Amennyiben a hátsó tengely nem érintkezik a talajjal, a kitalpalást be
lehet fejezni.

A mellső tengely elemelésekor fennáll a veszély, hogy
átbillen a mellső támlábak fölött.
Tekintettel,
hogy
a
vezetőfülke
fölötti
munkatartományban
nincs
korlátozva
a
munkatartomány határa, extrém terhelés és a mellső
tengely megemelése esetén a gépezetes tolólétra a
jármű hosszirányában átbillenhet a két mellső támláb
fölött.
Ügyeljen arra, hogy a mellső tengely mindig
érintkezzen a talajjal!
 Ellenőrizze, hogy a mellsőtengely kerekei érintkeznek-e a talajjal.
 Ha a mellsőtengely nem érintkezik a talajjal, a mellső tengelyt különkülön vezérléssel kell leereszteni, vagy meg kell ismételni a kitalpalási
folyamatot.
 Ha a mellsőtengely érintkezik a talajjal, a kitalpalás befejeződött.
 Ellenőrizze, hogy a mentőkosár munkaállásban van-e.
• Amennyiben a kitalpalási folyamat után a mentőkosár nincs
munkaállásban, szakaszos hangjelzés hallatszik.
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Támlábak kitolása  Mozdítsa a kezelőkart a
jármű széle felé [FF]
Támlábak behúzása  Mozdítsa a kezelőkart a
jármű közepe felé [FM]
A
mozgások
sebességét
a
kezelőkar
elmozdulása szabályozza.
Kis elmozdulás  Lassú mozgás.
Erős elmozdulás  Gyors mozgás.
6.2.5.5

Kitalpalás padlószint alatti üzemeléshez
A padlószint alatti bevetéshez a gépezetes
tolólétrát kitalpaláskor ferdén kell felemelni.
A gépezetes tolólétra ferdén állítása révén
lecsökken a gémkinyúlás.
Ezt a kitalpalási változatot csak padlószint alatti
üzemeltetéshez használja!

Terítse ki a 120. oldalon található áttekintést.

1
2
3
A

Dőlésszög vízszintesen kitalpalt gépezetes tolólétra esetében
Dőlésszög ferdén kitalpalt gépezetes tolólétra esetében
Alátétek
Peremhez mért távolság

A gépezetes tolólétrát padlószint alatti mentéshez is lehet használni.
A padlószint alatti bevetés esetén a létra készlet legnagyobb dőlését a
gépezetes tolólétra kitalpalás segítségével történő ferdén állításával
növelni lehet.
A gépezetes tolólétra vízszintes kitalpalása esetén kb. –15o dőlésszög
lehetséges. A ferdén kitalpalás segítségével kb. 21o dőlésszög érhető el.
A gépjármű pozicionálásakor arra kell ügyelni, hogy a támlábak legyenek
elegendő távolságra a peremtől.
A peremhez mért távolság (A) kb. a mélység (T) kétszerese kell legyen.
Legalább 2 m távolságot minden esetben be kell tartani.
Az állófelület dőlése max. 3o lehet.
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A járművet max. 14o-ig lehet ferdére állítani.
 Pozícionálja a gépezetes tolólétrát.
 Helyezzen 2-2 alátétet az ároktól távolabbi támlábak alá.

Személyek szorulhatnak be, testrészek szakadhatnak
le.
Ügyeljen arra, hogy a támlábak működési
tartományában ne tartózkodjanak személyek!

 Menjen a gépjármű végében ahhoz a kezelőálláshoz [1/2], amelyik az
árok oldalán található.

Megszűnhet az állóstabilitás, a jármű billenhet!
A járművet max. 10o-ig lehet ferdén állítani.
A jármű végében található libellán figyeljék, hogy a jármű
dőlése ne lépje túl a 10o-ot.
 Nyomja meg a „Támláb külön-külön vezérlése, elől” [4.1]nyomógombot, vagy a „Támláb külön-külön vezérlése, hátul” [4.2]nyomógombot.
 Mozgassa a kezelőkart [3] a jármű vége felé [H], míg a támhenger
teljesen ki nem tolódik.
 Reteszelődik a hátsótengely.
 Szakaszos hangjelzés hallatszik.
 A tartók kitolódnak a legkisebb kitalpalási szélességig.
 Leereszkednek a támhengerek.
 A mozgás megáll, amikor a támhengerek elérik a mechanikus ütközőt.
A támlábak kitolása csak a hátsótengely
szabályos reteszelése után válik lehetségessé.
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A támlábakat csak a legkisebb kitalpalási
szélességen túl lehet leengedni.
Vízszintes állófelületeken a legkisebb kitalpalási
szélesség a járműkontúron belül található.
Dőlt állófelületeken a legkisebb kitalpalási
szélesség automatikusan megnövekszik. A
járműkontúron belüli kitalpalás dőlt állófelület
esetében nem lehetséges.
 Menjen a gépjármű végében ahhoz a kezelőálláshoz [1/2], amelyik az
árok oldalán található.
 Amennyiben az árok oldalán a támlábakat nem lehet kitolni a maximális
kitalpalási szélességre, a támlábakat egyesével kell kitalpalni (lásd a
6.2.5.2 pontot).
 Mozgassa a kezelőkart [3] a jármű széle felé [FF] és tartsa meg ebben
az állásban.
 Szakaszos hangjelzés hallatszik.
 Tartsa a kezelőkart [3] tovább ebben az állásban.
 Az egyik oldal mindkét tartója [13] kitolódódik a maximális kitalpalási
szélességre.
 Amikor a tartók (13) teljesen ki vannak tolva, a támlábak [12] elindulnak
lefelé.
 Amikor valamelyik támláb elérte a talajt, automatikusan megáll a kitoló
mozgás.
 Nyomja meg a „Támláb külön-külön vezérlése, elől” [4.1]nyomógombot, és a „Támláb külön-külön vezérlése, hátul” [4.2]nyomógombot.
 Mozgassa a kezelőkart [3] a jármű vége felé [H], míg a támhenger
elegendő talajnyomást nem kap.
 Leereszkednek a támhengerek.
 Világít a „Nyomásengedélyezés” kontrollégő [6].
Amikor világít a „Nyomásengedélyezés” kontrollégő [6],
biztosítva van a talajnyomás a létra üzemeltetéséhez.
Nem kell végrehajtani az összesített eltávolodást.
 Ellenőrizze, hogy világít-e a „Nyomásengedélyezés” kontrollégő [6].
 Ha világít a „Nyomásengedélyezés” kontrollégő [6], az azt jelenti, hogy
a gépezetes tolólétra szabályosan le van támasztva.
 Nem minden támlábnál áll fenn az üzemkész állapot.
 Állapítsa meg, hogy melyik támlábnál nincs elegendő kapcsolat a
talajjal.
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Azt, hogy melyik támláb nem rendelkezik
elegendő talajnyomással, a fő kezelőállás vagy
a kosárban található kezelőállás kijelzőjének
információs szintjén lehet megtudni.
 Azt a támlábat, amelyik nem rendelkezik elegendő talajnyomással, tolja
lefelé a külön-külön vezérlés segítségével (lásd: 6.2.5.2).
 Ellenőrizze, hogy világít-e a „Nyomásengedélyezés” kontrollégő [6].
 Ha világít a „Nyomásengedélyezés” kontrollégő [6], a gépezetes
tolólétra szabályosan le van támasztva.
A létra csak akkor kapja meg az üzemeléshez
szükséges feloldást, amikor a gépezetes tolólétra
szabályosan le van támasztva.
A támasztók lesüllyedése megszünteti az üzemkész
állapotot.
A kitalpalás kezelőkarja nem működik mindaddig, míg a
létrakészlet nincs a létratartóban.
 Ellenőrizze, hogy a jármű dőlése túllépi-e a 14o-ot.
 Ha a jármű dőlése túllépi-e a 14o-ot, a dőlést e külön-külön vezérléssel
korrigálni kell, vagy újra végre kell hajtani a kitalpalást.
 Ha a jármű dőlése kisebb, mint 14o, be lehet fejezni a kitalpalási
folyamatot.

A mellső tengely elemelésekor fennáll a veszély, hogy
átbillen a mellső támlábak fölött.
A gépezetes tolólétra ferdére állításával a mellső tengely
elemelkedhet!
Tekintettel, hogy a vezetőfülke fölötti munkatartományban
nincs korlátozva a munkatartomány határa, extrém
terhelés és a mellső tengely megemelése esetén a
gépezetes tolólétra a jármű hosszirányában átbillenhet a
két mellső támláb fölött.
Ügyeljen arra, hogy a mellső tengely mindig érintkezzen a
talajjal!
Amennyiben a mellső tengely nem érintkezik a talajjal,
kerülni kell a létra használatát a vezetőfülke fölötti
tartományban.
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 Ellenőrizze, hogy a jármű mellső tengelyének egyik kereke érinti-e a
talajt.
 Ha a mellső tengely nem érinti a talajt, kerülni kell a létra használatát a
vezetőfülke fölötti tartományban.
 Ha a mellső tengely érinti a talajt, a kitalpalás befejeződött.
 Ellenőrizze, hogy a mentőkosár munkaállásban van-e.
• Amennyiben a kitalpalási folyamat után a mentőkosár nincs
munkaállásban, szakaszos hangjelzés hallatszik.
Támlábak kitolása  Mozdítsa a kezelőkart a
jármű széle felé [FF]
Támlábak behúzása  Mozdítsa a kezelőkart a
jármű közepe felé [FM]
A
mozgások
sebességét
a
kezelőkar
elmozdulása szabályozza.
Kis elmozdulás  Lassú mozgás.
Erős elmozdulás  Gyors mozgás.
6.2.6 Támlábak behúzása
A kitalpalás kezelőkarja nem működik
mindaddig, míg a létrakészlet nincs a
létratartóban.
Annak érdekében, hogy a támlábakat be
lehessen tolni, a létrakészlet a szabályosan le
kell feküdjön a létratartóba.
Fektesse a létrakészletet a létratartóba.
 Menjen a gépjármű végében a kezelőállások egyikéhez [1/2].
 Mozgassa a kezelőkart [3] a jármű közepe felé [FM] és tartsa meg
ebben az állásban.
 Szakaszos hangjelzés hallatszik.
 Kialszik a „Nyomásengedélyezés” [6] kontrollégő.
 Az érintett oldal támhengerei [12] betolódnak. A mozgás automatikusan
áll le.
 A kezelőkart [3] tartsa meg továbbra is ebben az állásban.
 A tartók betolódnak. A mozgás automatikusan leáll.
 Menjen át a másik oldal kezelőegységéhez, és tolja be a
támhengereket.
Támlábak kitolása  Mozdítsa a kezelőkart a
jármű széle felé [FF]
Támlábak behúzása  Mozdítsa a kezelőkart a
jármű közepe felé [FM]
A
mozgások
sebességét
a
kezelőkar
elmozdulása szabályozza.
Kis elmozdulás  Lassú mozgás.
Erős elmozdulás  Gyors mozgás.
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A támlábak behúzása után meg kell szüntetni a hátsó tengelyek
reteszelését.
 Mozgassa a kezelőkart [3] a jármű közepe felé [FM] és tartsa meg
ebben az állásban.
 Kiold a hátsó tengely retesze.
 Kialszik a „Tengelyreteszelés” [7] kontrollégő.
 Ellenőrizze, hogy a letámasztók utazóállásban vannak-e.
 Ellenőrizze, hogy a tengelyek retesze teljesen bent van-e.
 Ellenőrizze, hogy a mentőkosár utazóállásban van-e.
 A vezetőfülkében kapcsolja ki a mellékmeghajtást.
6.2.7 A mentőkosár munkahelyzetbe és utazóállásba billentése
A jármű végében található kitalpalás kezelő állás nyomógombjaival lehet a
mentőkosarat munka- vagy utazóállásba billenteni.
A mentőkosarat a kitalpalás előtt, közben, vagy után lehet munkaállásba
billenteni.
Amennyiben a mentőkosár a kitalpalás után nincs munkaállásban,
szakaszos hangjelzés hallatszik.
Amennyiben a létratartón a mentőkosarat nem lehet felegyenesíteni, a
mentőkosarat fel lehet egyenesíteni manuálisan.
1 Mentőkosár utazóállásban
2 Mentőkosár munkaállásban

6.2.7.1

Mentőkosár munkahelyzetbe billentése a vezérlés segítségével

 Menjen a gépjármű végében a kezelőállások egyikéhez [1/2].
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 Nyomja meg a „Mentőkosár munkahelyzetbe billentése” [5.1]
nyomógombot és tartsa nyomva, míg a mentőkosár el nem éri a
munkaállást.
 Szakaszos hangjelzés hallatszik.
 Nagyobb lesz a motor fordulatszáma.
 A mentőkosár munkahelyzetbe billen.
 Amikor a mentőkosár munkaállásban van, megszűnik a szakaszos
hangjelzés.
 A kijelző jelzőmezejében megjelenik egy zöld pont.
6.2.7.2

A mentőkosár utazóállásba billentése

Személyek szorulhatnak be, testrészek szakadhatnak
le.
Ügyeljen arra, hogy a mentőkosárban vagy a
mentőkosár billenési tartományában ne tartózkodjanak
személyek, ne legyenek tárgyak!
A mentőkosarat csak akkor lehet utazóállásba billenteni, amikor a
létrakészlet teljesen be van tolva, a létratartón fekszik, és a támlábak közül
legalább kettő nem érinti a talajt.
Az utazó állásba billentés csak a „Mentőkosár munkahelyzetbe billentése”
nyomógombbal lehetséges.
Amennyiben a billentés a vezérléssel nem lehetséges, a mentőkosarat a
helyváltoztatás előtt le kell venni.
A kitalpalás kezelőkarja nem működik
mindaddig, míg a létrakészlet nincs a
létratartóban.
Annak érdekében, hogy a mentőkosarat
utazóállásba lehessen billenteni, a kezelőállást
szállítási helyzetbe kell dönteni, a sarkoknál
található bemászókat és a létrakészletet
szabályosan le kell fektetni a létratartóba.
 Tolja be a támlábat (lásd: 6.2.6).
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A mentőkosárnál a kezelőállás és a saroknál lévő
bemászók sérülése a mentőkosár behajtásakor!
Az utazóállásba döntés előtt ellenőrizze, hogy a
kezelőállás szállítási helyzetben van-e, és a sarokban
lévő bemászók zárva vannak-e.
 Ellenőrizze, hogy a mentőkosár kezelőállása szállítási helyzetben vane.
 Ellenőrizze, hogy a mentőkosár bemászói zárva vannak-e.
 Nyomja meg a „Mentőkosár szállítási helyzetbe billentése” [5.2]
nyomógombot és tartsa nyomva, míg a mentőkosár el nem éri a
szállítási helyzetet.
 Szakaszos hangjelzés hallatszik.
 A kijelzőn kialszik a mentőkosár zöld pontja.
 A mentőkosár szállítási helyzetbe billen.
 Amikor a mentőkosár munkaállásban van, megszűnik a szakaszos
hangjelzés.
Amennyiben a mentőkosár nem billen szállítási
helyzetbe, lásd a 6.2.8 „Mit kell ellenőrizni, ha a
mentőkosár nem csukódik utazóállásba”
fejezetet
6.2.7.3

A mentőkosár munkahelyzetbe billentése, manuálisan

Amennyiben a létratartón nem lehet felegyenesíteni a mentőkosarat, a
létrakészletet oldalt le lehet ültetni és a mentőkosarat fel lehet egyenesíteni
manuálisan.

A mentőkosár megsérülhet!
Mihelyt a létrakészlet már nincs a létratartón, a
mentőkosarat
már
csak
manuálisan
lehet
felegyenesíteni.
Ha a mentőkosár nincs munkahelyzetben, a vízszintező
kar, a vészüzemi doboz működtetése sérülést okoz!
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Támassza alá szabályosan a gépezetes tolólétrát.
Szakaszos hangjelzés hallatszik.
A fő kezelőállás kijelzőjén villog a „Hibajelentés” jelzés.
Világít a „Hibajelentés” jelzés az analóg kijelzőn (ABA)(SA).
Nyomja meg az engedélyező nyomógombot.
Ültesse le a létrakészletet oldalt.
Elhallgat a szakaszos hangjelzés.
A létrakészlet kihosszabbítás le van tiltva.
Amennyiben a létrát a padlószint alatti
tartományba dönti, a „Mentőkosár
utazóállásban” érzékelőt már nem lehet
helyesen eltakarni.
A kijelzőn megjelenik a „Mentőkosár nincs
reteszelve” szimbólum.
Ahhoz, hogy a létrával mozgásokat lehessen
végrehajtani, működtetni kell a blokkolás
megszüntetőt (lásd: 6.4.2.6).

 Döntse a mentőkosarat manuálisan a munkahelyzetbe.

1

A mentőkosár retesze
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Győződjön meg, hogy a mentőkosár retesze (1) helyesen beakadt-e.
A fő kezelőálláson kapcsolja be a létrakészletet.
A mentőkosár szintbe áll a szükséges helyzetben.
Végre lehet hajtani a mentési munkát a mentőkosárral.
A mentőkosár 10o-os dőlése esetén a
mentőkosár automatikus szintezése zárolva
van.
A létrát a 6.4.2.6. „Ütközés megszűntetése”
fejezetben leírtak szerint kell bekapcsolni.
Amennyiben a kosár felemelését szolgáló
vezérlés nem reagál, a mentőkosarat a
létratartón is fel lehet egyenesíteni, manuálisan.
Manuálisan utazóállásba dönteni nem lehet!

6.2.8 Mit kell ellenőrizni, ha a mentőkosár nem billen az utazóállásba
Amennyiben a „Mentőkosár utazóállásba billentése” működtetésekor a
mentőkosár nem billen utazóállásba:
 Ellenőrizze, hogy a támlábak közül legalább kettő nem ér a talajhoz.

1.1 „Információ” szimbólum
1.2 „Információ BE” szimbólum
2.1 Felvilágosítás nyújtás
2.2 Információs szöveg
2.3 Hiba száma
 Ellenőrizze, hogy a mentőkosár sarkainál található bemászók zárva
vannak-e.
 Ellenőrizze, hogy a mentőkosárban található kezelőpult utazóállásba
van-e billentve.
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Amennyiben a kezelőpult nincs utazóállásban,
vagy nyitva van egy sarok-bemászó, azt a
mentőkosár, vagy a fő kezelőállás kijelzőjén a
„Kosár kezelőállás nincs az alapállásban” (2.1)
felvilágosítás jelzi.
Az információs szöveg (2.2) csak az „Információ”
(1.1) nyomógomb lenyomására jelenik meg.
 Ellenőrizze, hogy a létrakészlet helyesen le van-e fektetve a
létratartóra.
 Ha ellenőrzött minden pontot és a mentőkosarat nem lehet utazóállásba
hozni, a mentőkosarat nem lehet billenteni.
 Utazás előtt vegye le a mentőkosarat.
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6.3

Áttekintés, a kitalpalás kezelőállásán található kezelő elemek

A jelmagyarázatot lásd a következő oldalon
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1
2
3
4.1
4.2
5.1
5.2
6
7
8
9
11
12
13
FF
FM
H
V

Bal kezelőállás
Jobb kezelőállás
Kezelőkar
Nyomógomb, külön-külön vezérlés elől
Nyomógomb, külön-külön vezérlés hátul
Nyomógomb, mentőkosár munkahelyzetbe billentése
Nyomógomb, mentőkosár utazóállásba billentése
Kontrollégő, létra nyomásengedélyezés
Kontrollégő, tengelyreteszelés
Villogó lámpa
Vészleállító
Talajnyomó lap
Támasztóhenger
Támgerenda
Jármű oldala
Jármű közepe
Hátul
Elől
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6.4

Kezelőelemek a fő kezelőálláson

A létra üzemelése közben a gépezetes tolólétra
gépésze folyamatosan figyelemmel kell kísérje a
létrakészletet.
A létra üzemelése közben a gépezetes tolólétra
gépésze nem hagyhatja el a létrát.
Látási probléma esetén a létrakészlet megfigyeléséhez
segéderőt kell igénybe venni.
6.4.1 Nyomógombok és kijelzők
Terítse ki a 234. oldalon található áttekintést.
6.4.1.1

Nyomógombok

Nyomógomb, „Járműmotor stop” [10.2]: A nyomógomb segítségével ki lehet
kapcsolni a járműmotort.
„Járműmotor stop” jelzés:

A „Járműmotor stop” [10.2] nyomógombban
található kontrollégő akkor világít, amikor be van
kapcsolva a gépezetes tolólétra vezérlése.

Nyomógomb, „Járműmotor start” [10.1]: A nyomógomb segítségével be lehet
indítani a járműmotort.
„Járműmotor működik” jelzés:
A
„Járműmotor
működik”
[10.1]
nyomógombban található kontrollégő akkor világít,
amikor be van kapcsolva a gépezetes tolólétra
vezérlése.
Nyomógomb, „Fényszóró az alsó létrán BE/KI” [13.1]: A
nyomógomb
segítségével lehet be- és kikapcsolni az alsó létra
fényszóróit.
„Fényszóró az alsó létrán BE/KI” jelzés: A „Fényszóró az alsó létrán BE/KI”
[13.1] nyomógombban található kontrollégő akkor
világít, amikor be van kapcsolva a fényszóró az
alsó létrán.
„Fényszóró mozgatás, az alsó létrán” [13.2]:
A kapcsoló segítségével az
alsó létrán található fényszórókat mozgatni lehet.
„Stop a szabadon állás határán” nyomógomb [11]:
A
nyomógomb
segítségével a létra gémkinyúlását a kiválasztott
szabadon állási határra lehet korlátozni. A beállított
határt a képernyő megfelelő mezője és az analóg
terhelésjelző (ABA)(SA) jelzi.
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„Létrafok-kiegyenlítés” nyomógomb [14]: A
nyomógomb
megnyomását
követően a létrakészlet ki- és betoló mozgása
megáll, amikor a létraelemek létrafokai egymás
fölött állnak.
„Létrafok-kiegyenlítés” kijelzés:
A kontrollégő a „Létrafok-kiegyenlítés”
nyomógombban [14] akkor villog, amikor aktiválva
van a létrafok-kiegyenlítési funkció.
A
kontrollégő
a
„Létrafok-kiegyenlítés”
nyomógombban
[14]
akkor
villog,
amikor
megnyomta a nyomógombot és még nem jött létre
a létrafok-kiegyenlítés.
A
kontrollégő
a
„Létrafok-kiegyenlítés”
nyomógombban [14] akkor világít, amikor létrejött a
létrafok-kiegyenlítés.
A
kontrollégő
a
„Létrafok-kiegyenlítés”
nyomógombban [14] nem világít, amikor nem áll
fenn a létrafok-kiegyenlítés.
„Terepkiegyenlítés KI/BE” nyomógomb [12]:
Megnyomva a nyomógombot, ki
vagy be lehet kapcsolni a terepkiegyenlítést. A létra
bekapcsolásakor a terepkiegyenlítés automatikusan
be van kapcsolva.
„Terepkiegyenlítés KI/BE” kijelzés: A kontrollégő a „Terepkiegyenlítés KI/BE”
nyomógombban [12] akkor világít, amikor a
terepkiegyenlítés ki van kapcsolva. A kontrollégő a
„Terepkiegyenlítés KI/BE” nyomógombban [12]
akkor nem világít, amikor a terepkiegyenlítés be
van kapcsolva.
„Blokkolás megszakítás” nyomógomb [9]: Megnyomva
a
nyomógombot,
megszűnik a vezérlésnek a mentőkosár vagy
létrakészlet ütközésekor bekövetkező zárolása.
„Mentőkosár vagy létrakészlet ütközés” jelzés: A kontrollégő a „Blokkolás
megszakítás” nyomógombban [9] akkor villog, ha a
mentőkosár vagy létrakészlet ütközött.
„Vezérlés átvétele a mentőkosárból” [8] nyomógomb: A
nyomógomb
segítségével ki lehet kapcsolni a létra vezérlését a
kosárban, és a létra vezérlését átveszi a fő
kezelőállás.
„Mentőkosár vezérlés” jelzés:
A kontrollégő a „Vezérlés átvétele a
mentőkosárból” [8] nyomógombban akkor világít,
amikor ki van kapcsolva a vezérlés a
mentőkosárból.
A kontrollégő a „Vezérlés átvétele a mentőkosárból”
[8] nyomógombban akkor villog, ha a létra
vezérlése a mentőkosárból történik.

- 123 -

A kontrollégő a „Vezérlés átvétele a mentőkosárból”
[8] nyomógombban akkor nem világít, amikor a
vezérlés a fő kezelőállásról történik.
„Vészleállító” [7]:

A vészleállító egy biztonsági elem. A „Vészleállító”
[7] megnyomásakor azonnal leáll a gépezetes
tolólétra minden mozgása.

„Váltakozó irányú kommunikációs berendezés hangerő szabályozója” [15]:
Ezzel a szabályozóval lehet a fő kezelő álláson
szabályozni
a
kommunikációs
berendezés
hangerejét.
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6.4.2 Képernyő a fő kezelőálláson
6.4.2.1 A képernyő felépítése

1
2
2.1
2.2
3
4
5.1
5.2
6.1
6.2

Képernyő
Kezelőfelület
Nyomógomb házban
Nyomógombok ikonjai
Kijelző terület
„OK”-nyomógomb
Nyíl-nyomógombok, FEL/LE
Nyíl-nyomógombok, JOBB/BAL
Lapozás, hátra
Lapozás, előre

A képernyő (1) a fő kezelőálláson több területre van osztva.
Kijelző terület (3), és kezelő felületek (2).
A kezelőfelület (2) a képernyőnek a házban található nyomógombjaiból
(2.1) és a képernyő jobb- és baloldalán található ikonokból (2.2) tevődik
össze.
A felszereltség variációinak alapján a nyomógombok elrendezése eltérhet
az ábrától.
A kijelző felület alatt található nyomógombok funkciókkal rendelkeznek, és
szükség esetén aktiválódnak.
Az „OK”-nyomógomb (4) a jelentések visszaigazolására szolgál. A jelentés
visszaigazolásával átváltunk az alapkijelzéshez, ezáltal az intézkedések
foganatosítása előtt lehetőség nyílik az információk lekérdezésére.

- 125 -

A nyíl-nyomógombok segítségével (5.1/5.2) a felszerelt elemeket (pl. az
alsó létrán található fényszórókat) lehet irányítani. Mihelyt lehetőség van
egy funkció nyíl-nyomógombokkal történő vezérlésére, a funkció be- /
kikapcsolására szolgáló ikon mellett megjelenik a nyíl-szimbólum.
Amikor több jelentés is van, vagy nem lehet minden funkciót az első síkra
elhelyezni, a kijelző síkok között a lapozó nyomógombok (6.1/6.2)
segítségével lehet váltani.
A kijelző területen olyan információk jelennek meg, mint a gémkinyúlás
korlátozása, és a támlábak kezelésére vonatkozó jelentések.
Hiba esetén a kijelzőben megjelennek a hibajelentések, és a lehetséges
megoldások.
A fő kezelőállás képernyőjének felületén az alapjelzésben a 3-személyes
szabadon állási határ látható.
Amennyiben
megnyomta
a
mentőkosárban
az
engedélyezés
nyomógombját, a képernyő átvált a „Munkatartomány határ” jelzésre.
A mentőkosárban lévő engedélyező nyomógomb
elengedésekor a „kihosszabbítás, a szabadon állási
határon történő megállás nélkül” beállítás megmarad.
Amennyiben a szabadon állási határon meg kell állni,
ezt be kell állítani a „Szabadon állási határ” [11]
nyomógomb segítségével.
Amennyiben a mentőkosárral már áthaladt egy
szabadon állási határon, azt nem lehet választani.
6.4.2.2

Nyomógombok szimbólumai a fő kezelőálláson lévő képernyőn

A képernyő peremén szimbólumok vannak hozzárendelve a házban lévő
nyomógombokhoz. Ezek a szimbólumok a nyomógombok funkcióit jelzik.
Azok a nyomógombok, amelyek mellett nincs szimbólum, nem
rendelkeznek funkcióval.
Egy nyomógomb működtetésekor egy menüt (pl. világítás), vagy egy
funkciót lehet közvetlenül be- vagy kikapcsolni (pl. ülésfűtés KI/BE).
Egy menübe váltásnál a menü előhívását és bezárását végző
nyomógombot egy zöld gyűrű jelöli. Minden más nyomógomb egy új
funkciót kap
A nyomógomb kapcsolási állapotát piros téglalap („KI”) vagy zöld pont
(„BE”) jelzi.
Azok a nyomógombok, amelyek mellett nincs szimbólum, nem
rendelkeznek funkcióval.
A funkciók be- és kikapcsolása után a menüt a menülehívó nyomógomb
segítségével lehet bezárni.
A nyomógombok megkapják alapfunkciójukat, és újból le lehet hívni
menüket vagy funkciókat.
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Világítás menüje
Világítás:

A nyomógomb a „Világítás” menüt hívja elő. Amikor be
van kapcsolva a „Világítás” menü, azt egy a szimbólum
körül látható zöld gyűrű jelzi. A többi nyomógomb a
menüpontok lehívására szolgáló funkciót kapnak.

Platformvilágítás:
be.

A nyomógomb a platformvilágítást kapcsolja ki és

Ha a platformvilágítás ki van
kapcsolva, a szimbólum mellett egy
piros téglalap világít.

Ha a platformvilágítás be van
kapcsolva, a szimbólum mellett egy zöld pont világít.


Környezet megvilágítás: A nyomógomb a környezet megvilágítását
kapcsolja ki és be.

Ha a környezet megvilágítás ki van
kapcsolva, a szimbólum mellett egy
piros téglalap világít.

Ha a környezet megvilágítás be van
kapcsolva, a szimbólum mellett egy zöld pont világít.
Támláb világítás:

A nyomógomb a támlábvilágítást kapcsolja ki és be.

Ha a támlábvilágítás ki van
kapcsolva, a szimbólum mellett egy
piros téglalap világít.

Ha a támlábvilágítás be van
kapcsolva, a szimbólum mellett egy
zöld pont világít.

Fényszóró az alsó létrán: A nyomógomb a fényszórót kapcsolja ki és
be az alsó létrán.

Ha a fényszóró az alsó létrán ki van
kapcsolva, a szimbólum mellett egy
piros téglalap világít.

Ha a fényszóró az alsó létrán be van
kapcsolva, a szimbólum mellett egy
zöld pont világít.
Fényszóró a mentőkosár elején: A nyomógomb a fényszórót kapcsolja
ki és be a mentőkosár elején.

Ha a fényszóró a mentőkosár elején
ki van kapcsolva, a szimbólum mellett
egy piros téglalap világít.

Ha a fényszóró a mentőkosár elején
be van kapcsolva, a szimbólum mellett egy zöld pont világít.
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„Target Control System” menü (TCS)(SA):
Target Control System:
A nyomógomb a „Target Control System”
menüt hívja elő. Amikor be van kapcsolva a „Target Control
System” menü, azt egy a szimbólum körül látható zöld
gyűrű jelzi. A többi nyomógomb a célpont-meghatározást
és az aktiválás és kikapcsolás funkciót szolgálja.
Amennyiben aktiválva van a „Target Control System”, a
menüelőhívó nyomógomb elkezd villogni.
1. célpont:

A nyomógomb segítségével az első célpontot lehet
meghatározni.

Ha meg van határozva az első célpont,
a szimbólum mellett egy zöld pont
világít.

Ha nincs meghatározva az első célpont
a szimbólum mellett, egy piros téglalap világít.

2. célpont:

A nyomógomb segítségével a második célpontot lehet
meghatározni.

Ha meg van határozva a második
célpont, a szimbólum mellett egy zöld
pont világít.

Ha nincs meghatározva a második
célpont a szimbólum mellett, egy piros
téglalap világít.

Támpont:

A nyomógomb segítségével a támpontot lehet
meghatározni.

Ha meg van határozva a támpont, a
szimbólum mellett egy zöld pont világít.

Ha nincs meghatározva a támpont a
szimbólum mellett, egy piros téglalap
világít.

Célpontra vitel BE/KI:
A nyomógomb működtetésére bekapcsol a
„Target Control System”.

Ha aktiválva van a célpontra vitel, a
szimbólum mellett világít egy zöld pont,
és villog a menülehívó szimbólum.

Ha nincs meghatározva a célpont a
szimbólum mellett, egy piros téglalap világít.
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„Kéményből mentés” menü (SA)
Kéményből mentés:
A nyomógomb előhívja a „Kéményből
mentés” menüt. Amikor be van kapcsolva a „Kéményből
mentés” menü, azt egy a szimbólum körül látható zöld
gyűrű jelzi. A többi nyomógomb a be- és kikapcsolás
funkciót szolgálja. Ha aktiválva van a „Kéményből mentés”,
nem lehet kilépni a „Kéményből mentés” menüből.
Kéményből mentés BE/KI:
A nyomógomb működtetésére a
kéményből mentést kapcsolja be és ki.

Ha be van kapcsolva a kéményből
mentés, a szimbólum mellett világít egy
zöld pont.

Ha ki van kapcsolva a kéményből
mentés, a szimbólum mellett egy piros
téglalap világít.
„Kommunikáció” menü
Kommunikáció:
A nyomógomb előhívja a „Kommunikáció” menüt.
Amikor be van kapcsolva a „Kommunikáció” menü, azt egy
a szimbólum körül látható zöld gyűrű jelzi. A többi
nyomógomb a kommunikációs utak be- és kikapcsolását
szolgálja.
Vezérközpont rádiója:
A nyomógomb működtetése a rádió adóvevő hangszóróját kapcsolja be és ki a fő kezelőálláson.

Ha be van kapcsolva a rádió adó-vevő
hangszóró, a szimbólum mellett világít
egy zöld pont.

Ha ki van kapcsolva a rádió adó-vevő
hangszóró, a szimbólum mellett világít egy piros téglalap.
Kárhelyi rádió:
A nyomógomb működtetése a kárhelyi rádiót
kapcsolja be és ki a fő kezelőálláson.

Ha be van kapcsolva a kárhelyi rádió, a
szimbólum mellett világít egy zöld pont.

Ha ki van kapcsolva a kárhelyi rádió, a
szimbólum mellett világít egy piros
téglalap.
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Energia menü
Energia:

A nyomógomb működtetése előhívja az „Energia”
menüt.
Amikor be van kapcsolva a „Energia” menü, azt egy a
szimbólum körül látható zöld gyűrű jelzi. A többi
nyomógomb a menüpontok előhívását szolgáló funkcióval
rendelkezik.

Generátor Start/stop:
A
nyomógomb
működtetése
a
forgózsámolyon található generátort kapcsolja be és ki.

Ha be van kapcsolva a generátor, a
szimbólum mellett világít egy zöld pont.

Ha ki van kapcsolva a generátor, a
szimbólum mellett világít egy piros
téglalap.
Kamera menü
Kamerakép megjelenítése a kijelzőn: A nyomógomb működtetésével
a mentőkosáron lévő kamera által rögzített kép megjelenik
a fő kezelőállás kijelzőjén.

Ha be van kapcsolva a kamerakép
átjátszás, a szimbólum körül világít egy
zöld gyűrű.

Ha ki van kapcsolva a kamerakép
átjátszás, a többi nyomógomb a kívánt
kameraképre
átváltó
funkcióval
rendelkezik.
Kamerakép, kamera a mentőkosárnál: A nyomógomb működtetésével
bekapcsol a kosáron lévő kamera.

Ha be van kapcsolva a kosáron lévő
kamera, a szimbólum körül világít egy
zöld gyűrű.
Kamerakép, hőkamera: A nyomógomb működtetésével bekapcsol a
hőkamera.

Ha be van kapcsolva a hőkamera, a
szimbólum körül világít egy zöld gyűrű.
Információ menü
Információ:

A nyomógomb működtetése lehívja az „Információ”

menüt.
Amikor be van kapcsolva a „Információ” menü, azt egy a
szimbólum körül látható zöld gyűrű jelzi. A többi
nyomógomb a menüpontok előhívását szolgáló funkcióval
rendelkezik.
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Hibajelentések:
Ütközés, hiba vagy zavar esetén az információs
nyomógomb egy villogó háromszöget mutat.

Járműre vonatkozó információ: A nyomógomb működtetése lehívja a
járműre vonatkozó információt.

Ha működtette a nyomógombot, azt
egy a szimbólum körül látható zöld
gyűrű jelzi.

A járműre vonatkozó információk a
kijelző területen jelennek meg.
Kitalpalásra vonatkozó információk:
A nyomógomb működtetése
lehívja a kitalpalásra vonatkozó információkat.

Ha működtette a nyomógombot, azt
egy a szimbólum körül látható zöld
gyűrű jelzi.

A kitalpalásra vonatkozó információk a
kijelző területen jelennek meg.
Létrára vonatkozó információk: A nyomógomb működtetése lehívja a
létrára vonatkozó információkat.

Ha működtette a nyomógombot, azt
egy a szimbólum körül látható zöld
gyűrű jelzi.

A létrára vonatkozó információk a
kijelző területen jelennek meg.
Mentőkosárra vonatkozó információk: A nyomógomb működtetése
lehívja a mentőkosárra vonatkozó információkat, mint pl.
„Aktuális terhelés”.

Ha működtette a nyomógombot, azt
egy a szimbólum körül látható zöld
gyűrű jelzi.

A mentőkosárra vonatkozó információk
a kijelző területen jelennek meg.
Ülés menü
Ülés:

A nyomógomb működtetése lehívja az „Ülés” menüt.
Amikor be van kapcsolva a „Ülés” menü, azt egy a
szimbólum körül látható zöld gyűrű jelzi. A többi
nyomógomb a menüpontok előhívását szolgáló funkcióval
rendelkezik.
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A háttámla beállítása:
A nyomógomb segítségével ki- és be lehet
kapcsolni a háttámla automatikus állítását.

Ha be van kapcsolva az automatikus
állítás, azt egy a szimbólum mellett
látható zöld pont jelzi. A kezelő
ülésének a háttámlája automatikusan
dől, az emelési szögtől függően.

Ha ki van kapcsolva az automatikus
állítás, azt egy a szimbólum mellett
látható piros téglalap jelzi. A háttámla
dőlését a kijelzőnél található nyílnyomógombok segítségével be lehet
állítani.
Ülésfűtés:

A nyomógomb segítségével ki- és be lehet kapcsolni az
ülésfűtést.

Ha be van kapcsolva az ülésfűtés,
azt egy a szimbólum mellett látható
zöld pont jelzi.

Ha ki van kapcsolva az ülésfűtés, azt
egy a szimbólum mellett látható piros
téglalap jelzi.

6.4.2.3 Kijelző jelzési tartománya
A képernyő kijelző területén a gépezetes tolólétra működése közben
megjelenik az üzemállapot. Ez a lehetséges gémkinyúlásra, a
mentőkosárba még berakható teherre, emelési szögre és létrahosszúságra
vonatkozó információkat tartalmaz.
Üzemzavar esetén a kijelző terület átkapcsol, és az ütközés vagy a hiba
jelzése jelenik meg.
A képernyők akkor kapcsolnak be, amikor gépezetes tolólétra üzemhez
bekapcsolja a mellékmeghajtót.
Alapjelzés
1
Gémkinyúlási tartomány
2
A
létrakészlet
lehetséges
kihosszabbítása
3
A létrakészlet emelési szöge
4
A
mentőkosárba
még
berakható teher
5
Lehetséges gémkinyúlás
6
Mentőkosár
A képernyő bekapcsolásakor a fő kezelőálláson az alapkijelzés működik.
A gépezetes tolólétra bekapcsolásakor az alapállásban a gémkinyúlás (1)
látható, 3-fős szabadon állási határig.
Mindaddig, míg a létra számára nem történt meg a nyomásengedélyezés,
a gémkinyúlási tartomány (1) piros felületként jelenik meg.
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Amikor a gépezetes tolólétra le van támasztva és minden támlábnál
létrejött a szükséges talajnyomás, megtörténik a nyomásengedélyezés a
létrára.
Amikor megtörténi a nyomásengedélyezés a kocsifelépítmény számára, a
gémkinyúlási tartomány (1) zöld felületként jelenik meg.
A gémkinyúlási tartomány (1) alatt megjelenik a létrakészlet emelési szöge
(3), a súly (4) amelyet még fel lehet venni a mentőkosárba, és az adott
időpontban fennálló terheléssel lehetséges gémkinyúlás (5).
A gémkinyúlási tartomány (1) fölött a kijelzőn a létrakészlet lehetséges
kihosszabbítása (2) látható.
A gémkinyúlási tartományban (1) a mentőkosár helyzete látható. A
létrakészlet vonalként jelenik meg.
A súlyterhelés a mentőkosárban (6) grafikusan, a mentőkosár kitöltésével
jelenik meg. Üres mentőkosár esetében nincs súlyterhelés, tele
mentőkosárnál el van érve a maximális súlyterhelés.
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6.4.2.4

Ütközések jelzése

1 Ütközés
2 „Felemelés/döntés”
és
„Forgatás”
kezelőkar kijelzése
3 „Ki- / Behúzás” kezelőkar kijelzése

Amennyiben a mentőkosár vagy a létrakészlet akadályba ütközik,
átkapcsol a kijelző.
Az ütközés kijelzője megmutatja, milyen ütközés (1) történt.
A kezelőkarok (2/3) mozgásai a kijelző mezőben jobb- és baloldalt lent
láthatók.
1
1.1
1.2
1.3
1.4
2
2.1
2.2

Jobboldali kezelőkar megjelenítése
Létrakészlet döntés
Létrakészlet felemelés
Létra balra forgatása
Létra jobbra forgatása
Baloldali kezelőkar megjelenítése
Létrakészlet kihosszabbítás
Létrakészlet behúzása

Baloldalt a létrakészlet kihosszabbító/behúzó kar, jobboldalt az
felemelő/döntő és forgató kar látható.
A zöld háromszögek azt mutatják, hogy mely mozgásokat lehet még
elvégezni.
Az ütközés megszűnésekor, a kijelző automatikusan átvált alapkijelzésre.
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6.4.2.5

A mentőkosár és létrakészlet ütközései

Mentőkosár ütközés jobboldalt (oldalütközés jobboldalt)

1.3Létra forgatása balra
2 Ütközés jobboldalt
 A mentőkosár akadálynak ütközött a jobboldalon.
 A kijelző mezőben megjelenik az „A mentőkosár akadálynak ütközött a
jobboldalon” szimbólum.
 Folyamatos hangjelzés hallatszik.
 A lehetséges mozgás: „Gépezetes tolólétra balra fordulás”.
 A „Gépezetes tolólétra jobbra fordulás”, „Felemelés/döntés”,
„Létrakészlet kihosszabbítás/behúzás” mozgások reteszelve vannak.
Jobboldali akadálynak ütközés esetén a megoldást a
legtöbb esetben a balra forgatás jelenti. Ezért ez a
mozgás (1.3) nincs reteszelve, és a „Blokkolás
áthidalás”
nyomógomb
használata
nélkül
is
végrehajtható.
Amennyiben a kiszabadító mozgást nem lehet
veszélytelenül végrehajtani, a létra mozgásait a
„Blokkolás áthidalás” nyomógomb segítségével (lásd a
6.4.2.6 fejezetet) lehetővé kell tenni.
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Mentőkosár ütközés elöl (homlokfelületi ütközés) vagy döntéskor

1
2
3





Jobboldali kezelőkar
Baloldali kezelőkar
Frontális ütközés
A mentőkosár akadálynak ütközött elől, vagy a kosár aljával.
A kijelző mezőben megjelenik az „Frontális ütközés” (3) szimbólum.
Folyamatos hangjelzés hallatszik.
A létra minden mozgása reteszelve van.
A mentőkosár frontális akadálynak ütközésére nincs
egyértelmű kiszabadító mozdulat, ezért a létra
mozgásait lehetővé kell tenni a „Blokkolás áthidalás”
nyomógomb segítségével (lásd a 6.4.2.6 fejezetet).
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Mentőkosár ütközés baloldalt (oldalütközés baloldalt)

1.4

Létra forgatása jobbra

Oldalütközés

 A mentőkosár akadálynak ütközött a baloldalon.
 A kijelző mezőben megjelenik az „A mentőkosár akadálynak ütközött a
baloldalon” szimbólum.
 Folyamatos hangjelzés hallatszik.
 A lehetséges mozgás: „Gépezetes tolólétra jobbra fordulás”.
 A „Gépezetes tolólétra balra fordulás”, „Felemelés/döntés”,
„Létrakészlet kihosszabbítás/behúzás” mozgások reteszelve vannak.
Baloldali akadálynak ütközés esetén a megoldást a
legtöbb esetben a jobbra forgatás jelenti. Ezért ez a
mozgás (1.4) nincs reteszelve, és a „Blokkolás
áthidalás”
nyomógomb
használata
nélkül
is
végrehajtható.
Amennyiben a kiszabadító mozgást nem lehet
veszélytelenül végrehajtani, a létra mozgásait a
„Blokkolás áthidalás” nyomógomb segítségével (lásd a
6.4.2.6 fejezetet) lehetővé kell tenni.
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Mentőkosár ütközés hátul (hátsó ütközés)

1
2
3





Jobboldali kezelőkar
Baloldali kezelőkar
Ütközés hátul
A mentőkosár akadálynak ütközött hátul.
A kijelző mezőben megjelenik az „Ütközés hátul” (3) szimbólum.
Folyamatos hangjelzés hallatszik.
A létra minden mozgása reteszelve van.
Arra, amikor a mentőkosár hátul ütközik akadálynak,
nincs egyértelmű kiszabadító mozdulat, ezért a létra
mozgásait lehetővé kell tenni a „Blokkolás áthidalás”
nyomógomb segítségével (lásd a 6.4.2.6 fejezetet).

Felső létratag ütközés döntéskor, beakasztott mentőkosárral (dőlő
ütközés)

1.2
2





Létrakészlet felemelés
Ütközés döntéskor

A felső létra a létrakészlet döntésekor akadályba ütközött.
A kijelző mezőben megjelenik az „Ütközés döntéskor” (2) szimbólum.
„Létrakészlet felemelés” mozgás lehetséges.
A „Gépezetes tolólétra jobbra/balra fordulás”, „Felemelés/döntés”,
„Létrakészlet kihosszabbítás/behúzás” mozgások reteszelve vannak.
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Dőlve ütközéskor akadálynak ütközés esetén a megoldást
a létra felemelése jelenti. Ezért ez a mozgás (1.2) nincs
reteszelve, és a „Blokkolás áthidalás” nyomógomb
használata nélkül is végrehajtható.
Amennyiben a kiszabadító mozgást nem lehet
veszélytelenül végrehajtani, a létra mozgásait a
„Blokkolás áthidalás” nyomógomb segítségével (lásd a
6.4.2.6 fejezetet) lehetővé kell tenni.
Mentőkosár nincs a munkahelyzetben reteszelve (mentőkosár nincs
reteszelve)

1.
2.
3.

Jobboldali kezelőkar
Baloldali kezelőkar
A mentőkosár nincs reteszelve

 A mentőkosár munkaállásba emelésekor a retesz nincs szabályosan
beakadva.
 A kijelző mezőben megjelenik az „Mentőkosár nincs reteszelve” (3)
szimbólum.
 Folyamatos hangjelzés hallatszik.
 A létra minden mozgása reteszelve van.
 Reteszelje a munkakosarat.
A
retesz
nagy
illesztési
következtében előfordulhat, hogy
csapszeg elszorul.
A mentőkosár megrángatásával
alkatrész kiszabadul és a reteszelő
szabályosan beakadnak.
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pontossága
a reteszelő
az elakadt
csapszegek

Létrakészlet torzió baloldalt (torzió baloldalt)

1.
2.
3.

Jobboldali kezelőkar
Baloldali kezelőkar
Torzió baloldalt

 A mentőkosár baloldalán jelentkező helytelen súlyeloszlás miatt a
létrakészlet torziós terhelést kap.
 A kijelző mezőben megjelenik az „Torzió baloldalt” (3) szimbólum.
 Folyamatos hangjelzés hallatszik.
 A létra mozgásai reteszelve vannak.
 A létrakészlet egyenletes terhelése érdekében ossza el a súlyt
egyenletesen a mentőkosárban.
Létrakészlet torzió jobboldalt (torzió jobboldalt)

1.
2.
3.

Jobboldali kezelőkar
Baloldali kezelőkar
Torzió jobboldalt

 A mentőkosár jobboldalán jelentkező helytelen súlyeloszlás miatt a
létrakészlet torziós terhelést kap.
 A kijelző mezőben megjelenik az „Torzió jobboldalt” (3) szimbólum.
 Folyamatos hangjelzés
 A létra mozgásai reteszelve vannak.
 A létrakészlet egyenletes terhelése érdekében ossza el a súlyt
egyenletesen a mentőkosárban.
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Mentőkosár túlterhelés (mentőkosár túlterhelés)

1.
1.2
2.
2.2
3.

Jobboldali kezelőkar
Létrakészlet felegyenesítés
Baloldali kezelőkar
Létrakészlet betolás
Mentőkosár túlterhelés

 A mentőkosárba felvett túl nagy teher, vagy a létrakészlet túl nagy
terhelése miatt a létrakészlet hajlító terhelést kap.
 A kijelző mezőben megjelenik a „Mentőkosár túlterhelés” (3)
szimbólum.
 Folyamatos hangjelzés hallatszik.
 A „Létrakészlet betolás” (2.2) és a „Létrakészlet felemelés” (1.2)
mozgatás lehetséges.
 A „Létra döntése, létrakészlet kihosszabbítás” mozgások reteszelve
vannak.
 A kitalpalás körülményeitől függően a „Gépezetes tolólétra jobbra/balra”
forgatása lehetséges.
 Csökkentse a terhelést.
A mentőkosár túlterhelése esetén a megoldást a
legtöbb esetben a létrakészlet betolása vagy
felegyenesítése jelenti. Ezért ezek a mozgások
(1.2/2.2) nincs reteszelve.
A létra reteszelt mozgásait a „Blokkolás áthidalás”
nyomógomb segítségével nem lehet felszabadítani.
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Amennyiben felemelés közben a létrakészlet vagy a
mentőkosár akadálynak ütközik, azt is a „Mentőkosár
túlterhelés” szimbólum jelzi.
Mielőtt végrehajtaná a kiszabadító mozgásokat,
ellenőrizze, hogy mi idézte elő a „Mentőkosár
túlterhelés” jelzést.
Amennyiben a „Mentőkosár túlterhelés” jelzést a
létrakészlet felemelése közben bekövetkezett ütközés
váltotta ki, a kiszabadításhoz a létrakészletet először
billenteni kell.
A létra billentéséhez először át kell váltani „Vészüzem”re (lásd a 7. fejezetet).
Csak addig végezzen mozgásokat vészüzemben, míg
meg nem szűnik az ütközés.
Vészüzem üzemmódban a mozgásokat maximális
gondossággal kell végezni.
Létrakészlet ütközés jobboldalt (oldalütközés jobboldalt)

1.3
2






Létra balra forgatás
Ütközés jobboldalt

A létrakészlet akadálynak ütközött jobboldalt.
A kijelző mezőben megjelenik a „Ütközés baloldalt” (3) szimbólum.
Folyamatos hangjelzés hallatszik.
A „Létraforgatás balra” mozgatás lehetséges.
A „Létraforgatás jobbra, felemelés / döntés, létrakészlet
kihosszabbítás/betolás” mozgások reteszelve vannak.
A jobboldali ütközést a legtöbb esetben a létra balra
forgatásával lehet megszűntetni. Ezért ez a mozgás
(1.3) nincs reteszelve, és a „Blokkolás áthidalás”
nyomógomb használata nélkül is végrehajtható.
Amennyiben a kiszabadító mozgást nem lehet
veszélytelenül végrehajtani, a létra mozgásait a
„Blokkolás áthidalás” nyomógomb segítségével (lásd a
6.4.2.6 fejezetet) lehetővé kell tenni.

- 142 -

Létracsúcs ütközés (homlokfelületi ütközés)

2.2
3






Létrakészlet betolás
Frontális ütközés

A létrakészlet frontálisan akadálynak ütközött.
A kijelző mezőben megjelenik a „Frontális ütközés” (3) szimbólum.
Folyamatos hangjelzés hallatszik.
A „Létra betolás” mozgatás lehetséges.
A „Létraforgatás jobbra/balra, felemelés / döntés, létrakészlet
kihosszabbítás” mozgások reteszelve vannak.
Frontális ütközés esetén a megoldást a legtöbb esetben
a létrakészlet betolása jelenti. Ezért ez a mozgás (2.2)
nincs reteszelve, és a „Blokkolás áthidalás” nyomógomb
használata nélkül is végrehajtható.
Amennyiben a kiszabadító mozgást nem lehet
veszélytelenül végrehajtani, a létra mozgásait a
„Blokkolás áthidalás” nyomógomb segítségével (lásd a
6.4.2.6 fejezetet) lehetővé kell tenni.

Létrakészlet ütközés baloldalt (oldalütközés baloldalt)

1.4
2

Létra jobbra forgatás
Ütközés baloldalt
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A létrakészlet akadálynak ütközött baloldalt.
A kijelző mezőben megjelenik a „Ütközés baloldalt” (2) szimbólum.
A „Létraforgatás jobbra” mozgatás lehetséges.
A
„Létraforgatás
balra,
felemelés
/
döntés,
létrakészlet
kihosszabbítás/betolás” mozgások reteszelve vannak.
A jobboldali ütközést a legtöbb esetben a létra balra
forgatásával lehet megszűntetni. Ezért ez a mozgás
(1.4) nincs reteszelve, és a „Blokkolás áthidalás”
nyomógomb használata nélkül is végrehajtható.
Amennyiben a kiszabadító mozgást nem lehet
veszélytelenül végrehajtani, a létra mozgásait a
„Blokkolás áthidalás” nyomógomb segítségével (lásd a
6.4.2.6 fejezetet) lehetővé kell tenni.

Ütközés a létrakészlet alsó oldalánál (dőlő ütközés)

1.2
2






Létrakészlet felemelés
Billenő ütközés

A létrakészlet alul akadálynak ütközött.
A kijelző mezőben megjelenik a „Billenő ütközés” (3) szimbólum.
Folyamatos hangjelzés hallatszik.
A „Létra felemelés” mozgatás lehetséges.
A
„Létraforgatás
jobbra/balra,
döntés,
létrakészlet
kihosszabbítás/betolás” mozgások reteszelve vannak.
Billenő ütközés esetén a megoldást a legtöbb esetben a
létrakészlet felegyenesítése jelenti. Ezért ez a mozgás
(1.2) nincs reteszelve, és a „Blokkolás áthidalás”
nyomógomb használata nélkül is végrehajtható.
Amennyiben a kiszabadító mozgást nem lehet
veszélytelenül végrehajtani, a létra mozgásait a
„Blokkolás áthidalás” nyomógomb segítségével (lásd a
6.4.2.6 fejezetet) lehetővé kell tenni.
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6.4.2.6

Az ütközések megszűntetése
Ütközéskor a kijelzőben megjelenik a megfelelő kijelzés és a létra
minden mozgása azonnal leáll.
1
1.1
1.2
1.3
1.4
2
2.1
2.2

Kezelőkar jobboldalt, kijelző
Létrakészlet döntés
Létrakészlet felemelés
Létraforgatás balra
Létraforgatás jobbra
Kezelőkar baloldalt, kijelző
Létrakészlet kihosszabbítás
Létrakészlet betolás

Egyes ütközéseknél a kiszabadító mozgás nincs reteszelve, és a létra
elmozdítható ebbe az irányba a „Blokkolás áthidalás” nyomógomb
használata nélkül.
Azokat a mozgásokat, amelyeket végre lehet hajtani, zöld háromszög
jelzi.
A kiszabadító mozgás végrehajtása előtt a kezelő
személy meg kell győződjön, hogy a mozgásokat a
létrán tartózkodó személyzet számára veszélytelenül,
és a létrakészlet sérülése nélkül végre lehet hajtani.
Amennyiben egy ütközésre nincs egyértelmű kiszabadító mozgás, vagy a
kiszabadító mozgást nem lehet végrehajtani, az ütközést fel kell oldozni a
„Blokkolás megszakítás” [9] nyomógomb segítségével.
A használó tudatos cselekvésre kényszerítése érdekében az ütközés
megszüntetésénél a „Blokkolás megszakítás” [9] és ”Engedélyezés” [6]
nyomógombok megnyomásakor be kell tartani a megadott sorrendet.
Az ütközés megszüntetése.

A létra sérülhet!
A „Blokkolás megszakítás” nyomógombot csak az
ütközési
biztosíték
feloldozásához
szabad
megnyomni.
Csak kiszabadítást célzó mozgásokat szabad végezni.
Nem szabad felmászni a létrakészletre.
 Nyomja meg a „Blokkolás megszakítás” [9] nyomógombot.
 A „Blokkolás megszakítás” [9] nyomógombban villog a jelzés.
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 Nyomja meg az engedélyező [6] nyomógombot.
 A „Blokkolás megszakítás” [9] nyomógombban világít a jelzés.
 Végre lehet hajtani a kívánt mozgást.
A létrakészlet bekapcsolásához be kell tartani a
nyomógombok
használatának
fent
megadott
sorrendjét.
A „Blokkolás megszakítás” [9] nyomógombot
az ütközéstől vagy hibától függően kell
megnyomni.
6.4.2.7

Hiba- és zavarjelentések jelzése

1
Szöveges jelentés
2
Hiba- és zavarjelentés
3
„Felemelés /döntés” és „Forgatás” kezelőkar jelzés
4
„Kihosszabbítás /betolás” kezelőkar jelzés
5
Hibaszám kijelzés
5.1 Hibaszám
5.2 A jelentések számának a kijelzése
Amennyiben a rendszer hibát észlel, az információ-nyomógomb fölött egy
figyelmeztető háromszög (2) villog. A képernyőn a kijelző a hiba- és
zavarjelentések jelzésére vált.
A „Hiba- és zavarjelentés” jelzése egy szövegmezőből (1), a kezelőkar
mozgásaira vonatkozó jelzésekből (3/4) és a hibaszámot megjelenítő
mezőből (5.1) áll.
A hibaszámot jelző mezőben (5) a hibaszám (5.1) és a jelentések száma
(5.2) látható.
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A lapozó nyomógomb
hibajelentésekre.

segítségével

át

lehet

váltani

a

többi

A jelentés fontosságának megfelelően a hibaszám (5.1) kijelzése pirossal,
sárgával vagy fehérrel történik.
A hibajelentéseket az „OK” nyomógomb segítségével lehet nyugtázni.
Amikor elhárította a hibát és már egyetlen hibajelentés sem aktív, ill.
minden hibajelentést nyugtázott, a kijelző átvált az alapkijelzésre.
Ha még van aktív hibajelentés, az engedélyező nyomógomb
elengedésekor vagy működtetésekor a kijelzés átvált hiba és
zavarjelentésre.
Ha a hibajelentést „OK” gombokkal nyugtázta, visszatér az alapkijelzés.
Amennyiben a létránál megfelelő kezelőelemeken
keresztül végzett vezérlés nélküli mozgás történik, leáll a
gépjármű motorja.
Meg kell állapítani a hiba okozóját, és el kell hárítani.
Ezt a hibát a „Járműmotor stop” [10.2] nyomógombbal
nyugtázni kell.
6.4.2.8

A létrakészlet maximális harántdőlése

Olyan állófelületeken, amelyeknek a dőlése nagyobb, mint 8o, a létra
állásától függően sor kerülhet a létrafokok haránt irányú dőlésére.
Amennyiben a létrafokok haránt irányú dőlése nagyobb, mint 3o, már nem
lehet biztonságosan a létrára mászni.
Amennyiben a létrát olyan tartományba forgatja, amelyben a létrafokok
haránt irányú dőlése nagyobb, mint 30, a mozgás kikapcsol.
Kihosszabbított létrával ebbe a tartományba már nem lehet befordulni.
Amennyiben a létrakészlet teljesen be van vonva, át lehet forgatni ezen a
tartományon (lásd: 6.4.7.2).
3o-nál nagyobb létrafokdőlések várhatók.

Az állófelülethez viszonyítottan dőlt
esetében fennáll a zuhanás veszélye!
Nem szabad a létrakészletre mászni.

létrafokok

Amennyiben a létrát olyan tartományba forgatja, amelyikben a létrafokok
haránt irányú dőlése nagyobb, mint 3o, a mozgás automatikusan megáll.
 Megáll a létrakészlet mozgása.
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 Forgassa a létrakészletet a kiszabadítás irányába.
 A létra üzemeléséhez szükséges alapkijelzés jelenik meg.
 A létra mozgásai engedélyezve vannak.
Amennyiben a létrakészlet teljesen be van vonva,
át lehet forgatni ezen a tartományon (lásd: 6.4.7.2).
6.4.2.9

A mentőkosár ferdén-állásának az ellenőrzése

Terítse ki a 234. oldalon található áttekintést.

Ferdén álló mentőkosár esetében fennáll a zuhanás
veszélye!
A ferdén állást figyelő rendszer meghibásodásakor ne
hajtson végre döntő mozgást.
Tolja be teljesen a létrakészletet.
A mentőkosárban tartózkodó személyeket szállítsa le a
létrakészleten keresztül.
A

max. 10o-os ferdén állás

A mentőkosár vezérlése a mentőkosarat a létra minden állásában
vízszintesen tartja.
Amennyiben meghibásodik a ferdén állás-figyelő, a mentőkosár kb. 10o-os
dőlésnél megáll, és a létra minden mozgása zárolva van.
 Lépjen kapcsolatba a mentőkosárban tartózkodó csapattal.
 Nyugtassa meg a kosárban lévőket, hogy nincs ok a pánikra. A helyzet
nem veszélyes.
 Értesítse a mentőkosárban tartózkodó csapatot, hogy intézkedéseket
tesz a helyzetből történő kimentés érdekében.
 Ellenőrizze, hogy a mentőkosarat a szintezőkar segítségével
vészüzemben szintbe lehet-e állítani.
 Nyomja meg a „Blokkolás megszakítás” [9] nyomógombot.
 Villog a jelzés a „Blokkolás megszakítás” [9] nyomógombban.
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 Nyomja meg az engedélyező [6] nyomógombot.
 Világít a jelzés a „Blokkolás megszakítás” [9] nyomógombban.
 A mentőkosarat szintbe lehet állítani.
A létrakészlet bekapcsolásához a nyomógombok
működtetésénél be kell tartani az előírt sorrendet.

 Működtesse a kosárszintezés kezelőkarját a vészüzemi dobozban.
 A mentőkosár végrehajtja a megfelelő mozgást, a kezelőkar
segítségével szintbe lehet állítani a mentőkosarat. Eljárás: lásd a 138.
oldalt.
 A mentőkosár nem hajtja végre a megfelelő mozgást, a kezelőkar
segítségével nem lehet szintbe állítani a mentőkosarat. Eljárás: lásd a
139. oldalt.
Ha a mentőkosarat a kezelőkar segítségével szintbe lehet állítani:
 Értesítse a kosárban lévőket, hogy a vészüzemi dobozban a kezelőkar
segítségével szintbe állítja a kosarat, és a létrakészletet leteszi oldalra.
 Nyomja meg a „Blokkolás megszakítás” [9] nyomógombot.
 Villog a jelzés a „Blokkolás megszakítás” [9] nyomógombban.
 Nyomja meg az engedélyező [6] nyomógombot.
 Világít a jelzés a „Blokkolás megszakítás” [9] nyomógombban.
 A mentőkosarat szintbe lehet állítani.
A létrakészlet bekapcsolásához a nyomógombok
működtetésénél be kell tartani az előírt sorrendet.

 Állítsa szintbe a mentőkosarat.
 Ültesse le a létrakészletet oldalra.
A létra készlet döntésekor a mentőkosarat a
vészüzemi dobozban a kezelőkar segítségével
szintbe kell állítani.
Amikor a mentőkosár dőlése eléri a 10o-ot,
megállnak a létra mozgásai.
A korábbiakban leírt módon érje el a mentőkosár
és
létrakészlet
szintezéséhez
szükséges
mozgások engedélyezését.
 Szállíttassa ki a személyeket a mentőkosárból.
 Vegye le a mentőkosarat.
 Fektesse a létrakészletet a létratartóra.
Ha a mentőkosarat a kezelőkar segítségével nem lehet szintbe állítani:
 Értesítse a kosárban lévőket, hogy a mentőkosarat már nem tudja
szintbe állítani, és a létrakészletet teljesen betolja, hogy le tudjanak
mászni a létrakészleten keresztül.
 Nyomja meg a „Blokkolás megszakítás” [9] nyomógombot.
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 Villog a jelzés a „Blokkolás megszakítás” [9] nyomógombban.
 Nyomja meg az engedélyező [6] nyomógombot.
 Világít a jelzés a „Blokkolás megszakítás” [9] nyomógombban.
 A létrakészletet teljesen be lehet tolni.
A létrakészlet bekapcsolásához a nyomógombok
működtetésénél be kell tartani az előírt sorrendet.







Tolja be a létrát.
A létrakészlet be van tolva.
Engedje el az engedélyező nyomógombot [6].
Állítsa le a járműmotort a „Motor stop” nyomógomb [10.2] segítségével.
A létrakészlet mozgásait nem lehet végrehajtani.
A kosárban tartózkodó személyek másszanak le a létrakészleten
keresztül.
Amennyiben
valaki
nem
képes
lemászni
a
létrakészleten keresztül, segítséget kell neki nyújtani.

 Ha mindenki leszállt.
 Indítsa be a járműmotort a „Motor start” nyomógomb
segítségével.
 Nyomja meg a „Blokkolás megszakítás” [9] nyomógombot.
 Villog a jelzés a „Blokkolás megszakítás” [9] nyomógombban.

[10.1]

 Nyomja meg az engedélyező [6] nyomógombot.
 Világít a jelzés a „Blokkolás megszakítás” [9] nyomógombban.
 Ültesse le a létrakészletet oldalra.
A létrakészlet bekapcsolásához a nyomógombok
működtetésénél be kell tartani az előírt sorrendet.
 Forgassa a létrát abba a tartományba, amelyben a létrát le lehet ültetni,
és elegendő hely áll rendelkezésre a mentőkosár levételéhez.
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 Döntse a létrát.
 Amikor a mentőkosár dőlése eléri a 10o-ot, megáll a létra dőlő
mozgása.
 A képernyő [3] kijelző felületén a „Kosárdőlés, 10o” hibajelentés jelenik
meg.
 Nyomja meg a „Blokkolás megszakítás” [9] nyomógombot.
 Villog a jelzés a „Blokkolás megszakítás” [9] nyomógombban.
 Nyomja meg az engedélyező [6] nyomógombot.
 Világít a jelzés a „Blokkolás megszakítás” [9] nyomógombban.
 A létrakészletet tovább lehet dönteni.
A létrakészlet bekapcsolásához a nyomógombok
működtetésénél be kell tartani az előírt sorrendet.
 Döntse a létrát.
 Amikor a mentőkosár dőlése eléri a 15o-ot, megáll a létra dőlő
mozgása.
 A fő kezelőálláson folyamatosan szól a zümmögő.
 A képernyő kijelző felületén villog a „Hiba- és zavarjelentés” jelentés.
 Az analóg terhelésjelzőben (ABA)(SA) [2] világít a „Hiba- és
zavarjelentés” jelentés [20],
 A képernyő [3] kijelző felületén a „Kosárdőlés, 15o” hibajelentés jelenik
meg.
 Nyomja meg a „Blokkolás megszakítás” [9] nyomógombot.
 Villog a jelzés a „Blokkolás megszakítás” [9] nyomógombban.





Nyomja meg az engedélyező [6] nyomógombot.
Világít a jelzés a „Blokkolás megszakítás” [9] nyomógombban.
A fő kezelőálláson a zümmögő szakaszosra vált.
A létrakészletet tovább lehet dönteni.
A létrakészlet bekapcsolásához a nyomógombok
működtetésénél be kell tartani az előírt sorrendet. A
mentőkosár 15o-ot meghaladó dőlése esetén a „Blokkolás
megszakítás” [9] nyomógombot folyamatosan nyomva kell
tartani.

 Döntse a létrát.
 Állítsa meg a dőlő mozgást, amikor a mentőkosár eléri a kosár
levételéhez szükséges magasságot.
 Vegye le a mentőkosarat (lásd 6.21.5).
 Fektesse a létrakészletet a létratartóra.
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6.4.3 Analóg terheléskijelző (ABA)(SA)
1
2
3
4
5
6
7

Analóg terheléskijelző (ABA)(SA)
3-személyes szabadon állási határ
2-személyes szabadon állási határ
1-személyes szabadon állási határ
Használati határ
Terhelésjelzés
Hibajelentés és ajánlás.

Az „Analóg terheléskijelző” (ABA)(SA) értesíti e gépkezelőt a terhelésről,
szabadon állási határokról és hozzárakodási lehetőségekről.
Célja a tájékoztatás arra vonatkozóan, hogy milyen távolságra vagyunk a
működési kör határától. A terhelésre és gémkinyúlásra vonatkozó pontos
adatot a képernyő kijelző felületén találja meg.
A emberszimbólumok (2/3/4) a szabadon állási határokat mutatják.
Ha aktív egy szabadon állási határ, azt az emberszimbólumokban (2/3/4)
zöld LED és a terhelésjelzésen kívül található két sárga LED jelzi.
Amikor a létrát a terhelési határig lehet kihosszabbítani, azt sárga LED-ek
(5) jelzik.
A létrakészlet terhelését vonal (6) mutatja.
A gépezetes tolólétránál jelentkező üzemzavart a „Hibajelentés és ajánlás”
(7) jelzi.
Az üzemzavarra és annak elhárítására vonatkozó információkat a
képernyő jeleníti meg.
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6.4.3.1

A létra készlet terhelésének a jelzése

A terhelés nagyságát jelzővonal mutatja.
Minél nagyobb a gémkinyúlás, annál nagyobb a terhelés.
Minél nagyobb a terhelés, annál több sárga LED gyullad ki a
terhelésjelzőn.
Akkor érte el a terhelési határt, amikor a terhelésjelző elérte a terhelési
határt jelző sárga LED-eket.
A jelzővonal csúcsán két piros LED gyullad ki.
Amennyiben a létra a munkavégzési határ elérését
követően további terhelést kap (pl. további személyeket
vesznek a kosárba), a létra túl van terhelve.
Ezt a jelzővonal fölött található piros LED-ek jelzik. Amikor
ez bekövetkezik, a létrát tehermentesíteni kell.
Tolja be a létrakészletet, vagy állítsa fel a létrakészletet.
Amennyiben ez nem lehetséges, a létrát le kell fektetni és a
személyek a létrán keresztül kell lemásszanak.
6.4.3.2 Személy-szimbólumok
A személy-szimbólumok az „Analóg terheléskijelző”-ben (ABA)(SA)
megmutatják:
• még hány személlyel lehet terhelni a létrát
• melyik szabadon állási határon tartózkodik a létra
• be van-e kapcsolva a szabadon állási határ, vagy a létrát ki lehet tolni a
tartomány határáig.
A szabadon állási határ a mezőnek az a határa,
ameddig a létrát szabadon állásban a mezőre
megengedett hasznos teherrel + további terheléssel
és gépezetesen mozgatni szabad.
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3-fős szabadon állási határ
1.
1.1
1.2
2.

A 3-fős szabadon állási határ jelzése
Zöld LED
Sárga LED-ek
A létra terhelésének jelzése

 Világítanak a 3-fős szabadon állási határt (1) jelző zöld LED-ek (1.1).
 Világítanak a 3-fős szabadon állási határ (1) és a terhelésjelző (2)
közötti sárga LED-ek (1.2).
 Be van kapcsolva a 3-fős szabadon állási határ.
 A létrát szabadon állásban 270 kg-ig terjedő teherrel lehet üzemeltetni.
2-fős szabadon állási határ
1
1.1
1.2
2

A 2-fős szabadon állási
jelzése
Zöld LED
Sárga LED-ek
A létra terhelésének jelzése

határ

 Világítanak a 2-fős szabadon állási határt (1) jelző zöld LED-ek (1.1).
 Világítanak a 2-fős szabadon állási határ (1) és a terhelésjelző (2)
közötti sárga LED-ek (1.2).
 Be van kapcsolva a 2-fős szabadon állási határ.
 A létrát szabadon állásban 180 kg-ig terjedő teherrel lehet üzemeltetni.
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1-fős szabadon állási határ
1.
1.1
1.2
2.

Az 1-fős szabadon állási határ
jelzése
Zöld LED
Sárga LED-ek
A létra terhelésének jelzése

 Világít az 1-fős szabadon állási határt (1) jelző zöld LED (1.1).
 Világítanak az 1-fős szabadon állási határ (1) és a terhelésjelző (2)
közötti sárga LED-ek (1.2).
 Be van kapcsolva az 1-fős szabadon állási határ.
 A létrát szabadon állásban 90 kg-ig terjedő teherrel lehet üzemeltetni.
Használati határ
1.
1.1
1.2
2.

A használati határ jelzése
Zöld LED
Sárga LED-ek
A létra terhelésének jelzése

 Világítanak az 1-fős szabadon állási határt (1) jelző zöld LED-ek (1.1).
 Világítanak az 1-fős szabadon állási határ (1) és a terhelésjelző (2)
közötti sárga LED-ek (1.2).
 A létrát ki lehet hosszabbítani a használati határig (működési tartomány
határa).
 A létra az egyszemélyes szabadon állási határ túllépésekor már nem
képes további terhet fogadni.
 Fektesse fel a létrát, a személyek pedig másszanak le a létrán
keresztül.
6.4.4 Működési tartomány határa
A működési tartomány határa az a határ, ameddig a létrát mozgatni lehet
anélkül, hogy veszélyeztetné a stabilitást.
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A működési határ korlátozására vonatkozó információkat munka közben a
kitalpalás vezérlő állásának képernyőjéről kapja meg.
Ezeket az információkat a létra működése közben a fő- vagy kosárkezelő
álláson lehet lehívni.
Az „Analóg terheléskijelző” megmutatja a beállított szabadon állási
határhoz vagy használati határhoz tartozó lehetséges gémkinyúlást.
A működési tartomány korlátozásakor ez a terhelés kijelzésével van
jelezve.

1
1.1
2
2.1
2.2
2.3
2.4
A

Analóg terheléskijelző (ABA)(SA)
Terhelésjelzés
Jelzés a képernyőn
Gémkinyúlási tartomány
Terhelés mentőkosárral
Lehetséges hozzárakodás a mentőkosárban
Lehetséges gémkinyúlás
A működési tartomány határa

 A támlábak mindkét oldalon maximálisan ki vannak tolva.
 Be van állítva a használati határ.
 A létra minden állásában el lehet érni a maximális működési
tartományt.
 Az aktuális terhelést a „Terhelésjelzés” mutatja.
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1
1.1
1.2
2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
A
AE

Analóg terheléskijelző (ABA)(SA)
Terhelésjelzés nem korlátozott működési tartomány esetében (A)
Jelzés korlátozott működési tartomány esetében (AE)
Jelzés a képernyőn
Gémkinyúlási tartomány maximális kitalpalási szélességnél
Gémkinyúlási tartomány csökkentett kitalpalási szélességnél
Terhelésjelzés a mentőkosárban
Lehetséges hozzárakodás a mentőkosárban
Lehetséges gémkinyúlás
Működési tartomány határa
Korlátozott működési tartomány

Baloldali támlábak maximálisan kitolva.
Jobboldali támlábak minimális szélességre kitolva.
A használati határ be van állítva.
A jármű baloldali tartományában a jármű előtt és mögött elérhető a
maximális működési tartomány (A).
 A jármű jobboldali tartományában korlátozott a működési tartomány
(AE).
 Amennyiben a létra a baloldalon van, az aktuális terhelést a
terhelésjelző (1.1) mutatja.
 Amennyiben a létrát ugyanazzal a gémkinyúlással és terheléssel jobbra
forgatja, a terheléskijelzés megnő, és magasabb terhelést mutat (1.2).





- 157 -

6.4.5 Kezelőülés a fő kezelőálláson

Utazás közben sérülhet a kezelői ülés!
A kezelői ülés háttámlája a létrakészlet felső
körvonala fölé emelkedik.
Alacsonyabb átjárókon sérülhet a kezelői ülés.
Utazás közben a fő kezelőálláson billentse a kezelői
ülést utazóállásba.
6.4.5.1

1
2
3
4
AS
FS

A háttámla munka- vagy utazóállásba billentése

Háttámla
Nyomógombos kijelző felület
Nyomógombos kijelző felület rögzítés
Kioldó
Működési pozíció
Utazóállás

Amikor a létrakészlet a létratartón fekszik, a kezelői ülés háttámlája a
létrakészlet felső körvonala fölé emelkedik, és alacsonyabb átjárókon
sérülhet a kezelői ülés, ezért utazás előtt billentse a kezelői ülést utazó
állásba.

- 158 -

Amennyiben a kezelői ülés háttámlája nincs utazó állásban, a
vezetőfülkében található képernyő jelzi ezt. Ezen túlmenően a kézifék
oldásakor figyelmeztető hangjelzés is hallatszik.
A háttámla működési állásba billentése:






Nyomja meg a „Háttámla-kioldót” (4).
Döntse a háttámlát (1) működési állásba (AS).
Nyomógombos kijelző felületen (2) oldja ki a rögzítőt (3).
Döntse a nyomógombos kijelző felületet (2) működési állásba (AS).
A kezelői ülés üzemkész.

A háttámla utazó állásba billentése:





6.4.5.2

Nyomógombos kijelző felületen (2) oldja ki a rögzítőt (3).
Döntse a nyomógombos kijelző felületet (2) utazó állásba (FS).
Nyomja meg a „Háttámla-kioldót” (4).
Döntse a háttámlát (1) utazó állásba (FS).
A kezelői ülés utazó állásban van.
Háttámla beállítása

A létrakészlet felegyenesítésével a háttámla automatikusan hátrafelé dől, a
létrakészlet billentésekor automatikusan felegyenesedik.
A „Kezelői ülés” menüben ki lehet kapcsolni a háttámla automatikus
dőlését és felemelését.
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Amikor ki van kapcsolva az automatikus dőlése és felemelése, a háttámlát
a képernyőnél található nyíl-nyomógombokkal lehet beállítani.

1
2
3
4.1
4.2

Ülés menü
Automatikus ülés beállítás KI/BE
Háttámla dőlés jelzése
Balra nyíl-nyomógomb
Jobbra nyíl-nyomógomb

A háttámla automatikus beállításának kikapcsolása
 Nyomja meg az „Ülés menü” nyomógombot (1).
 A kijelző „Ülés menü”-re vált.
 Ki lehet kapcsolni a háttámla automatikus állítását.
 Nyomja meg az „Automatikus ülés beállítás KI/BE” nyomógombot
(2).
 A háttámla automatikus beállítása ki van kapcsolva.
 A háttámla az adott pozícióban marad.
 A háttámla dőlését a képernyőnél található nyíl-nyomógombokkal
(4.1/4.2) lehet beállítani.
A háttámla beállítása a kijelzőn lévő nyíl-nyomógombokkal
Előfeltételek
 Ki van kapcsolva, az automatikus ülés beállítás (lásd: A háttámla
automatikus beállításának kikapcsolása fejezetet).
 Nyomja meg az „Ülés menü” nyomógombot (1).
 A kijelző „Ülés menü”-re vált.
 Ellenőrizze, hogy a háttámla automatikus beállítása ki van-e
kapcsolva.
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 Amennyiben a háttámla automatikus beállítása nincs kikapcsolva, ki
kell kapcsolni az automatikus állítást (lásd: A háttámla automatikus
beállításának kikapcsolása fejezetet).
 Amennyiben a háttámla automatikus beállítása ki van kapcsolva, a
háttámlát be lehet állítani a képernyőnél található nyílnyomógombokkal (4.1/4.2).
 A képernyőnél található nyíl-nyomógombokkal (4.1/4.2) állítsa a
háttámlát az Önnek kényelmes pozícióba.
 A „Balra nyíl-nyomógombbal” (4.1) a háttámlát fel lehet
egyenesíteni.
 A „Jobbra nyíl-nyomógombbal” (4.2) a háttámlát hátra lehet dönteni.
Amikor a háttámla be van állítva:
 Nyomja meg az „Ülés menü” nyomógombot (1).
 Bezár az „Ülés menü”.
 A kijelző alapkijelzésre vált.
A képernyőnél található nyíl-nyomógombokkal
(4.1/4.2) a háttámla dőlését csak akkor lehet állítani,
ha aktiválva van az „Ülés menü”.
6.4.6 Létra készlet vezérlésének bekapcsolása
Terítse ki a 234. oldalon található áttekintést.

A gépezetes tolólétra gépkelője figyelje folyamatosan a
létrakészletet a létra működése közben.
A gépezetes tolólétra gépkelője a létra működése közben
nem hagyhatja el a fő kezelőállást.
Látási probléma esetén a létrakészlet megfigyeléséhez
segédeket kell igénybe venni.
Foglalja el a fő kezelőállást.
Ellenőrizze a jelzéseket a nyomógombos kijelző felületen (1)
Az alapkijelzés látható.
Hibajelentés vagy üzemzavar jelzése esetén ezt nyugtázni kell, vagy el
kell hárítani az okot.
 Nyomja le lábbal az engedélyező nyomógombot [6].
 Felpörög a járműmotor.
 Be lehet indítani a létra mozgásait.






- 161 -

Az
engedélyező
nyomógomb
működtetésével
meghatározza, hogy melyik kezelőállásról irányítja a
létrát.
Amennyiben először a fő kezelőálláson található
engedélyező nyomógombot nyomja le, a létra a fő
kezelőállásról lesz irányítva.
Amennyiben először a mentőkosárban található
engedélyező nyomógombot nyomja le, a létra a
mentőkosárból lesz irányítva.
A másik kezelőállás vezérlése ilyenkor nem működik.
A létra vezérlését a „Vezérlés átvétele a mentőkosárból”
nyomógomb segítségével (lásd: 6.4.9) bármikor át lehet
venni a fő kezelőállásra.
6.4.7

A létra készlet mozgásának beindítása
Terítse ki a 234. oldalon található áttekintést.
Ha megnyomta az engedélyező nyomógombot, a bal és jobb kezelőkar
segítségével kezdeményezni lehet minden engedélyezett létramozgást.

A személyek kieshetnek a mentőkosárból a gépezetes
tolólétra erős kilengése következtében!
Amennyiben a létra mozgása közben elengedi az
engedélyező nyomógombot, a létra erősen kileng.
Az engedélyező nyomógombot csak akkor engedje el,
amikor a létra nem mozog.
 Amikor elengedi az engedélyező nyomógombot:
 Azonnal leáll a létra minden mozgása.
 Kikapcsol a létra.
A létra mozgásainak kifutása van a kezelőkar
hirtelen mozgatásai következtében fellépő lengés
elkerülése érdekében.
Vészhelyzetben
a
kilengést
a
kezelőkar
ellenmozgásával ellensúlyozni lehet.
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6.4.7.1

A mozgások leállítása

A létra kilengésének elkerülése érdekében a mozgásoknak kifutásuk van,
ami megakadályozza a mozgás hirtelen leállását.
Egy mozgást a kezelőkar ellenirányú mozgatásával azonnal le lehet
állítani.
Egy mozgás leállításával a kezelőkar adott tengelyének mindkét mozgása
hozzáférhetetlenné válik.
Annak érdekében, hogy egy lezárt tengelyen ismét mozgásokat lehessen
végezni, a kezelőkart „0” állásba kell hozni, majd végre kell hajtani a kívánt
mozgást.
A tengelyek mozgásai
Balra forgatás  Jobbra forgatás
Döntés  felemelés.
Létrakészlet kihosszabbítás  Létrakészlet betolás
Egy mozgás leállítása
 Végezzen gyors ellenkormányzást.
 Azonnal leáll a mozgás.
 Annak a tengelynek a mozgásai, amelyre az ellenmozdulat vonatkozik,
azonnal lezárulnak.
 Állítsa a kezelőkart nullára.
 A mozgásokat a kezelőkar segítségével lehet végrehajtani.
A mozgások gyors váltásakor a mozgás leállhat.
Ügyeljen arra, hogy a kezelőkart ne túl gyorsan vigye át a
nulla pont fölött.
Vigye a kart nulla pontba, és azt követően mozdítsa el a
kart a kívánt irányba.
6.4.7.2

Áthaladás a lezárt területeken

A csökkentett kitalpalás vagy dőlt állófelület csökkenti a gémkinyúlást.
Lehet olyan tartomány, amely zárva van a létra működése elől.
A kihosszabbított létrát nem lehet egy lezárt tartományba forgatni.
A létrát egy lezárt tartományban nem lehet kihosszabbítani vagy dönteni.
A zárolt tartomány fölött a következő szabad tartományba csak teljesen
behúzott létrával lehet átjutni.
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Áthaladás a lezárt tartomány fölött
 Tolja be teljesen a létrakészletet.
 Fordítsa a létrakészletet a kívánt irányba, míg ismét fel nem
szabadulnak a létramozgások.
 Folytatni lehet a gépezetes tolólétra munkáját.
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6.4.8 Vészleállítás
Terítse ki a 234. oldalon található áttekintést.
6.4.8.1

Vészleállítás a fő kezelő állásról

Amennyiben a létra mozgásait lenyomott vészleállítóval
hajtja végre, nem működik a kosárszintezés.
Ellenőrizze a helyzetet és intézkedjen a vészleállító
kioldásához vezető ok megszüntetésére.

1
2
3.1
3.2
4

Vészleállító a fő kezelő álláson
Hiba és üzemzavar jelentés
Hibajelentés kódszáma
A hibajelentések száma
Vészleállító a fő kezelő álláson

Vészhelyzetben a vészleállító nyomógomb segítségével blokkolni lehet a
létra működését.
A vészleállító működtetése:
 Nyomja meg a vészleállító kapcsolót (1).
 Folyamatos hangjelzés hallatszik.
 Zárolódik a létra minden mozgása.
 A mentőkosár szintezése blokkolva van.
 A képernyőkön –a fő kezelőálláson és a mentőkosárban- megjelenik a
vészleállítás jelzése (4).
 A képernyőn villog a „Hiba és üzemzavar jelentés” (2).
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 Az analóg terheléskijelzőn [2] világít a „Hiba és üzemzavar jelentés”
[20].
 Állapítsa meg a vészleállás okát.
 Intézkedjen a vészleállító kioldásához vezető ok megszüntetésére.
A vészleállás megszűntetése előtt győződjön meg, hogy
nincs ok a vészleállás fenntartására.
Amennyiben nincs ok a vészleállás további fenntartására, a
fő kezelő álláson meg kell szűntetni a vészleállást.
A vészleállás megszüntetése
 Forgassa jobbra a vészleállító kapcsolót, és engedje el.
 Elhallgat a folyamatos hangjelzés.
 A képernyőn kialszik a vészleállítás jelzése, és az alapkijelzés jelenik
meg.
 Minden létramozgás engedélyezve van.
6.4.8.2

1
2
3.1
3.2
4

Vészleállítás a kosár kezelőállásáról

Vészleállító a fő kezelőálláson
Hiba és üzemzavar jelentés
Hibajelentés kódszáma
A hibajelentések száma
Szöveges üzenet a hibajelentéshez
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A mentőkosárban megnyomta a vészleállító kapcsolót (1).
Folyamatos hangjelzés hallatszik.
Zárolódik a létra minden mozgása.
A mentőkosár szintezése blokkolva van.
A képernyőkön –a fő kezelő álláson és a mentőkosárban- megjelenik a
vészleállítás jelzése (4).
 A képernyőn villog a „Hiba és üzemzavar jelentés” (2).
 Az analóg terheléskijelzőn [2] világít a „Hiba és üzemzavar jelentés”
[20].
 A kommunikációs berendezésen keresztül lépjen kapcsolatba a
kosárban tartózkodókkal, és állapítsa meg a vészleállítást kiváltó okot.






Amennyiben a kosárban lévők nem válaszolnak, rendkívül
óvatosan és további segítség igénybevételével fel kell venni
velük a kapcsolatot.
Nem szabad elhagyni a fő kezelőállást.
 Intézkedjen a vészleállító kioldásához vezető ok megszűntetésére.
A vészleállás megszűntetése előtt győződjön meg, hogy
nincs ok a vészleállás fenntartására.
Amennyiben nincs ok a vészleállás további fenntartására, a
mentőkosárban meg kell szüntetni a vészleállást.
6.4.8.3








Vészleállítás működésen kívül helyezése a mentőkosárban
Nyomja meg a „Blokkolás megszakítás” nyomógombot [9].
Villog a „Blokkolás megszakítás” nyomógomb [9].
Nyomja meg az engedélyező nyomógombot [6].
Világít a „Blokkolás megszakítás” nyomógomb [9].
A mentőkosárban át van hidalva a lenyomott vészleállító.
A folyamatos hangjelzés szakaszos hangjelzésre vált.
A létra minden mozgását végre lehet hajtani.

- 167 -

6.4.9 Vezérlés átvétele a kosárból a fő kezelő állásra
Terítse ki a 234. oldalon található áttekintést.
A létrát vagy a fő kezelő állásról, vagy a mentőkosárból lehet irányítani.
Az engedélyező nyomógomb lenyomásával bekapcsol az adott kezelő
állás.
Biztonsági okokból, a létra vezérlését bármikor átveheti a fő kezelő állás.
Ez akkor is lehetséges, ha az engedélyező nyomógomb a mentőkosárban
van lenyomva.
A fő kezelő álláson nincs közvetlen jelzés arra vonatkozóan, hogy az
engedélyező nyomógombot a mentőkosárban nyomták le és ezáltal a
mentőkosár kezelő állása aktív-e.
Az alábbi pontok jelzik, hogy a mentőkosár kezelő állása altív-e:
• meg van növelve a fordulatszám
• a kezelőkar működtetése a fő kezelő állás engedélyező
nyomógombjának lenyomása ellenére hatástalan marad
• a kijelző jelzőfelületén a használati határ látható
• az „Analóg terheléskijelzőben” (ABA)(SA)[2] be van állítva a használati
határ.
6.4.9.1

Vezérlés átvétele

Nyomja meg a „Vezérlés árvétele a mentőkosárból” [9] nyomógombot.
Világít a jelzés a „Vezérlés átvétele a mentőkosárból” nyomógombban.
A létra kezelése már csak a fő kezelő állásról lehetséges.
A mentőkosárban a képernyőn a „Vezérlés árvétele a mentőkosárból”
látható.
 A mentőkosárban szakaszos hangjelzés hallatszik.
 A mentőkosár kezelője reteszelve van.
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6.4.10

Váltakozó irányú kommunikációs berendezés

A fő kezelő állás és a mentőkosár/létracsúcs között beszédkapcsolat van.

1
2
3
4

Mikrofon
Hangszóró
Hangerőszabályzó
„Beszéd” nyomógomb

A fő kezelő álláson a kezelőülés háttámlájába belé van integrálva egy
hattyúnyakú mikrofon (1). A mikrofont a hattyúnyak segítségével a
legmegfelelőbb beszédpozícióba lehet állítani.
A váltakozó irányú kommunikációs berendezés hangszórója (2) a háttámla
jobboldalába van integrálva.
A hangszóró hangerejének szabályozásához a nyomógombos és kijelző
mezőben hangerőszabályzó (3) található.
A „Beszéd” nyomógomb (4) a fő kezelő állás padlójában található.
A beszéd iránya alapállásban a mentőkosárból/létracsúcsról a fő kezelő
állás felé van bekapcsolva.
A fő kezelő álláson a beszédhez meg kell nyomni a „Beszéd”
nyomógombot. Mindaddig, míg le van nyomva a „Beszéd” nyomógomb, ki
vannak kapcsolva a mentőkosár / létracsúcs mikrofonjai.
A „Beszéd” nyomógomb elengedésekor a kommunikációs berendezés
visszatér alapállásba.
Annak érdekében, hogy a személyzet a mentőkosárban,
vagy a létracsúcson mindig kapcsolatba léphessen a fő
kezelő állással, a „Beszéd” nyomógombot a fő kezelő álláson
csak akkor szabad lenyomni, amikor beszélni akar.
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6.4.11 A létra készlet működése automatikus megállással a szabadon
állási határon
Terítse ki a 234. oldalon található áttekintést.
A kihosszabbító, döntő vagy forgató mozgásnál a létra a használati határ
vagy beállított szabadon állási határ elérésekor automatikusan megáll.
Bekapcsoláskor a gépezetes tolólétra 3-fős szabadon állási határra van
beállítva.
A „Szabadon állási határ” [11] nyomógomb lenyomásakor átkapcsol másik
szabadon állási határra, vagy használati határra.
A gémkinyúlás csökkentésekor csak azokat a szabadon állási határokat
szabad használni, amelyeket még nem ért el.
Ez azt jelenti, hogy amennyiben átlépte a 3-fős szabadon állási határt, a
gémkinyúlást csak 2- vagy 1-fős szabadon állási határra lehet csökkenteni.
Amikor a létra a létratartóra van fektetve, automatikusan 3-fős szabadon
állási határra van beállítva.
6.4.11.1 Megállás a 3 személyes szabadon állási határon

1
1.1
1.2
1.3
1.4
2
2.1
2.2

ABA (analóg terheléskijelző)
3-fős szabadon állási határjelzés
A létra terhelésének jelzése
Zöld LED
Sárga LED
Kijelző a képernyőn
3-fős szabadon állási határjelzés
3-fős szabadon állási határ működési tartomány jelzése

 A létra kiemelkedik a létratartóból és a kívánt pozícióba kell forgatni.
 A létrát 3-fős szabadon állási határig lehet kihosszabbítani.
 Világít a 3-fős szabadon állási határ” jelzés (1.1) az analóg
terheléskijelzőben (1).
 A képernyőn [3] a 3-fős szabadon állási határig történik gémkinyúlás
jelzés (2.2).
 A 3-fős szabadon állási határnál még három főt (270 kg) lehet felvenni.
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6.4.11.2 Megállás a 2 személyes szabadon állási határon
 A létra kiemelkedik a létratartóból és a kívánt pozícióba kell forgatni.
 A létrát 3-fős szabadon állási határig lehet kihosszabbítani.
 Világít a „3-fős szabadon állási határ” jelzés az analóg
terheléskijelzőben (2).
 A képernyőn [3] a 3-fős szabadon állási határig történik gémkinyúlás
jelzés.
 A 3-fős szabadon állási határnál még három főt (270 kg) lehet
felvenni.

1.
1.1
1.2
1.3
1.4
2.
2.1
2.2






ABA (analóg terheléskijelző)
2-fős szabadon állási határjelzés
A létra terhelésének jelzése
Zöld LED
Sárga LED
Kijelző a képernyőn
2-fős szabadon állási határjelzés
2-fős szabadon állási határ működési tartomány jelzése

Nyomja meg egyszer a „Szabadon állási határ” nyomógombot [11].
A létrát 2-fős szabadon állási határig lehet kihosszabbítani.
Világít a 2-fős szabadon állási határ” jelzés (1.1) az analóg
terheléskijelzőben (1).
A képernyőn [2] a 2-fős szabadon állási határig történik gémkinyúlás
jelzés (2.2).
A 2-fős szabadon állási határnál még két főt (180 kg) lehet felvenni.
Amennyiben már áthaladt a 3-fős szabadon állási
határon, azt már nem lehet választani.
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6.4.11.3 Megállás az 1 személyes szabadon állási határon
 A létra kiemelkedik a létratartóból és a kívánt pozícióba kell forgatni.
 A létrát 3-fős szabadon állási határig lehet kihosszabbítani.
 Világít a „3-fős szabadon állási határ” jelzés az analóg
terheléskijelzőben (2).
 A képernyőn [3] a 3-fős szabadon állási határig történik gémkinyúlás
jelzés.
 A 3-fős szabadon állási határnál még három főt (270 kg) lehet felvenni.

1.
1.1
1.2
1.3
1.4
2.
2.1
2.2

ABA (analóg terheléskijelző)
1-fős szabadon állási határjelzés
A létra terhelésének jelzése
Zöld LED
Sárga LED
Kijelző a képernyőn
1-fős szabadon állási határjelzés
1-fős szabadon állási határ működési tartomány jelzése

 Nyomja meg kétszer a „Szabadon állási határ” nyomógombot [11].
 A létrát 1-fős szabadon állási határig lehet kihosszabbítani.
 Világít az „1-fős szabadon állási határ” jelzés (1.1) az analóg
terheléskijelzőben (1).
 A képernyőn (2) az 1-fős szabadon állási határig történik gémkinyúlás
jelzés (2.2).
 Az 1-fős szabadon állási határnál még egy főt (90 kg) lehet felvenni.
Azokat a szabadon állási határokat, amelyek fölött
már áthaladt, már nem lehet választani.
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6.4.11.4 Megállás a munkavégzési tartomány határán
 A létra kiemelkedik a létratartóból és a kívánt pozícióba kell forgatni.
 A létrát 3-fős szabadon állási határig lehet kihosszabbítani.
 Világít a „3-fős szabadon állási határ” jelzés az analóg
terheléskijelzőben [2].
 A képernyőn [3] a 3-fős szabadon állási határig történik gémkinyúlás
jelzés.
 A 3-fős szabadon állási határnál még három főt (270 kg) lehet felvenni.

1
1.1
1.2
2
2.1

Analóg terheléskijelző
Használati határ jelzése
A létra terhelésének jelzése
Jelzés a képernyőn
Használati határ jelzése

Nyomja meg háromszor a „Szabadon állási határ” nyomógombot [11].
A létra kiemelkedik a létratartóból és a kívánt pozícióba kell forgatni.
A létrát ki lehet tolni a használati határig.
Világít a „Használati határ” (1.1) az analóg terheléskijelzőben (1).
A képernyőn (2) megjelenik a gémkinyúlás jelzése a működési
tartomány határáig (2.1).
 A mentőkosárba nem szabad több személyt felvenni.
 A létrára csak felfektetett állapotban szabad rámászni.







Azokat a szabadon állási határokat, amelyeken már
túlhaladt, nem lehet kiválasztani.
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6.4.12 A létrakészlet létrafok-kiegyenlítésre állítása a fő kezelőálláson
A létrafok kiegyenlítés azt jelenti, hogy az egyes létratagok létrafokai
egymás fölött állnak, Mindig, amikor személyek másznak fel és le a létrán,
létre kell hozni a létrafok kiegyenlítést.

1.1
1.2
2
3











Létrafok kiegyenlítés jelzés, nincs létrafok kiegyenlítés
Létrafok kiegyenlítés jelzés, létrejött a létrafok kiegyenlítés
Bal kezelőkar jelzés
Jobb kezelőkar jelzés
Nyomja meg a „Létrafok kiegyenlítés” [14] nyomógombot.
Villog a jelzés a „Létrafok kiegyenlítés” [14] nyomógombban.
A képernyőn a jelzés átvált „Létrafok kiegyenlítés”-re (1.1)
A bal kezelőkarral [5] hosszabbítsa ki vagy tolja be a létrakészletet.
A létrakészlet elindul a megfelelő irányba.
A létrakészlet kihosszabbítása vagy betolása automatikusan megáll,
amikor létrejött a létrafok kiegyenlítés.
Világít a jelzés a „Létrafok kiegyenlítés” [14] nyomógombban.
A létrafok kiegyenlítés (1.2) jelzésben kiegyenlített létrafok állás jelzés
van.
Nyomja meg a „Létrafok kiegyenlítés” [14] nyomógombot, vagy egy
kezelőkart.
A képernyő átvált az alapkijelzésre.

6.4.13 Létra tartóra fektetése
Terítse ki a 234. oldalon található áttekintést.
6.4.13.1 A létra tartóra fektetése kézi vezérléssel
 Tolja be teljesen a létrakészletet.
 Döntse a létrakészletet a létratartó fölé.
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 Döntse a létrakészletet a létratartóba.
 Igazítsa a létrakészletet a létratartó baloldalához.
 Addig végezze a mozdulatokat, míg a mozgások automatikusan meg
nem állnak és a motor fordulatszáma le nem csökken.
Amennyiben a létrakészlet nem fekszik
létratartóban, nem lehet betolni a támlábakat.

jól

a

6.4.13.2 A létra automatikus ráfektetése a tartóra

1.1
1.2
2.
3.
4.

„Automatikus létralefektetés” szimbólum
„Automatikus létralefektetés BE” szimbólum
„Automatikus létralefektetés” jelzés
Bal kezelőkar jelzés
jobb kezelőkar jelzés

 Hozza a létrát a létratartó közelébe.
 A képernyőn megjelenik az „Automatikus létralefektetés” (1.1) ikon.
 Végre lehet hajtani az „Automatikus létralefektetés” funkciót.
Az automatikus létralefektetést akkor lehet
bekapcsolni, ha:
A létra felegyenesítési szöge kisebb, mint 60o,
A létra hossza kevesebb, mint 14 m,
A létra a vezetőfülkéhez viszonyítva 90o-nál
kevesebbel van jobbra vagy balra elfordítva.






Nyomja meg az „Automatikus létralefektetés” nyomógombot.
A aktivált funkciót az „Automatikus létralefektetés” szimbólum (1.2)
körüli zöld gyűrű jelzi.
A képernyőn a jelzés az „Automatikus létralefektetés” jelzésre (2) vált.
A zöld nyilak (3/4) azt mutatják, hogy a létra melyik mozgása zajlik.
A létrakészlet lefekszik a létratartóba.
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Ha a létrakészlet szabályosan le van fektetve:
A képernyőn a jelzés a létratartóba fektetett létrakészletet mutatja.
A motor fordulatszáma lecsökken.
A képernyőn [3] az alapkijelzés jelenik meg.
Engedje el az engedélyező nyomógombot.
A folyamatot az „Automatikus létralefektetés”
nyomógomb megnyomásával, az engedélyező
nyomógomb elengedésével vagy egy kezelőkar
működtetésével lehet megszakítani.

6.4.14 Villanyvezetékek érintése

Életveszély, elektromos áram!
Tartson
elegendő
vezetékektől.

távolságot

az

elektromos

Kérjen felvilágosítást az elektromos vezetékektől
tartandó távolságra vonatkozó előírásokról.
 Amennyiben a gépezetes tolólétrával megérintett egy elektromos
vezetéket:
 Ne mozduljon, maradjon nyugodtan ülve vagy állva.
 Ne fogjon meg semmit a környezetében.
 Ne hagyja el a fő kezelőállást vagy mentőkosarat.
 Figyelmeztesse a kívülállókat, hogy ne közeledjenek a járműhöz, ill. azt
ne érintsék meg.
 Kezdeményezze a megérintett elektromos vezeték lekapcsolását.
 Csak akkor hagyja el a gépezetes tolólétrát, amikor a megérintett
elektromos vezeték teljes bizonyossággal áramtalanítva van.
 Ellenőrizze, hogy keletkezett-e kár a gépezetes tolólétrában
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6.4.15 Létraüzem szélben

Erős szél, vagy széllökések léphetnek fel.
A létrakészlet ellenőrizetlen lengésbe kerülhet!
A létrakészlet megtörhet.
Veszélyben a stabilitás.
Ne feledje, hogy a szél ereje néhány méter magasságban
sokkal nagyobb lehet, mint a talaj közelében.
Használjon feszítőköteleket.
Vegye figyelembe az időjárási helyzetet.
Túl nagy szélerő esetében meg kell szakítani a bevetést.
Szélben a létrát rendkívüli körültekintéssel kell használni.
Az időjárási helyzettől és bevetési helyszíntől függően minden irányból
lehet széllökésekkel számolni.
Az igénybevétel akkor a legnagyobb, amikor a létrakészlet teljesen ki van
hosszabbítva, és fel van egyenesítve.

6.4.15.1 Létrahasználat 30 km/h szélsebességig
30 km/h szélsebességig a létra használata nincs korlátozva.
6.4.15.2 Létrahasználat 45 km/h szélsebességig
45 km/h szélsebességig a gépezetes tolólétra az alábbi feltételek mellett
használható:

A Maximális kitalpalási szélesség

Max 7o-ig dőlt állófelület

• Ajánlatos a maximális szélességre (A) kitalpalni.
• Az állófelület dőlése haladási irányban max. 7o lehet.
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6.4.15.3 Létrahasználat 60 km/h szélsebességig
60 km/h szélsebességig a gépezetes tolólétra az alábbi feltételek mellett
használható:

A Maximális kitalpalási szélesség

Max 7o-ig dőlt állófelület

Tartókötelek használata

• Ajánlatos a maximális szélességre (A) kitalpalni.
• Az állófelület dőlése haladási irányban max. 7o lehet.
• Használjon tartóköteleket.
A
tartókötelek
a
létrakészlet
lengéseinek
csillapítására szolgálnak.
A létrakészleten fellépő szélerőt tartókötélen
keresztül csak feltételesen lehet felfogni.
6.4.15.4 Létrahasználat 80 km/h szélsebességig
80 km/h szélsebességig a gépezetes tolólétra az alábbi feltételek mellett
használható:

A Maximális kitalpalási szélesség

•
•
•
•

Max 7o-ig dőlt állófelület

Tartókötelek használata

Ajánlatos a maximális szélességre (A) kitalpalni.
Az állófelület dőlése haladási irányban max. 7o lehet.
Használjon tartóköteleket.
A létrát max. 25 m-re szabad hosszabbítani.
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A
tartókötelek
a
létrakészlet
lengéseinek
csillapítására szolgálnak.
A létrakészleten fellépő szélerőt tartókötélen
keresztül csak feltételesen lehet felfogni.
6.4.15.5 80 km/h-nál nagyobb szélsebesség
80 km/h-nál nagyobb szélsebesség esetén a gépezetes tolólétrát nem
szabad használni.

80 km/h-nál nagyobb szélsebesség esetén a létrakészlet
ellenőrizetlen lengésbe kerülhet!
A létrakészlet megtörhet.
Veszélyben a stabilitás.
Meg kell szakítani a bevetést.

6.4.15.6 Feszítőkötelek alkalmazása

1
2
3
4
5

Karabiner
Feszítőkötél
Alumínium doboz a felső létrán
Megfigyelő
Feszítést végző személyek

 Fektesse le oldalt a létrakészletet.
 A feszítőkötelek (2) karabinereit (1) akassza jobb- és baloldalt a
felsőlétra kosárcsatlakozóinak (3) a dobozaiba.
• Minden feszítőkötelet egy-egy személy (5) kell tartson. A személyek a
mentőkosártól néhány méterre balra és jobbra kell tartózkodjanak.
• A feszítőköteleket (2) lehetőleg egyenletesen feszítve kell tartani.
 Egy személy (4) a forgótorony mögött áll, és figyeli a létrakészletet.

- 179 -

 A forgótorony mögött álló személy (4) utasításokat ad, hogy melyik
feszítőkötelet kell feszíteni vagy lazítani ahhoz, hogy megszűnjön a
létrakészlet csavarodása.
Amennyiben a feszítőkötelek (2) nincsenek egyenletesen
feszítve, a létrakészlet csavarodhat.
A mentőkosárban lévő személyzet, a gépezetes
tolólétra fő kezelőálláson tartózkodó gépésze, a
létra mögött tartózkodó megfigyelő és a
feszítőköteleknél tartózkodó személyek közötti
kommunikáció érdekében ajánlatos rádió adóvevőt használni.
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6.4.16 Felmászás a létrakészletre
Terítse ki a 234. oldalon található áttekintést.

Lezuhanhat, ha a létrafokok harántirányban meg
vannak dőlve az állófelülethez képest!
Nem szabad a létrakészletre mászni!

A létrakészleten tartózkodó személyek számára fennáll
a zuhanás és a zúzódás veszélye!
Amikor nincs létrafok kiegyenlítés, a létrakészleten
tartózkodó személyek számára fennáll a megcsúszás
veszélye!
A létrakészlet betolása és kihosszabbítása közben
fennáll a kezek és lábak zúzódásának veszélye!
A létrakészlet mozgása közben fennáll a zuhanás
veszélye!
Terheléstúllépésekor
a
létrakészlet
elvesztheti
stabilitását!
A gépezetes tolólétra gépésze köteles az analóg
terheléskijelzőn [2] és a képernyőn [3] figyelni a
létrakészlet terhelését.
A létra szabadon állásánál nem szabad túllépni az 1 fős
szabadon állási határt.
Az 1 fős szabadon állási határ túllépésekor a gépezetes
tolólétra gépésze arról kell gondoskodjon, hogy a
létrakészleten csökkenjen a terhelés.
A stabilitásra kritikus helyzetekben megfigyelőket kell a
támlábak mellé rendelni.
A létrakészletre csak erre kiképzett mentőszemélyzet
mászhat fel.
A mentőszemélyzet köteles a mentendő személyeket
biztosítani.
Mielőtt engedélyeznék a létrakészletre mászást, le kell
állítani a jármű motorját.
A járműmotor indítása előtt a gépezetes tolólétra
gépésze meg kell győződjön, hogy a létrakészleten nem
tartózkodik senki.
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A létrakészletre mászás előtt:
 Biztosítsa a létrafok kiegyenlítést (lásd: 6.4.12 fejezetet).
 A kezelőfelületen található „Járműmotor KI” [10.2] nyomógomb
segítségével kapcsolja ki a járműmotort.
 Világít a „Járműmotor KI” [10.2] jelzés.
 Megakadályozza a nem szándékos létramozgást, amit a vezérlést
végző kezelőkar véletlen megérintése okozna.
 Adja meg az engedélyt a létrára mászáshoz.

1
1.1
2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
A

Analóg terheléskijelző (ABA)(SA)
Terhelés jelzése
Jelzés a képernyőn
Gémkinyúlási tartomány
A létrakészlet kihosszabbítási lehetősége
A létrakészlet emelési szöge
Lehetséges hozzárakodás a létrába
Lehetséges gémkinyúlás
Mentőkosár
Távolság

Amikor lentről a létrára másznak, a terhelés a létrán a létra lába és a
felmászó személy közötti távolság (A) növekedésével növekszik. A
képernyőn [3] és az analóg terheléskijelzőn (ABA)(SA) a növekvő terhelés
látható.
Ha személyek tartózkodnak a létrán, a gépezetes tolólétra gépésze a
képernyőn [3] és az analóg terheléskijelzőn (ABA)(SA) figyelemmel kell
kísérje a terhelést.
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Amennyiben a létra szabadon állásban van, a létrakészleten nem szabad
túllépni az 1-fős szabadon állási határt.
Amennyiben a terhelésjelzés a képernyőn [3] és az analóg terheléskijelzőn
(ABA)(SA) elérte az 1-fős szabadon állási határt, nem szabad tovább
mászni a létrakészleten.
6.4.17 A létrakészlet, mint emelő-berendezés
Terítse ki a 234. oldalon található áttekintést.

1 Teheremelő szem
Emelés céljából az alsó létrán egy szem található.
Teher kezelésekor be kell tartani a törvényi előírásokat.
A függő terhet a létra felegyenesítésével kell megemelni.
Eközben a mentőkosár utazó állásban maradhat.
Amennyiben a létrát emelőeszközként használja:
 A gépezetes tolólétrát maximális szélességre kell kitalpalni.
 Gondoskodjon arról, hogy a létrakészlet legyen teljesen
betolva.
 Gondoskodjon arról, hogy ne tartózkodjon senki a
mentőkosárban vagy a létrakészleten.
 Ráakasztott teherrel a létrát csak 1-fős szabadon állási
határig szabad terhelni (lásd: 6.4.11.3 fejezetet).
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Figyeljen oda az emelési szög és maximális megemelhető teher közötti
összefüggésre.
Max. 65o / maximális emelőerő
Min. 0o / minimális emelőerő

 Minél nagyobb az emelési szög, annál nagyobb a felemelhető teher.
A maximális és minimális emelőerőre vonatkozó értékeket a fő
kezelőálláson lévő címkén lehet leolvasni.
A felemelendő teher a forgótorony közepétől kb. 2 és 8 lépés közötti
távolságra kell legyen.
Ráakasztott teherrel a létrát csak 1-fős szabadon állási
határig szabad terhelni.
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6.4.17.1 Tehermozgatás

1
2
3
4

Határozza meg az emelőkötél hosszát
Akassza rá a terhet
Emelje meg a terhet
Fordítsa el a terhet

 Állítsa fel a gépezetes tolólétrát lehetőleg az emelendő teherhez közel.
 Támassza le a gépezetes tolólétrát a maximális kitalpalási
szélességgel.
 Ellenőrizze, hogy a létrakészlet teljesen be van-e tolva.
 Gondoskodjon arról, hogy nem tartózkodik senki a
mentőkosárban.
 Állítsa be az 1-fős szabadon állási határt (lásd: 6.4.11.3
fejezetet).
 A gémkinyúlás 1-fős szabadon állási határra van korlátozva.
 Állapítsa meg az emelőkötél (1) szükséges hosszúságát.
 Vigye a teheremelő szemet a felemelendő teher fölé.
Gondoskodjon arról, hogy a teheremelő szem
lehetőleg függőlegesen, a teher súlypontja fölött
legyen.
 Akassza az emelőkötelet a teheremelő szemre és a felemelendő
teherre.
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 Egyenesítse fel a létrakészletet, míg meg nem feszül az emelőkötél.

Függő teher, zúzódás veszélye!
Lezuhanhat a teher!
Kerülje az emelőkötél ferdén húzását!
A terhet rögzítse biztonságosan!
Olyan kötelet használjon, amelyik elbírja a terhet!
Ne használjon sérült kötelet.
Ne tartózkodjon senki a teher veszélyövezetében.
Biztosítsa a terhet kötéllel a lengés ellen.












Ellenőrizze, hogy a teher helyesen oda van-e kötözve.
Rögzítse a tartóköteleket.
A tartókötél segítségével meg lehet fogni a teher lengését.
Gondoskodjon arról, hogy senki se tartózkodjon a veszélyes övezetben.
A létrakészlet felemelésével emelje fel a terhet.
Megemelkedik a teher.
Emelje a terhet addig, míg eléri a teher elforgatásához szükséges
magasságot.
Forgassa a létrakészletet a kívánt irányba.
A rögzített teher elfordul.
Forgassa a terhet addig a pontig, ahol le kell helyezni.
A létrakészlet döntésével ültesse le a terhet.

6.4.17.2 A terhelési határ elérése emelésnél

Létra túlterhelés!
Stabilitásvesztés!
Amennyiben a túlterhelés miatt reteszelődik a létra döntése vagy
felemelése, a létrát tehermentesíteni kell.
Csak a vezérlés által engedélyezett mozgást szabad végrehajtani.
A terhet nem szabad blokkolás áthidalással emelni vagy leereszteni.
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A terhelési határ elérése teher emelésekor:
Amennyiben emeléskor a teher súlya nagyobb, mint a legnagyobb
lehetséges súly amit a létrával meg lehet emelni, automatikusan leáll a
létra felemelő mozgása.
 A túlterhelés miatt leáll a létra felemelő mozgása.
 Ellenőrizze, hogy a gépezetes tolólétrát közelebb lehet-e állítani a
teherhez.
 Amennyiben ez nem lehetséges, a terhet nem lehet megemelni a
létrával.
A terhelési határ elérése a teher leeresztésekor.
Amennyiben a terhet azon szint alá kell leereszteni, ahonnan felemelték, a
nagyobb gémkinyúlás miatt megnövekszik a terhelés. Amennyiben ennek
során eléri az 1-fős határt, a létra billentő mozgása automatikusan leáll.
A teher leeresztésekor eléri a terhelési határt.
Automatikusan leáll a létra billentése.
Csak felemelő mozgást lehet végrehajtani.
Állítsa fel a létrát.
Ellenőrizze, hogy le lehet-e tenni egy másik ponton, amelyik még a
terhelési határon belül van.
 Amennyiben ez nem lehetséges, leeresztés előtt alá kell építeni a
terhet.







Az aláépítés képes kell legyen a teher felvételére.
A gépezetes tolólétra kezelési útmutatója mellett vegye
figyelembe az Önnél érvényben lévő csörlőkre, emelő és
vonó
készülékekre
vonatkozó
baleset-megelőzési
előírásokat.
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6.4.18 Teheremelő szem a kosárszegmensnél (SA)

1

Teheremelő szem

Egy kötélen leeresztő készülék használatához, vagy terhek
megemeléséhez a gépezetes tolólétra kosár-szegmenséhez teheremelő
szemet (SA) lehet szerelni.
Ezzel a teheremelő szemmel, beakasztott mentőkosárnál, 270 kg-ig
terjedő terhet lehet felemelni, kiakasztott mentőkosárral 400 kg-ig terjedő
terhet lehet felemelni.
Teheremelő szem használatakor a létrát csak a 3-fős szabadon állási
határon belül szabad mozgatni.
Amennyiben a teheremelő szem használatakor túllépi a 3-fős szabadon
állási határt, a maximális terhelést a szemnél túllépett szabadon állási
határonként 90 kg-mal csökkenteni kell.
A teheremelő szem használata csak 1-fős szabadon állási határig
megengedett.
Kötélen leeresztő készülék használatakor be kell tartani a gyártó kezelési
utasításában foglaltakat.
A teher mozgatásához olvassa el a 6.4.17 fejezetben foglaltakat. Ebből a
fejezetből tudja meg a teher mozgatásának feltételeit. Legyen tekintettel a
kosárszegmens teheremelő szemének maximális terhelésére.
6.4.18.1 Az akasztószerkezet terhelése
A kosárszegmensen lévő teheremelő szemet beakasztott mentőkosárral
max. 270 kg-ig, mentőkosár nélkül max. 400 kg-ig lehet terhelni.
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Nagyobb terhelés esetében károsodhat a létrakészlet vagy a teheremelő
szem.

1
2
3.1
3.2
4.1
4.2
4.3

Terhelés mentőkosárral
Terhelés mentőkosár nélkül
Mentőkosár
Létrakészlet
Maximális teher
Húzóerő
Megemelendő teher

A teheremelő szem terhének megállapításakor figyeljen arra, hogy a
megemelendő teher és az erő, amellyel a terhet meg kell tartani vagy
emelni, erőirányukat tekintve ugyanabba az irányba hassanak. Ezáltal a
két erő összerővé adódik össze.
Ez az erő a terhelés a teheremelő szemnél.
Ez azt jelenti, hogy amennyiben egy 180 kg-os terhet kell mozgatni és a
kampó egyszer van befűzve (egy szabad görgő) a teher megtartásához és
felhúzásához a kötelet 90 kg erővel kell húzni.
Ez a két erő adódik össze a teheremelő szemre ható 270 kg össz-teherré.

6.4.18.2 Tehermaradvány az akasztószerkezet használatakor
A mozgatandó teher és szükséges húzóerő általi terhelést a gépezetes
tolólétra vezérlése érzékeli.
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A teheremelő szem használatakor ne tartózkodjon senki a mentőkosárban
vagy a létrakészleten.

1
Analóg terheléskijelző (ABA)(SA)
1.1 Terhelés jelzése
1.2 1-fős szabadon állási határ
1.3 2-fős szabadon állási határ
1.4 3-fős szabadon állási határ
2
Jelzés a képernyőn
2.1 Mentőkosár terhelésjelzés
2.2 Lehetséges hozzárakodás a mentőkosárba
A létező terhelésmaradványt az analóg terheléskijelzőn (ABA)(SA) és a
képernyőn lehet leolvasni.
Az analóg terheléskijelzőben (ABA)(SA) (1) a terhelést max. 1-fős
szabadon állási határig (1.2) lehet jelezni.
A képernyőn (2) a terhelés (2.2) értéke legalább 90 kg kell legyen.
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3

3-fős szabadon állási határ
Maximális terhelés mentőkosárral 270 kg
Maximális terhelés mentőkosár nélkül 400 kg

2

2-fős szabadon állási határ
Maximális terhelés mentőkosárral 180 kg
Maximális terhelés mentőkosár nélkül 280 kg

1

1-fős szabadon állási határ
Maximális terhelés mentőkosárral 90 kg
Maximális terhelés mentőkosár nélkül 190 kg

4

Felfekvési tartomány
A maximális terhelés csak a 3-fős szabadon állási határig megengedett.
Amennyiben a teheremelő szem használatakor túllépi a 3-fős szabadon
állási határt, a maximális terhelést a szemnél túllépett szabadon állási
határonként 90 kg-mal csökkenteni kell.
A teheremelő szem használata csak 1-fős szabadon állási határig
megengedett.
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6.4.19 Létraüzem mentőkosár nélkül
Terítse ki a 234. oldalon található áttekintést.
1
2
3
4
5
6
7

Gémkinyúlási tartomány
A
létrakészlet
lehetséges
kihosszabbítási hossza
A létrakészlet felemelési szöge
Lehetséges
hozzárakodás
a
mentőkosárba
Lehetséges gémkinyúlás
Létracsúcs
„Túllépés a szabadon állási határon” szimbólum

A létra nagyobb gémkinyúlásának elérése érdekében a létracsúcsról le
lehet akasztani a mentőkosarat (lásd a 6.21.5 fejezetet).
A létrát ekkor csak a fő kezelőállásról lehet vezérelni.
A beállított határ elérésekor automatikusan megállnak a kihosszabbító-,
döntő, vagy forgató mozgások.
A mentőkosár levételével a képernyő alapkijelzése átvált a „Létra
mentőkosár nélkül” jelzésre.
A „Létra mentőkosár
alapjelzéssel.

nélkül”

jelzés

messzemenően

azonos

az

A gémkinyúlási tartomány (1) alatt a létrakészlet felegyenesítési szöge (3),
a súly (4) –amellyel a létrakészletet szabadon állásban terhelni lehet- és az
adott terheléssel lehetséges gémkinyúlás (5) látható.
A létracsúcs (6) helyzete a gémkinyúlási tartományban látható. A
létrakészlet vonalként látható.
Az áthaladást a szabadon állási határon a „Túllépés a szabadon állási
határon” (7) szimbólum mutatja. A létrakészletet ekkor csak felfektetett
állapotban lehet tovább terhelni.
Az engedélyező nyomógomb
létrakészlet kinyúlását.

működtetésével

korlátozni

lehet

A kijelzést a létrakészlet ütközésekor a 6.4.2.5 fejezet magyarázza meg.
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a

6.4.19.1 Mentőhíd mentőkosár nélkül

A létrakészleten tartózkodó személyek számára fennáll
a zuhanás és a zúzódás veszélye!
Egyetlen létramozgás sem megengedett.
Állítsa le a gépjármű motorját.

1 Létracsúcs
2 Mellvéd

A mentőkosár létracsúcsról
gémkinyúlása érhető el.







történő

levételével

a

létra

nagyobb

Hozza a létracsúcsot (1) az átvételi helyre.
Helyezze a létracsúcsot (1) a mellvéd (2) fölé.
Hozza létre a létrafok kiegyenlítést (lásd a 6.4.12 fejezetet).
Olvassa le a képernyőn az aktuális terhelést.
Fektesse a létracsúcsot (1) a mellvédre (2).
Állítsa le a járműmotort.

1 Kézi tolólétra
2 Fül a kézi tolólétra beakasztására

 Akassza a felmászó létrát (1) a gépezetes tolólétra lábához (2).
 A mentőszemélyzet másszon fel a létracsúcsra.
 A felmászó mentőszemélyzet a létrakészlet terhelésének figyelembe
vételével megszervezi a mentési folyamatot.
 A mentőszemélyzet másszon le a létrakészleten keresztül.
 A létrakészleten max. 8 személy tartózkodhat, a létrakészlet hosszán
egyenletesen elosztva.
 A képernyőn figyelje meg a létrakészlet terhelését és ügyeljen arra,
hogy ne lépje túl a létrakészlet maximális terhelését.
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6.5

A világítás be- és kikapcsolása a fő kezelőállásról

A „Világítás” nyomógomb előhívja a „Világítás” menüt.
A kezelő mező nyomógombjaihoz a jármű megfelelő lámpáinak be- és
kikapcsolási funkciói vannak hozzárendelve.
Azok a nyomógombok,
rendelkeznek funkcióval.

amelyek

mellett

nincs

szimbólum,

nem

A menü előhívására és bezárására szolgáló nyomógomb szimbólumát egy
zöld gyűrű jelöli.
A funkciók kikapcsolt állapotát piros téglalap jelöli, bekapcsolt állapotát
zöld pont jelöli.
A funkciók be- és kikapcsolása után a menüt a „Világítás” nyomógomb
segítségével lehet bezárni.
A nyomógombok visszakapják alapfunkciójukat, és újra le lehet hívni a
menüket vagy funkciókat.

1
2
3
4
5
6
7
8

„Világítás” funkció
„Fényszóró az alsó létrán BE/KI” szimbólum
„Szórt fény-fényszóró a mentőkosárban BE/KI” szimbólum
„Környezet világítás BE/KI” szimbólum
„Platformvilágítás BE/KI” szimbólum
„Fényszóró a billenő karon BE/KI’ szimbólum
„Világítás a támlábakon BE/KI” szimbólum
„FEL/LE mozgatás nyíl-nyomógombok segítségével” jelzés a
képernyőn
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6.5.1

Világítás menü előhívása, befejezése
Menü lehívás
 Nyomja meg a nyomógombot a „Világítás” (1) szimbólum mellett.
 A „Világítás” (1) szimbólum zöld gyűrűvel látszik.
 A kijelzés „Világítás” menüre vált.
 A nyomógombok a járművilágítás be- és kikapcsolás funkciót kapnak.
Menü bezárás
 Nyomja meg a nyomógombot a „Világítás” (1) szimbólum mellett.
 A „Világítás” (1) szimbólum fekete gyűrűvel látszik.
 A kijelzés alapkijelzésre vált.
 A nyomógombok alapfunkciót kapnak.
Amennyiben 15 másodpercig nem nyom meg
egyetlen nyomógombot sem, a menü automatikusan
bezárul és a képernyő átvált alapkijelzésre.

6.5.2

Szórt fényű fényszóró a mentőkosárban
Kapcsolja be a fényszórót
 Kapcsoljon a „Világítás” menüre (lásd a 6.5.1 fejezetet).
 A kijelzés „Világítás” menüre vált.
 A „Szórt fényű fényszóró a mentőkosárban BE/KI” (3) szimbólum
mellett piros téglalap látható.
 Be lehet kapcsolni a szórt fény-fényszórókat a mentőkosárban.
 Nyomja meg a „Szórt fényű fényszóró a mentőkosárban BE/KI” (3)
szimbólum melletti nyomógombot
 A piros téglalap átvált zöld pontra.
 A mentőkosárban világítanak a szórt fény fényszórók
 Váltson az alapkijelzésbe (lásd a 6.5.1 fejezetet)
Kapcsolja ki a fényszórót
 Váltson „Világítás” menüre.
 A kijelzés „Világítás” menüre vált.
 A „Szórt fényű fényszóró a mentőkosárban BE/KI” (3) szimbólum
mellett zöld pont látható.
 A mentőkosárban ki lehet kapcsolni a szórt fény fényszórókat
 Nyomja meg a „Szórt fényű fényszóró a mentőkosárban BE/KI” (3)
szimbólum melletti nyomógombot.
 A zöld pont átvált piros téglalapra.
 A mentőkosárban kialszanak a szórt fény fényszórók
 Váltson az alapkijelzésbe (lásd a 6.5.1 fejezetet)
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6.5.3

Környezet megvilágítás (SA)
Amikor be van kapcsolva a helyzetjelző és bekapcsolja a mellékmeghajtót,
automatikusan bekapcsol a környezet megvilágítása.
Amennyiben nincs bekapcsolva a helyzetjelző, a környezet megvilágítást a
mellékmeghajtó bekapcsolása után a képernyőnél lehet bekapcsolni.
Huzamosabb alapjáraton történő állás esetén az energia-megtakarítás
érdekében szükséges lehet ki kapcsolni a környezet megvilágítását.
Környezet megvilágítás kikapcsolása
 Váltson „Világítás” menüre (lásd a 6.5.1 fejezetet).
 A kijelzés „Világítás” menüre vált.
 A „Környezet megvilágítás” szimbólum mellett zöld pont látható.
 Ki lehet kapcsolni a környezet megvilágítást.
 Nyomja meg a „Környezet megvilágítás BE/KI” (4) szimbólum melletti
nyomógombot.
 A zöld pont átvált piros téglalapra.
 Kialszik a környezet megvilágítás.
 Váltson az alapkijelzésbe (lásd a 6.5.1 fejezetet).
Környezet megvilágítás bekapcsolásának feltétele
• Be van kapcsolva a rögzítő fék.
• Be van kapcsolva a gépezetes tolólétra mellékmeghajtója.
Környezet megvilágítás bekapcsolása
 Váltson „Világítás” menüre (lásd a 6.5.1 fejezetet).
 A kijelzés „Világítás” menüre vált.
 A „Környezet megvilágítás” szimbólum mellett piros téglalap látható.
 Be lehet kapcsolni a környezet megvilágítást.
 Nyomja meg a „Környezet megvilágítás BE/KI” (4) szimbólum melletti
nyomógombot.
 A piros téglalap átvált zöld pontra.
 Világít a környezet megvilágítás.
 Váltson az alapkijelzésbe (lásd a 6.5.1 fejezetet).
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6.5.4

Platform megvilágítása (SA)
Kapcsolja be a platform világítását
 Váltson „Világítás” menüre (lásd a 6.5.1 fejezetet).
 A kijelzés „Világítás” menüre vált.
 A „Platform megvilágítása BE/KI” (5) szimbólum mellett piros téglalap
látható.
 Be lehet kapcsolni a környezet megvilágítást.
 Nyomja meg a „Platform megvilágítása BE/KI” (5) szimbólum melletti
nyomógombot.
 A piros téglalap átvált zöld pontra.
 Világít a platform megvilágítása.
 Váltson az alapkijelzésbe (lásd a 6.5.1 fejezetet).
Platform megvilágítás kikapcsolása
 Váltson „Világítás” menüre (lásd a 6.5.1 fejezetet).
 A kijelzés „Világítás” menüre vált.
 A „Platform megvilágítása BE/KI” (5) szimbólum mellett zöld pont
látható.
 Ki lehet kapcsolni a platform megvilágítást.
 Nyomja meg a „Platform megvilágítása BE/KI” (5) szimbólum melletti
nyomógombot.
 A zöld pont átvált piros téglalapra.
 Kialszik a platform megvilágítás.
 Váltson az alapkijelzésbe (lásd a 6.5.1 fejezetet)

6.5.5

Támlábak világítása
Kapcsolja be a támlábak világítását.
 Váltson „Világítás” menüre (lásd a 6.5.1 fejezetet).
 A kijelzés „Világítás” menüre vált.
 A „Támlábak világítása BE/KI” (7) szimbólum mellett piros téglalap
látható.
 Be lehet kapcsolni a támlábak megvilágítást.
 Nyomja meg a „Támlábak világítása BE/KI” (7) szimbólum melletti
nyomógombot.
 A piros téglalap átvált zöld pontra.
 Világít a támlábak megvilágítása.
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 Váltson az alapkijelzésbe (lásd a 6.5.1 fejezetet)
Támlábak világításának kikapcsolása
 Váltson „Világítás” menüre (lásd a 6.5.1 fejezetet).
 A kijelzés „Világítás” menüre vált.
 A „Támlábak világítása BE/KI” (7) szimbólum mellett zöld pont látható.

Ki lehet kapcsolni a támlábak világítását.
 Nyomja meg a „Támlábak világítása BE/KI” (7) szimbólum melletti
nyomógombot.
 A zöld pont átvált piros téglalapra.
 Kialszik a támlábak világítása.
 Váltson az alapkijelzésbe (lásd a 6.5.1 fejezetet).
6.5.6

Fényszórók a billenő-karokon (SA)
A billenő-karokon található fényszórók 230 V feszültséget igényelnek.
A fényszórók üzemeltetéséhez a forgózsámoly betápláló dugaszoló
aljzatán keresztül 230 V feszültséget kell biztosítani.
A betáplálás történhet generátorról, vagy megfelelően biztosított helyi
hálózatról.
A fényszóróhasználat feltételei:
• Legyen biztosítva a létracsúcs áramellátása (lásd a 6.6.7 fejezetet).
Kapcsolja be a fényszórókat
 Váltson „Világítás” menüre (lásd a 6.5.1 fejezetet).
 A kijelzés „Világítás” menüre vált.
 A „Fényszórók a billenő-karokon BE/KI” (6) szimbólum mellett piros
téglalap látható.
 Be lehet kapcsolni a támlábak megvilágítást.
 Nyomja meg a „Fényszórók a billenő-karokon BE/KI” (6) szimbólum
melletti nyomógombot.
 A piros téglalap átvált zöld pontra.
 Világítanak a fényszórók a billenő-karokon.
 Váltson az alapkijelzésbe (lásd a 6.5.1 fejezetet).
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A fényszórók kikapcsolása
 Váltson „Világítás” menüre (lásd a 6.5.1 fejezetet).
 A kijelzés „Világítás” menüre vált.
 A „Fényszórók a billenő-karokon BE/KI” (6) szimbólum mellett zöld pont
látható.
 Ki lehet kapcsolni a fényszórókat a billenő-karokon.
 Nyomja meg a „Fényszórók a billenő-karokon BE/KI” (6) szimbólum
melletti nyomógombot.
 A zöld pont átvált piros téglalapra.
 Kialszanak a fényszórók a billenő-karokon
 Váltson az alapkijelzésbe (lásd a 6.5.1 fejezetet).
6.5.7 Fényszórók az alsó létrán
6.5.7.1 A fényszórók be- és kikapcsolása
A fényszóró bekapcsolása
 Nyomja meg a „Fényszórók az alsó létrán BE/KI” [13.1] nyomógombot.
 Világítanak a fényszórók az alsó létrán.
A fényszóró kikapcsolása
 Nyomja meg a „Fényszórók az alsó létrán BE/KI” [13.1] nyomógombot.
 Kikapcsolnak a fényszórók az alsó létrán.
A fényszóró elforgatása
 Nyomja meg balra a „Fényszórók az alsó létrán - forgatás” [13.2]
nyomógombot.
 A fényszórók elfordulnak lefelé.
 Nyomja meg jobbra a „Fényszórók az alsó létrán - forgatás” [13.2]
nyomógombot.
 A fényszórók elfordulnak felfelé.
6.5.7.2 A fényszórók be- és kikapcsolása a képernyőn
Kapcsolja be a fényszórókat
 Váltson „Világítás” menüre (lásd a 6.5.1 fejezetet).
 A kijelzés „Világítás” menüre vált.
 A „Fényszórók az alsó létrán BE/KI” (2) szimbólum mellett piros
téglalap látható.
 Be lehet kapcsolni a fényszórókat az alsó létrán.
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 Nyomja meg a „Fényszórók az alsó létrán BE/KI” (2) szimbólum melletti
nyomógombot.
 A piros téglalap átvált zöld pontra.
 Világítanak a fényszórók az alsó létrán.
 Váltson az alapkijelzésbe (lásd a 6.5.1 fejezetet).
A fényszórók kikapcsolása
 Váltson „Világítás” menüre (lásd a 6.5.1 fejezetet).
 A kijelzés „Világítás” menüre vált.
 A „Fényszórók az alsó létrán BE/KI” (2) szimbólum mellett zöld pont
látható.
 Ki lehet kapcsolni a fényszórókat az alsó létrán.
 Nyomja meg a „Fényszórók az alsó létrán BE/KI” (2) szimbólum melletti
nyomógombot.
 A zöld pont átvált piros téglalapra.
 Kialszanak a fényszórók az alsó létrán.
 Váltson az alapkijelzésbe (lásd a 6.5.1 fejezetet).
A fényszórók forgatása
1 Nyíl-nyomógomb, fel
2 Nyíl-nyomógomb, le
A







„Fel” (1) és „Le” (2) nyíl-nyomógombok
segítségével az alsó létra fényszóróit forgatni
lehet.
Váltson „Világítás” menüre (lásd a 6.5.1 fejezetet).
Nyomja meg a „Fel” (1) nyíl-nyomógombot.
Fényszórók elfordulnak felfelé.
Nyomja meg a „Le” (2) nyíl-nyomógombot.
Fényszórók elfordulnak lefelé.
Váltson az alapkijelzésre (lásd a 6.5.1 fejezetet)

- 200 -

6.6

A generátor indítása/leállítása a fő kezelőállásról (SA)
A forgózsámolynál a generátor rövid idejű ki- és bekapcsolásához a
gépezetes tolólétra egy a generátor indító/leállító berendezéssel
rendelkezik.
Ennek a berendezésnek a segítségével a generátort be lehet indítani, és le
lehet állítani a fő kezelőállásról és a mentőkosár kezelőállásáról.

6.6.1 A generátor beindításának feltételei

1
2
3
4
5
6

Generátor
Start/stop kábel
Benzinelzáró csap
Kapcsoló a generátor tartón
400V-kábel
Töltőkábel a generátor indítóakkumulátora számára

• Be kell legyen kapcsolva a gépezetes tolólétra mellékmeghajtója.
• A generátornál (1) ki kell legyen nyitva a benzincsap (3).
• A generátorhoz (1) helyesen be kel legyen csatlakoztatva a start/stop
kábel (2).
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1 „Energia” szimbólum
2 „Generátor BE/KI” szimbólum
A generátor indítása és kikapcsolása az „Energia” menüben történik.
Az „Energia” nyomógomb működtetésével elő lehet hívni a az „Energia”
menüt.
A kezelőmezőben a nyomógombok a jármű energiafejlesztő berendezéseit
be- és kikapcsoló funkciót kapnak.
Azok a nyomógombok,
rendelkeznek funkcióval.

amelyek

mellet

nincs

szimbólum,

nem

A menüket előhívó és bezáró nyomógombok szimbóluma zöld gyűrűvel
van jelölve.
A funkciók be- és kikapcsolása után a menüt az „Energia” nyomógomb
segítségével lehet bezárni.
A nyomógombok visszanyerik alapfunkciójukat, és ismét le lehet hívni a
menüket vagy funkciókat.

6.6.2 Az energia menü előhívása, bezárása
A menük előhívása
 Nyomja meg az „Energia” (1) szimbólum melletti nyomógombot.
 Az „Energia” (1) szimbólum zöld gyűrűvel látható.
 A kijelzés „Energia” menüre vált.
 A nyomógombok a jármű energiaszolgáltató felszereléseinek be- és
kikapcsolására szolgáló funkciókat kapnak.
A menük bezárása
 Nyomja meg az „Energia” (1) szimbólum melletti nyomógombot.
 Az „Energia” (1) szimbólum fekete gyűrűvel látható.
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 A kijelzés alapkijelzésre vált.
 A nyomógombok alapfunkciójukra váltanak.
Amennyiben 15 másodpercig nem nyom meg
egyetlen
nyomógombot
sem,
a
menü
automatikusan bezárul és a képernyő átvált
alapkijelzésre.
6.6.3

Generátor beindítása






Ellenőrizze, hogy a generátor működik-e.
Váltson „Energia” menüre (lásd a 6.6.2 fejezetet)
A kijelzés „Energia” menüre vált.
A „Generátor BE/KI” (2) szimbólum mellett piros téglalap látható.
A generátort be lehet indítani.






Működtesse a „Generátor BE/KI” (2) szimbólum melletti nyomógombot.
A generátor működik.
A „Generátor BE/KI” (2) szimbólum mellett piros téglalap látható.
Váltson az alapkijelzésre (lásd a 6.6.2 fejezetet).
Tekintettel, hogy a gépezetes tolólétra vezérlése a
generátortól nem kap jelet, amely jelezné, hogy a
generátor működik, nem lehet biztosítani a
generátor működésének jelzését.
Ennek következtében a képernyőn nincs a
generátor működésére utaló jelzés. A generátor
indítása előtt minden alkalommal ellenőrizze, hogy
a generátor már működik-e.
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6.6.4

Generátor kikapcsolása








Váltson „Energia” menüre (lásd a 6.6.2 fejezetet)
A kijelzés „Energia” menüre vált.
A „Generátor BE/KI” (2) szimbólum mellett piros téglalap látható.
A generátort ki lehet kapcsolni.
Működtesse a „Generátor BE/KI” (2) szimbólum melletti nyomógombot.
A „Generátor BE/KI” (2) szimbólum mellett piros téglalap látható.
Váltson az alapkijelzésre (lásd a 6.6.2 fejezetet).
Tekintettel, hogy a gépezetes tolólétra vezérlése a
generátortól nem kap jelet, amely jelezné, hogy a
generátor működik, nem lehet biztosítani a
generátor működésének jelzését.
Ennek következtében a képernyőn nincs a
generátor működésére utaló jelzés. A generátor
indítása előtt minden alkalommal ellenőrizze, hogy
a generátor már működik-e.

6.6.5

Generátor indítása






Ellenőrizze, hogy a generátor működik-e.
Váltson „Energia” menüre (lásd a 6.6.2 fejezetet)
A kijelzés „Energia” menüre vált.
A „Generátor BE/KI” (2) szimbólum mellett piros téglalap látható.
A generátort be lehet indítani.






Működtesse a „Generátor BE/KI” (2) szimbólum melletti nyomógombot.
A generátor működik.
A „Generátor BE/KI” (2) szimbólum mellett zöld pont látható.
Váltson az alapkijelzésre (lásd a 6.6.2 fejezetet).

6.6.6

Generátor kikapcsolása





Váltson „Energia” menüre (lásd a 6.6.2 fejezetet).
A kijelzés „Energia” menüre vált.
A „Generátor BE/KI” (2) szimbólum mellett zöld pont látható.
A generátort ki lehet kapcsolni.

 Működtesse a „Generátor BE/KI” (2) szimbólum melletti nyomógombot.
 A „Generátor BE/KI” (2) szimbólum mellett piros téglalap látható.
 Váltson az alapkijelzésre (lásd a 6.6.2 fejezetet).
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6.6.7

A létracsúcs táplálása feszültséggel

1
2
3




6.6.8

Kapcsoló a generátor tartójánál
400V-os dugvilla
400V-os dugaszoló aljzat

Indítsa be a generátort (lásd a 6.6.3 fejezetet).
Csatlakoztassa a dugvillát (2) a dugaszoló aljzatba (3).
Kapcsolja a kapcsolót (1) a „2” állásba.
A létracsúcs áramellátást kap.
Az elektrohidraulikus vészhelyzeti meghajtó energiaellátása

1
2
3





Kapcsoló a generátor tartójánál
400V-os dugvilla
400V-os dugaszoló aljzat

Indítsa be a generátort (lásd a 6.6.3 fejezetet).
Csatlakoztassa a dugvillát (2) a dugaszoló aljzatba (3).
Kapcsolja a kapcsolót (1) a „1” állásba.
Az elektrohidraulikus vészhelyzeti meghajtó áramellátást kap.
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6.7

Ülésfűtés a fő kezelőálláson (SA)
A fő kezelőállás kezelői ülésébe fűtés van integrálva.
A „FEL/LE” nyíl-nyomógombok segítségével a képernyőn be lehet állítani
az ülésfűtést.
A mellékmeghajtó kikapcsolásakor az ülésfűtés is automatikusan
kikapcsol.

1
2
3
4
5

„Ülés” menü
Ülésfűtés BE/KI
Fűtésteljesítmény jelzés
Automatikus ülésállítás KI/BE
Háttámla-dőlés jelzése

Az ülésfűtés működésének feltétele:
• A
jármű
mellékmeghajtója
legyen
üzemeltetéséhez bekapcsolva.

a

gépezetes

tolólétra

6.7.1 Ülésfűtés menü előhívása, bezárása
A menü lehívása
 Működtesse az „Ülés” (1) szimbólum melletti nyomógombot.
 Az „Ülés” (1) szimbólum egy zöld gyűrűvel látható.
 A jelzés „Ülés” menüre vált.
 A nyomógombok az ülésfűtés (2) ki- és bekapcsolására szolgáló
funkciókat kapnak.
 A nyomógombok az automatikus háttámla állítás ki- és bekapcsolására
szolgáló funkciókat kapnak.
A menü bezárása
 Működtesse az „Ülés” (1) szimbólum melletti nyomógombot.
 Az „Ülés” (1) szimbólum egy fekete gyűrűvel látható.

- 206 -

 A jelzés alapkijelzésre vált.
 A nyomógombok visszakapják az alapfunkciót.
Amennyiben 15 másodpercig nem nyom meg
egyetlen nyomógombot sem, a menü automatikusan
bezárul és a képernyő átvált alapkijelzésre.
6.7.2 Ülésfűtés bekapcsolása





Váltson „Ülés” menüre (lásd a 6.7.1 fejezetet).
A kijelzés „Ülés” menüre vált.
Az „Ülésfűtés BE/KI” (2) szimbólum mellett piros téglalap látható.
Az ülésfűtést be lehet kapcsolni.






Működtesse az „Ülésfűtés BE/KI” (2) szimbólum melletti nyomógombot.
Az „Ülésfűtés BE/KI” (2) szimbólum mellett zöld pont látható.
Az ülésfűtés be van kapcsolva.
Be lehet állítani az ülésfűtés teljesítményét.

6.7.3 Ülésfűtés kikapcsolása





Váltson „Ülés” menüre (lásd a 6.7.1 fejezetet).
A kijelzés „Ülésfűtés” menüre vált.
Az „Ülésfűtés BE/KI” (2) szimbólum mellett zöld pont látható.
Az ülésfűtést ki lehet kapcsolni.

 Működtesse az „Ülésfűtés BE/KI” (2) szimbólum melletti nyomógombot.
 Az „Ülésfűtés BE/KI” (2) szimbólum mellett piros téglalap látható.
 Az ülésfűtés ki van kapcsolva.
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6.7.4 Fűtésteljesítmény beállítása

1
2
2.1
3
4.1
4.2

Ülés menü
Ülésfűtés BE/KI
Ülésfűtés BE jelzés
Fűtésteljesítmény-jelzés
LE nyíl-nyomógomb
FEL nyíl-nyomógomb

 Váltson „Ülés” menüre (lásd a 6.7.1 fejezetet).
 Ellenőrizze, hogy az „Ülésfűtés” be van-e kapcsolva.
Amennyiben az ülésfűtés nincs bekapcsolva:
 Kapcsolja be az ülésfűtést (lásd a 6.7.2 fejezetet).
Amennyiben az ülésfűtés be van kapcsolva:
 Be lehet állítani az ülésfűtés teljesítményét.
 Állítsa be az ülésfűtés teljesítményét a képernyő nyíl-nyomógombjai
(4.1/4.2) segítségével.
 Az ülésfűtés teljesítménye a beállításhoz igazodik.
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6.8

„Kéményből mentés” funkció
A „Kéményből mentés’ funkció lehetővé teszi a mentőkosár vagy
létracsúcson található teheremelő szem automatikus, egyenes vonalú
függőleges mozgatását.
Amikor be van kapcsolva a „Kéményből mentés’ funkció, a kezelőkarnál ki
van kapcsolva a „kihosszabbítás / betolás” és „forgatás” mozgás.
A létra mozgatását a felemeléssel és döntéssel lehet végrehajtani. A
kihosszabbítás és betolás automatikusan történik. Forgatás nincs.
Mechanikus okokból kifolyólag az egyenes vonalú mozgást csak némi
tűréssel lehet végrehajtani. Ez a tűrés a létra felemelési szögétől függ.
Kismértékű felemelés esetében a tűrés kisebb. Minél nagyobb a felemelési
szög, annál nagyobb a tűrés.
Annak érdekében, hogy a tűrés a lehető legkisebb mértékű maradjon, a
felemelési szög növekedésével csökken a mozgás sebessége.
A kéményből mentés funkció ikonja rendszerint a kezelőfelület második
síkjában található.
Ebben az esetben a „Lefelé lapozás” nyomógombbal váltson a második
síkra.

6.8.1

A kéményből mentési funkció végrehajtása

1
2
3.1
3.2
6.8.1.1

Kéményből mentés funkció
Kéményből mentés BE/KI
Visszafelé lapozás
Előre lapozás
„Kéményből mentés’ funkció bekapcsolása

 Nyomja meg a „Visszafelé lapozás” (3.1) nyomógombot.
 A kezelőfelület átkapcsol a második szintre.
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6.8.1.2

Működtetni lehet a „Kéményből mentés” funkciót.
Nyomja meg a „Kéményből mentés funkció” (1) nyomógombot.
A jelzés átkapcsol a „Kéményből mentés” menüre.
A „Kéményből mentés funkció” (3.1) ikon egy zöld gyűrűvel látható.
Nyomja meg a „Kéményből mentés BE/KI” (2) nyomógombot.
A „Kéményből mentés BE/KI” ikon egy zöld ponttal látható.
Nem működik a „Forgatás” mozgás.
A kezelőkarnál nem működik a „Kihosszabbítás / Betolás” mozgás.
Be van kapcsolva a „Kéményből mentés” funkció.
A „Kéményből mentés” funkciót a felemelés / döntés karral lehet
végrehajtani.
Mozgások végrehajtása „Kéményből mentés’ funkcióval

Létra készlet emelése
 Húzza hátrafelé a felemelés / döntés kart.
 Feláll a létra.
 A kihosszabbítás vagy betolás automatikusan zajlik.
 A felegyenesedési szög növekedésével csökken a mozgási sebesség.
Létra készlet döntése.
 Tolja előre a felemelés / döntés kart.
 Döntődik a létra.
 A kihosszabbítás vagy betolás automatikusan zajlik.
 A felegyenesedési szög csökkenésével nő a mozgási szög.
A létra forgatása csak akkor lehetséges, amikor ki
van kapcsolva a „Kéményből mentés” funkció.
6.8.1.3









„Kéményből mentés’ funkció kikapcsolása
Nyomja meg a „Kéményből mentés BE/KI” (2) nyomógombot.
A „Kéményből mentés BE/KI” ikon egy piros téglalappal látható.
Ki van kapcsolva a „Kéményből mentés” funkció.
A kezelőkarral minden funkciót végre lehet hajtani.
Nyomja meg a „Kéményből mentés funkció” (1) nyomógombot.
A jelzés átkapcsol alapkijelzésre.
A kezelő felület át van kapcsolva az első síkra.
A „Kéményből mentés funkció” (3.1) ikon egy fekete gyűrűvel látható.
A „Kéményből mentés” menüből csak akkor lehet
kilépni, ha ki van kapcsolva a „Kéményből
mentés” funkció.
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6.9

TCS (Target Control System) (SA)
A TCS a gépezetes tolólétra gépésze számára lehetővé teszi az általa
meghatározott pontok automatikus megközelítését.
A gépezetes tolólétra gépésze által meghatározott pontok megközelítése
optimalizált sebességgel történik.
A létra ehhez szükséges mozgásait (pl. felemelés / döntés, kihosszabbítás
/ betolás, forgatás) a gépezetes tolólétra vezérlése automatikusan hajtja
végre.
A sebességet a „Kihosszabbítás / betolás” [5] kar elmozdításával lehet
szabályozni.
A TCS csak a fő kezelőállásról kezelhető.
Amikor be van kapcsolva a TCS, ki van kapcsolva a „Forgatás” [5]
kezelőkarnál, a „Kosárkar forgatás” és a „Felemelés / döntés” [4]
kezelőkarnál.

Létra ütközés!
A TCS használatakor ügyeljen, hogy senki vagy semmi
se legyen az ütközési tartományban.
A létra mozgásait figyelni kell.
A létra mozgásai csak a tárolt célpont eléréséhez
meghatározott irányba zajlanak.
Amikor be van kapcsolva a TCS, minden ellenőrző
funkció –ütközés, terhelési nyomatékérzékelésműködik.
Ütközés esetén bekövetkezett leállás esetében, vagy
ha a létra mozgása a meghatározott pályán nem
lehetséges, a TCS-t ki kell kapcsolni, és a munkát a
létrát irányító kezelőkarokkal kell folytatni.
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1
2
3
4
5

TCS
TCS bekapcsolás / kikapcsolás
2. célpont
Támaszpont
1. célpont

A TCS működésének feltétele:
• A gépezetes tolólétra legyen rendesen kitalpalva.
• A készlet nincs a tartóban.
6.9.1

„TCS” menü előhívása, bezárása
A menü lehívása
 Nyomja meg a TCS (1) szimbólum melletti nyomógombot.
 A „TCS” (1) szimbólum egy zöld gyűrűvel látható.
 A kijelzés „TCS” menüre vált.
 A nyomógombok a „TCS aktiválás/deaktiválás” (2), célpontok (3/5) és
egy támpont (4) meghatározása funkciókat kapják.
A menü bezárása
 Nyomja meg a TCS (1) szimbólum melletti nyomógombot.
 Ha a TCS aktiválva van, a „TCS” (1) szimbólum egy zöld gyűrűvel
látható, és villog.
 Ha a TCS nincs aktiválva, a „TCS” (1) szimbólum egy fekete gyűrűvel
látható.
 A kijelzés alapkijelzésre vált.
 A nyomógombok alapfunkciót kapnak.
„TCS” menüben nem következik be automatikus
átváltás az alapkijelzésre.
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6.9.2

A célpontok és a támaszkodási pont meghatározása
Két célpontot, és egy támaszpontot lehet meghatározni.
A megállapított pontok sorrendje tetszőleges. Ezek meghatározása az
adott nyomógomb segítségével történik.
Amikor meghatározott egy pontot, azt egy az adott nyomógomb mellett
megjelenő zöld pont jelzi.
A TCS-t csak akkor lehet aktiválni, ha meg van határozva mind a két
célpont.
A támaszpontot nem kötelező meghatározni. Erre akkor van szükség, ha a
létra mozgási pályáján olyan akadályok vannak, amelyeket ki kell kerülni.

6.9.2.1

„1. célpont” meghatározása

Vegye fel az „1. célpontot” a létra vezérlését végző kar segítségével.
Váltson a „TCS” menübe.
Meg lehet határozni a célpontot.
Nyomja meg az „1. célpont” (5) nyomógombot.
Az „1. célpont” nyomógomb szimbóluma mellett egy zöld pont jelenik
meg.
 Meg van határozva az 1. célpont






Tekintettel, hogy az „1. célpont” szimbólum az alsó
pontot mutatja, és a „Létra betolás” mozgás ehhez
a ponthoz van hozzárendelve, a legmélyebb pontot
kell hozzárendelni az „1. célpont”-hoz.
 Váltson alapkijelzésre.
6.9.2.2






„2. célpont” meghatározása
Vegye fel a „2. célpontot” a létra vezérlését végző kar segítségével.
Váltson a „TCS” menübe.
Meg lehet határozni a célpontot.
Nyomja meg a „2. célpont” (3) nyomógombot.
A „2. célpont” nyomógomb szimbóluma mellett egy zöld pont jelenik
meg.
 Meg van határozva a 2. célpont.
Tekintettel, hogy az „2. célpont” szimbólum a felső
pontot mutatja, és a „Létra kihosszabbítás” mozgás
ehhez a ponthoz van hozzárendelve, a felső pontot
kell hozzárendelni a „2. célpont”-hoz.

 Váltson alapkijelzésre.
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6.9.2.3

A támaszpont meghatározása

Vegye fel a „Támaszpontot” a létra vezérlését végző kar segítségével.
Váltson a „TCS” menübe.
Meg lehet határozni a támaszpontot.
Nyomja meg a „Támaszpont” (4) nyomógombot.
A „Támaszpont” nyomógomb szimbóluma mellett egy zöld pont jelenik
meg.
 Meg van határozva a támaszpont.
 Váltson alapkijelzésre.







A támaszpontot a célpontok meghatározása után is
meg lehet határozni.
6.9.3

A célpontok automatikus felvétele
Váltson a „TCS” menübe.
Ellenőrizze, hogy meg van-e határozva mindkét célpont.
Nyomja meg a „TCS aktiválás/deaktiválás” (2) nyomógombot.
A „TCS aktiválás/deaktiválás” (2) nyomógomb szimbóluma mellett egy
zöld pont látszik.
 A TCS aktiválva van.
 A bal kezelőkar [5] „Létra kihosszabbítás/betolás” funkciója átvált
„Célpontra közelítés” funkcióra.
 Deaktiválódnak a „Forgatás” a bal kezelőkar [5] és a „Kosárkar
forgatás” és a „Felemelés / döntés” a jobb kezelőkarnál [4].





A TCS-t csak akkor lehet aktiválni, ha mindkét
célpont meg van határozva. Amennyiben az egyik
célpont megszűnik, automatikusan deaktiválódik a
TCS.
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6.9.4

Forgató mozgások

Z1
Z2
B
DF
DH

1. célpont
2. célpont
Mozgási pálya
Forgásszektor a vezetőfülke fölött.
Forgásszektor a jármű hátsó része fölött.

Célpontra közelítésnél (Z1/Z2) a mozgási pálya (B) forgásszektorának
(DF/DH) megállapítása automatikus.
Amennyiben a célpontra közelítés során a létrát átfordítja a vezetőfülke
fölött (DF), a célpontokra haladáskor a forgás a vezetőfülke fölött történik.
Amennyiben a célpontra közelítés során a létrát átfordítja a jármű hátsó
része fölött (DH), a célpontokra haladáskor a forgás a hátsó része fölött
történik.
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6.9.4.1

Forgatás támaszpont nélkül

Z1 1. célpont
Z2 2. célpont
B Mozgási pálya
Amennyiben a célpontok meghatározásakor nem állapít meg
támaszpontot, a létra mozgása a két célpont (Z1/Z2) közötti legrövidebb
mozgási pályán (B) történik.
A TCS deaktiválásakor a célpontok tárolva maradnak.
A TCS-t a létra bármely pozíciójában újra aktiválni lehet.
A TCS újra aktiválás után a létra a legrövidebb elfordulással
a kiválasztott célpontra közelít.
Az első célponthoz érkezés után a létra a rögzített mozgási
pályán halad.
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6.9.4.2

Forgatás támaszponttal

Z1 1. célpont
Z2 2. célpont
S Támaszpont
B Mozgási pálya
Amennyiben a célpontok (Z1/Z2) meghatározásakor meghatároz egy
támaszpontot (S) is, a két célpont (Z1/Z2) közötti úton érinti a
támaszpontot (S) is.
A célpontok (Z1/Z2) és támaszpont (S) közötti mozgási pálya (B) a
legrövidebb út.
A TCS deaktiválásakor a célpontok tárolva maradnak.
A TCS-t a létra bármely pozíciójában újra aktiválni lehet.
A TCS újra aktiválása után a létra a kiválasztott célponttól
függetlenül a legrövidebb elfordulással a támaszpontra
közelít.
Ezt követően a kiválasztott célpontra közelít.
Az első célponthoz érkezés után a létra a rögzített mozgási
pályán halad.
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6.10

Mentőkosár-kamera (SA)

1
2
3

Kosárkamera
Egy hőkamera videójel-csatlakozója
A kamera által rögzített kép megjelenítése a fő kezelőálláson

A bevetési helyszín megfigyelése céljából a mentőkosár elején kamera
található.
A kamerától a jel a fő kezelőálláson található képernyőre kerül.
A videó-kép megtekintéséhez a fő kezelőálláson a „Kamera” menüre kell
váltani.
Ebből a menüből lehet kiválasztani, hogy a kosárkamera, vagy a hőkamera
képét akarja-e látni.
A „Kamera” menü többnyire a második kezelői szinten található. Ezért a
„Kamera” menü lehívásához lapozással a megfelelő szintre kell váltani.
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6.10.1 A videó-kijelző bekapcsolása / kikapcsolása

1 Videó-kijelző bekapcsolás / kikapcsolás
2 Kosárkamera bekapcsolás
3 Hőkamera bekapcsolás
A videó-kijelző bekapcsolása
 Működtesse a „Kamera” (1) szimbólum melletti nyomógombot.
 A „Kamera” (1) szimbólum egy zöld gyűrűvel jelenik meg.
 A kijelző a „Kamera” menüre vált.
 Megjelenik az aktivált kamera által továbbított kép.
 A nyomógombok a kép váltásához szükséges funkciókat kapják.
A „Kamera” menü többnyire a második kezelői
szinten található. Ezért a Kamera” menü
lehívásához lapozással a megfelelő szintre kell
váltani.
Kamera kiválasztás
Választani lehet a kosárkamera és a hőkamera által továbbított kép között.
 Működtesse a „Kosárkamera bekapcsolás” (2) szimbólum melletti
nyomógombot.
 A képernyőn megjelenik a kosárkamera által továbbított kép.
 A „Kosárkamera bekapcsolás” (2) szimbólum egy zöld gyűrűvel jelenik
meg.
 Működtesse a „Hőkamera bekapcsolás” (3) szimbólum melletti
nyomógombot.
 A képernyőn megjelenik a hőkamera által továbbított kép.
 A „Hőkamera bekapcsolás” (3) szimbólum egy zöld gyűrűvel jelenik
meg.
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Ha a hőkamera nincs csatlakoztatva, a hőkamera
által továbbított kép megjelenítésére történő váltást
követően a képernyő felülete fekete.
A videó-kijelző kikapcsolása
 Működtesse a „Kamera” (1) szimbólum melletti nyomógombot.
 A kijelző az alapkijelzésre vált.
 A nyomógombok alapfunkciót kapnak.
 A videó megjelenítésének befejezésekor visszatér az első kezelőszint.
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6.11

Mentőkosár-kamera (SA)

1 Kosárkamera
3 A kamera által továbbított kép megjelenítése a fő kezelőálláson
A bevetési helyszín megfigyelése érdekében a mentőkosár elején egy
kamera található.
A kamera által továbbított kép a fő kezelőálláson található képernyőre
továbbítódik.
A továbbított kép megtekintéséhez a fő kezelőálláson át kell váltani a
„Kamera” menübe.
A „Kamera” menü többnyire a második kezelői szinten található. Ezért a
„Kamera” menü lehívásához lapozással a megfelelő szintre kell váltani.
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6.11.1 A videó-kijelző bekapcsolása / kikapcsolása

1.
2.
3.

Videó-kijelző bekapcsolás / kikapcsolás
Világosabb kép
Sötétebb kép

A videó-kijelző bekapcsolása






Működtesse a „Kamera” (1) szimbólum melletti nyomógombot.
A „Kamera” (1) szimbólum egy zöld gyűrűvel jelenik meg.
A kijelző a „Kamera” menüre vált.
Megjelenik a kamera által továbbított kép.
A nyomógombok a kép világosságának szabályozásához szükséges
funkciókat kapják.
A „Kamera” menü többnyire a második kezelői
szinten található. Ezért a ”Kamera” menü
lehívásához lapozással a megfelelő szintre kell
váltani.

Fényerő beállítás
A képernyőn a fényerőt a (2/3) nyomógombokkal lehet szabályozni.
A beállításhoz
 Működtesse a „Világosabb kép” (2) szimbólum melletti nyomógombot.
 A képernyőn a kép világosabban jelenik meg.
 Működtesse a „Sötétebb kép” (3) szimbólum melletti nyomógombot.
 A képernyőn a kép sötétebben jelenik meg.
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A fényerő beállítása fokozatonként történik.
Szükség esetén a szabályozó nyomógombot
többször kell megnyomni.
A videó-kijelző kikapcsolása





Működtesse a „Kamera” (1) szimbólum melletti nyomógombot.
A kijelző az alapkijelzésre vált.
A nyomógombok alapfunkciót kapnak.
A videó megjelenítésének befejezésekor visszatér az első kezelőszint.
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6.12

Külső képernyő (SA)
Oktatási célzattal a G1 málhatérben csatlakoztatni lehet még egy
képernyőt.
Ez a képernyő a fő kezelőállás jelzéseit mutatja.
A képernyőn lévő nyomógombokkal le lehet hívni minden menüt és
információs síkot. Funkciókat a külső képernyőről nem lehet be- és
kikapcsolni.

6.12.1 Külső kijelző csatlakoztatása

1
2
3
3.1
3.2
4

Külső képernyő
Állvány
Összekötő kábel
Csatlakozó a képernyőn
Csatlakozó a vezérlőn
Vezérlő

A külső képernyő csatlakoztatásának feltétele:
• Be van kapcsolva a mellékmeghajtó.
• Ki van kapcsolva a gyújtás.
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Programok letöltésekor vagy beállított értékek
küldésekor a képernyő mindig csatlakoztatva kell
legyen.
Amennyiben a programok letöltésekor vagy beállított
értékek küldésekor a képernyő nincs csatlakoztatva,
a külső képernyőn hibajelentés jelenhet meg.
 Helyezze a képernyőt (1) az állványra.
 Csatlakoztassa az összekötő kábelt (3) a képernyő (3.1) és a vezérlő
(3.2) csatlakozójához.
 A külső képernyő használatra kész.
A képernyőn lévő nyomógombokkal le lehet hívni
minden menüt és információs síkot. Funkciókat a
külső képernyőről nem lehet be- és kikapcsolni.
Ahhoz, hogy a külső képernyőn jel legyen, a létra
számára meg kell adni a nyomásengedélyezést és
kell működjön a képernyő a fő kezelő álláson.
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6.13

Rádió-távirányítású vészleállítása (SA)

Ellenőrizetlen vészleállás kioldása!
A távvezérlő
vészleállást!

véletlen

működtetése

kioldhatja

a

A távvezérlőt csak gyakorláshoz szabad bekapcsolni!
Amikor a gépezetes tolólétra bevetésen van, nem szabad
bekapcsolni a távvezérlőt!
6.13.1 Rádió-távirányítású vészleállító bekapcsolása / kikapcsolása
Kiképzés céljára a vészleállítást távirányítással is ki lehet oldani. Ezáltal az
oktatónak lehetősége van megszakítani a gépezetes tolólétra kezelését
gyakorlás közben.

1
2
3
4

Rádió-vészleállás BE/KI kapcsoló
Rádió-vészleállás adóegység
Zümmögő BE/KI kapcsoló
Zümmögő

 Kapcsolja a „Rádió-vészleállás BE/KI” kapcsolót (1) „BE” állásba.
 Be van kapcsolva a rádióhullámos vészleállás.
Rádió-távirányítású vészleállító bekapcsolása
• Feltétel: ne legyen lenyomva a vészleállító.
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 Működtesse a „Rádió-vészleállás adóegység”-et (2).
 Folyamatos hangjelzés hallatszik.
 A létra minden mozgása leáll.
 Blokkol a mentőkosár szintezése.
 A fő kezelőállás, a mentőkosár képernyőjén, és a külső képernyőn
megjelenik a „Vészleállítás” jelzés.
 A képernyőn villog a „Hiba és zavarjelentés” jelzés.
 Az analóg terheléskijelzőben [2] világít a „Hiba és zavarjelentés” [20]
jelzés.
 Tisztázza a tanonccal a vészleállás kioldásának okát.
Rádió-távirányítású vészleállító kikapcsolása
• Feltétel: ne legyen lenyomva a vészleállító.
 Működtesse a „Rádió-vészleállás adóegység”-et (2).
 Elhallgat a folyamatos hangjelzés.
 Végre lehet hajtani a létra minden mozgását.
 Működik a mentőkosár szintezése.
 A fő kezelőállás, a mentőkosár képernyőjén, és a külső képernyőn
kialszik a „Vészleállítás” jelzés.
 A képernyőn kialszik a „Hiba és zavarjelentés” jelzés.
 Az analóg terheléskijelzőben [2] kialszik a „Hiba és zavarjelentés” [20]
jelzés.
 Tisztázza a tanonccal a vészleállás kioldásának okát.
A vészleállást a rádió távirányítóval csak akkor lehet
feloldani, ha a vészleállást a rádió távirányítóval kapcsolta.
Amennyiben a vészleállást a fő kezelőállás vagy a
mentőkosár kezelőállásának vészleállítójával oldotta ki, a
vészleállást a megfelelő kapcsolóval kell feloldani.
6.13.2 A figyelmeztető hangjelzés kikapcsolása a fő kezelőálláson
Kiképzés céljából a zümmögőt a fő kezelőálláson ki lehet kapcsolni.

Nincs figyelmeztető hangjelzés, amikor bekapcsol egy
biztonsági berendezés!
Ha ki van kapcsolva a zümmögő, a biztonsági
berendezés kioldásakor csak optikai figyelmeztetés van!
A zümmögőt csak gyakorlathoz szabad kikapcsolni!
Amikor a gépezetes tolólétra bevetésen van, nem szabad
kikapcsolni a zümmögőt!
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Zümmögő kikapcsolása
 Nyomja meg a „Zümmögő BE/KI” (3) kapcsoló „KI” állását.
 A zümmögő ki van kapcsolva.
 A biztonsági berendezések kioldásakor nincs hangjelzés.
Zümmögő bekapcsolása
 Nyomja meg a „Zümmögő BE/KI” (3) kapcsoló „BE” állását.
 A zümmögő be van kapcsolva.
 A biztonsági berendezések kioldásakor van hangjelzés.
A tanoncnál a tanulási hatás lehető legmagasabb
szinten tartásához a biztonsági berendezés
kioldásakor lehetőleg minden optikai és akusztikai
figyelmeztető jelzésre szükség van. Ezért azt
javasoljuk, hogy a zümmögőt csak rövid időre, a
helyzet magyarázásához kapcsolja ki.
A gépezetes tolólétra működése közben a
zümmögő mindég legyen bekapcsolt állapotban.
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6.14 Kommunikációs lehetőségek be- és kikapcsolása a fő kezelőálláson
A fő kezelőálláson különböző kommunikációs lehetőségeket, pl. URH-rádió
hangszórót lehet be- és kikapcsolni.
A „Kommunikáció” nyomógomb
„Kommunikáció” menüt.

segítségével

le

lehet

hívni

a

A kezelői mezőn található nyomógombokhoz hozzá rendelődnek a
különböző kommunikációs lehetőségek be- és kikapcsolási funkciói.
Azok a nyomógombok,
rendelkeznek funkcióval.

amelyek

mellett

nincs

szimbólum,

nem

A menü lehívására és bezárására szolgáló nyomógomb szimbóluma zöld
gyűrűvel van jelölve.
A funkciók kapcsolási állapotát piros tégla (kikapcsolt állapot) és zöld pont
(bekapcsolt állapot) jelzi.
A funkciók be- és kikapcsolása után a menüt a „Kommunikáció”
nyomógomb segítségével lehet bezárni.
A nyomógombok alapfunkcióra térnek és ismét le lehet hívni a menüket
vagy funkciókat.

1 „Kommunikáció” szimbólum
2 „Vezérközponti rádió” szimbólum
6.14.1 Rádióhangszóró ki-bekapcsolása a fő kezelőálláson
A rádióhangszóró a fő kezelőálláson akkor kapcsol be, amikor a gépezetes
tolólétra mellékmeghajtóját bekapcsolja.
A fő kezelőállás képernyőjénél ki- és be lehet kapcsolni a rádióhangszórót.
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6.14.2 Kommunikáció menü előhívása, bezárása
A menü lehívása
 Működtesse a „Kommunikáció” (1) szimbólum melletti nyomógombot.
 A „Kommunikáció” (1) szimbólum zöld gyűrűvel látható.
 A kijelző „Kommunikáció” menüre vált.
 A nyomógombok a jármű kommunikációs lehetőségeinek be- és
kikapcsolási funkcióit kapják.
A menü bezárása
 Működtesse a „Kommunikáció” (1) szimbólum melletti nyomógombot.
 A „Kommunikáció” (1) szimbólum fekete gyűrűvel látható.
 A kijelzés alapkijelzésre vált.
 A nyomógombok alapfunkciójukra váltanak.
Amennyiben 15 másodpercig nem nyom meg
egyetlen
nyomógombot
sem,
a
menü
automatikusan bezárul és a képernyő átvált
alapkijelzésre.
6.14.3 Rádióhangszóró ki-bekapcsolása a fő kezelőálláson
Rádióhangszóró bekapcsolása
 Váltson a „Kommunikáció” menüre (lásd a 6.14.2 fejezetet).
 A kijelző „Kommunikáció” menüre vált.
 A „Vezérközponti rádió BE/KI” (2) szimbólum mellett egy piros téglalap
látható.
 Be lehet kapcsolni a rádióhangszórót.
 Nyomja meg a „Vezérközponti rádió BE/KI” (2) szimbólum melletti
nyomógombot.
 A piros téglalap átvált zöld pontra.
 A rádióhangszóró a fő kezelőálláson be van kapcsolva.
 Váltson alapkijelzésre (lásd a 6.14.2 fejezetet).
Rádióhangszóró kikapcsolása
 Váltson a „Kommunikáció” menüre (lásd a 6.14.2 fejezetet).
 A kijelző „Kommunikáció” menüre vált.
 A „Vezérközponti rádió BE/KI” (2) szimbólum mellett egy zöld pont
látható.
 Ki lehet kapcsolni a rádióhangszórót.
 Nyomja meg a „Vezérközponti rádió BE/KI” (2) szimbólum melletti
nyomógombot.
 A zöld pont átvált piros téglalapra.
 A rádióhangszóró a fő kezelőálláson ki van kapcsolva.
 Váltson alapkijelzésre (lásd a 6.14.2 fejezetet).
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6.14.4 Beszélőhely a fő kezelőálláson (SA)

1
2
3
4

Rádióhangszóró
Rádió mikrofon
Rádió hangerő szabályzó
„Beszéd”-nyomógomb

A fő kezelőálláson a kezelői székbe egy beszélő van integrálva a
rádióforgalom számára. A beszélő állandóan aktívra van kapcsolva.
A beszédkapcsolat mikrofonja (2) a háttámlánál, a váltakozó irányú
kommunikációs
berendezés
mikrofonja
mellett
található.
A
megkülönböztetés céljából a rádióforgalom mikrofonja egy pirossal van
jelölve.
Beszélgetés közben le kell nyomni a „Beszéd”-nyomógombot (4) a
karfában.
A rádióhangszóró hangerejét a „Rádió hangerő szabályzó”-val (3) lehet
beállítani.
Amennyiben beszéd közben nem tudja fogadni a
másik állást, ellenőrizze, hogy be van-e kapcsolva
a „Rádióhangszóró” (1).
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6.15

A hőmérséklet ellenőrzése a mentőkosárnál
A létra, mint különleges felszereltség,
hőmérsékletérzékelővel van felszelve.

a

mentőkosár

padlójában

A mentőkosár padlójában a hőmérséklet nem lépheti túl a 60oC-ot.
Tűzoltó bevetés esetén rendszeres időközönként ellenőrizni kell a
hőmérsékletet a mentőkosár padlójában.
6.15.1 Információ menü előhívása, bezárása

1
2
3
4
5

Információ szimbólum
Szerviz szimbólum
Jelentések szimbólum
Kitalpalás szimbólum
Hőmérséklet a mentőkosárban szimbólum

A menü előhívása
 Nyomja meg az „Információ” (1) szimbólum melletti nyomógombot.
 Az „Információ” (1) szimbólumot egy zöld gyűrű jelöli.
 A kijelzés „Információ” menüre vált.
 A nyomógombok a járműre és létrára vonatkozó információk lehívására
szolgáló funkciókat kapnak.
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A menü bezárása
 Nyomja meg az „Információ” szimbólum melletti nyomógombot.
 Az „Információ” szimbólumokat egy fekete gyűrű jelöli.
 A kijelzés alapkijelzésre vált.
 A nyomógombok alapfunkciójukra váltanak.
Amennyiben 15 másodpercig nem nyom meg
egyetlen nyomógombot sem, a menü automatikusan
bezárul és a képernyő átvált alapkijelzésre.
6.15.2 A kosár aljánál lévő hőmérséklet jelzése

1 Mentőkosár hőmérséklet szimbólum
2 A hőmérséklet grafikus kijelzése
3 Hőmérséklet kijelzés
Váltson az „Információ” (1) menübe (lásd a 6.15.1 fejezetet).
A kijelzés „Információ” menüre vált.
Az „Információ” szimbólumot egy zöld gyűrű jelöli.
Meg lehet mutatni a hőmérsékletet a mentőkosár padlójában.
Működtesse a „Mentőkosár hőmérséklet” (5) szimbólum melletti
nyomógombot.
 Az „Mentőkosár hőmérséklet” szimbólumot egy zöld gyűrű jelöli.
 A képernyő „Hőmérséklet” menüre vált.







 Leolvasás után nyomja meg a „Mentőkosár hőmérséklet” (5) szimbólum
melletti nyomógombot.
 A kijelzés alapkijelzésre vált.
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6.16

Áttekintés, a gépezetes tolólétra kezelője a fő kezelőállásnál

Lásd a jelmagyarázatot a következő oldalon.
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1
3
7
8
9
10.1
10.2
11
12
13.1
13.2
14
15

Nyomógombok és kijelzők
Képernyő
Vészleállító
Kosárvezérlés átvétel
Blokkolás megszakítás
Motor start
Motor stop
Szabadon állási határ
Terepkiegyenlítés BE/KI
Fényszóró az alsó létrán, BE/KI
Fényszóró az alsó létrán, forgatás
Létrafok kiegyenlítés
Váltakozó irányú kommunikációs berendezés, hangerő szabályozás

2
16
17
18
19
20

Analóg terheléskijelző (ABA)(SA)
3-fős szabadon állási határ jelzés
2-fős szabadon állási határ jelzés
1-fős szabadon állási határ jelzés
Használati határ jelzés
Hiba- és zavarjelentés jelzés

6

Engedélyező nyomógomb

4

Kezelőkar, jobboldalt

N
A
L
R

Döntés
Felemelés
Forgatás balra
Forgatás jobbra

5
KI
BE

Kezelőkar, baloldalt
Létra kihosszabbítás
Létra betolás
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6.17

Kezelőelemek a mentőkosárban

6.17.1 Nyomógombok és kijelzők
Terítse ki a 279. oldalon található áttekintést.
6.17.1.1 Nyomógombok
A mentőkosárban kicsi a nyomógombok száma, és a „Járműmotor
start/stop”, „Blokkolás-megszakítás” és „Vészleállítás” funkciókra van
korlátozva.
Más funkciókat a képernyőnél található nyomógombokkal lehet kapcsolni.
„Járműmotor stop” [8] nyomógomb:
A nyomógomb segítségével ki lehet
kapcsolni a járműmotort.
„Járműmotor stop” jelzés:

A „Járműmotor stop” [8] nyomógombban található
kontrollégő
-

akkor világít, amikor a járműmotor áll

-

akkor villog, ha megnyomta a „Járműmotor
stop” [8] nyomógombot

-

nem világít, amikor a be van indítva a motor.

„Járműmotor start” [7] nyomógomb:
A nyomógomb segítségével be lehet
indítani a járműmotort.
„Járműmotor működik” jelzés:
A „Járműmotor működik” [7] nyomógombban
található kontrollégő
-

akkor világít, amikor a be van indítva a motor

-

akkor villog, ha megnyomta a „Járműmotor
start” [7] nyomógombot.

-

nem világít, amikor le van állítva a motor.

„Blokkolás megszakítás” nyomógomb [6]:
Megnyomva a nyomógombot
megszűnik a vezérlés zárolása mentőkosár vagy
létrakészlet ütközés után.
„Mentőkosár vagy létrakészlet ütközés” jelzés: A kontrollégő a „Blokkolás
megszakítás” [6] nyomógombban akkor villog, ha a
mentőkosár vagy létrakészlet ütközött.
„Vészleállító” [6]:

A vészleállító [6] egy biztonsági elem. A
„Vészleállító” [6] megnyomásakor azonnal leáll a
gépezetes tolólétra minden mozgása.
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6.17.2 Képernyő a mentőkosár kezelőállásán
6.17.2.1 A képernyő felépítése

1
2
2.1
2.2
3
4

Képernyő
Kezelőfelület
Nyomógombok házban
Nyomógombokhoz tartozó ikonok
Megjelenítő terület
Nyugtázó nyomógomb

A mentőkosár kezelőállásán található képernyő (1) több területre van
felosztva.
A Megjelenítő terület (3) és a Kezelőfelület (2).
A Kezelőfelület (2) a képernyő házban lévő nyomógombjaiból (2.1) és a
képernyő jobb és bal peremén található, hozzájuk tartozó ikonokból (2.2)
tevődik össze.
Néhány a fő kezelőállás nyomógombos és megjelenítő felületén található
funkció a mentőkosár kezelőállása képernyőjének kezelőfelületébe lett
integrálva.
A felszereltségtől függően a nyomógombok elrendezésének ábrázolása
eltérhet az Ön járműjétől.
A megjelenítő mezőben olyan információk jelennek meg, mint a
gémkinyúlás korlátozás és a kitalpalás kezelésére vonatkozó jelentések.
Üzemzavar esetén hibajelentések és a lehetséges megoldások jelennek
meg a megjelenítő területen.
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A megjelenítő terület jelzései a fő kezelőállás jelzéseivel azonosak.
Olvassa el a 6.4.2.3, 6.4.2.4, 6.4.2.5 és 6.4.2.7 fejezeteket.
A mentőkosárban nincs közvetlen jelzés arról, hogy le van-e nyomva az
engedélyező nyomógomb a fő kezelőálláson, és ezáltal a fő kezelőállás
működik.
• Megnő a motor fordulatszáma.
• A kezelőkar hatástalan, ha lenyomja a mentőkosár engedélyező
nyomógombját.
• A képernyő megjelenítőjében a fő kezelőálláson beállított határ látható.
Amennyiben a létra irányítását a „Kosárvezérlés átvétele” nyomógombbal
átvette a fő kezelőállásra, a mentőkosár kezelőállása nem működik.
A mentőkosár képernyőjén megjelenik a „Kosárvezérlés fő kezelőállásra
átvéve” jelzés.
Az „OK” nyomógombbal át tud váltani az alapkijelzésre. Az engedélyező
nyomógomb lenyomásakor megjelenik a „Kosárvezérlés a fő kezelőállásra
átvéve” jelzés.

6.17.2.2 Nyomógombok szimbólumai a fő kezelőállás kijelzőjén
A képernyő peremén a házban lévő nyomógombokhoz szimbólumok
vannak hozzárendelve. A szimbólumok a nyomógombok funkcióját
mutatják.
Azok a nyomógombok,
rendelkeznek funkcióval.

amelyek

mellett

nincs

szimbólum,

nem

A nyomógombok segítségével menüt (pl. világítás) lehet lehívni, vagy
funkciókat (pl. ülésfűtés KI/BE) lehet közvetlenül be vagy kikapcsolni.
Menübe váltásnál a menüt lehívó és bezáró nyomógombot zöld gyűrű
jelöli. Minden más nyomógomb új funkciót kap.
A nyomógomb kapcsolási állapotát piros téglalap (KI) és zöld pont (BE)
jelöli. Azok a nyomógombok, amelyekhez nincs hozzárendelve szimbólum,
nem rendelkeznek funkcióval.
A funkciók be- és kikapcsolása után a menüt a menülehívó nyomógomb
segítségével lehet bezárni.
A nyomógombok visszakapják alapfunkciójukat,
funkciókat lehet velük lehívni.
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és menüket vagy

Világítás menü
Világítás: A nyomógombbal a „Világítás” menüt lehet lehívni. Zöld gyűrű és
szimbólum jelzi, ha a „Világítás” menü aktív. A többi
nyomógomb a menüpontok lehívására szolgáló funkciókkal
rendelkezik.
Platformvilágítás:
A „Platformvilágítás” nyomógombbal lehet ki- és
bekapcsolni a platform világítását.
 Amikor a platform világítása ki van kapcsolva, a
szimbólum mellett egy piros téglalap látható.

Amikor a platform világítása be van
kapcsolva, a szimbólum mellett egy zöld pont látható.
Környezetvilágítás:
A „Környezetvilágítás” nyomógombbal lehet ki- és
bekapcsolni a környezet megvilágítását.
 Amikor a környezet megvilágítása ki van
kapcsolva, a szimbólum mellett egy piros téglalap
látható.

Amikor a környezet megvilágítása
be van kapcsolva, a szimbólum mellett egy zöld pont látható.
Támlábak világítása: A „Támlábak világítása” nyomógombbal lehet ki- és
bekapcsolni a támlábak világítását.
 Amikor a támlábak világítása ki van kapcsolva,
a szimbólum mellett egy piros téglalap látható.
 Amikor a támlábak világítása be van kapcsolva,
a szimbólum mellett egy zöld pont látható.
Fényszórók az alsó létrán:
A nyomógombbal lehet ki- és bekapcsolni a
fényszórókat az alsó létrán.
 Ha a fényszórók ki vannak kapcsolva, a
szimbólum mellett egy piros téglalap látható.
 Ha a fényszórók be vannak kapcsolva, a
szimbólum mellett egy zöld pont látható.
Fényszórók a mentőkosár homlokfelületén: A nyomógombbal lehet ki- és
bekapcsolni a fényszórókat a mentőkosár homlokfelületén.
 Ha a fényszórók ki vannak kapcsolva, a
szimbólum mellett egy piros téglalap látható.
 Ha a fényszórók be vannak kapcsolva, a
szimbólum mellett egy zöld pont látható.

- 239 -

230V-os fényszórók a mentőkosáron:
A nyomógombbal lehet ki- és
bekapcsolni a 230V-os fényszórókat a mentőkosáron.

Ha a fényszórók ki vannak kapcsolva, a
szimbólum mellett egy piros téglalap látható.

Ha a fényszórók be vannak kapcsolva, a
szimbólum mellett egy zöld pont látható.
Energia menü
Energia:

A nyomógombbal az „Energia” menüt lehet lehívni. Zöld
gyűrű és szimbólum jelzi, ha az „Energia” menü aktív. A többi
nyomógomb a menüpontok lehívására szolgáló funkciókkal
rendelkezik.

Generátor start/stop: A nyomógombbal lehet be- és kikapcsolni a
generátort a forgózsámolyon.
 Ha a generátor be van kapcsolva, a
szimbólum mellett egy zöld pont látható.
 Ha a generátor ki van kapcsolva, a
szimbólum mellett egy piros téglalap látható.
230V: A nyomógombbal lehet be- és kikapcsolni a 230V csatlakozókat
a felépítményben.
 Ha a 230V csatlakozó be van kapcsolva, a
szimbólum mellett egy zöld pont látható.
 Ha a 230V csatlakozó ki van kapcsolva, a
szimbólum mellett egy piros téglalap látható.
400V: A nyomógombbal lehet be- és kikapcsolni a 400V csatlakozókat
a felépítményben.
 Ha a 400V csatlakozó be van kapcsolva, a
szimbólum mellett egy zöld pont látható.
 Ha a 400V csatlakozó ki van kapcsolva, a
szimbólum mellett egy piros téglalap látható.
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Információ menü
Információ:

A nyomógombbal az „Információ” menüt lehet lehívni. Zöld
gyűrű és szimbólum jelzi, ha az „Információ” menü aktív. A
többi nyomógomb a menüpontok lehívására szolgáló
funkciókkal rendelkezik.

Hiba- és
üzemzavar jelentés: Ütközés, hiba vagy ütközés esetén az információs
nyomógomb szimbóluma fölött egy villogó háromszög
látható.

Jármű-információ:
A
nyomógombbal
a
járműre
vonatkozó
információkat lehet lehívni.

Ha megnyomta a nyomógombot, a
szimbólum körül egy zöld gyűrű látható.

A járműre vonatkozó információk a
képernyőn jelennek meg.
Kitalpalási információ: A nyomógombbal a kitalpalásra vonatkozó
információkat lehet lehívni.

Ha megnyomta a nyomógombot, a szimbólum
körül egy zöld gyűrű látható.

A kitalpalásra vonatkozó információk a
képernyőn jelennek meg.
Létrára vonatkozó információ: A nyomógombbal a létrára vonatkozó
információkat lehet lehívni.

Ha megnyomta a nyomógombot, a
szimbólum körül egy zöld gyűrű látható.

A létrára vonatkozó információk a képernyőn
jelennek meg.
Mentőkosárra vonatkozó információ: A nyomógombbal a mentőkosárra
vonatkozó olyan információkat lehet lehívni, mint pl. az aktuális
terhelés.
 Ha megnyomta a nyomógombot, a szimbólum
körül egy zöld gyűrű látható.
 A mentőkosárra vonatkozó információk a
képernyőn jelennek meg.
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„Automatikus létratartóba fektetés” funkció
Automatikus létratartóba fektetés: A nyomógombbal aktiválódik az
„Automatikus létratartóba fektetés” funkció.
 Ha aktiválva van az „Automatikus létratartóba
fektetés” funkció, azt a szimbólum körül egy zöld
gyűrű jelzi.
 A képernyő jelzése „Automatikus létratartóba
fektetés” jelzésre vált.
„Létrafok kiegyenlítés” funkció
Létrafok kiegyenlítés: A
nyomógombbal
aktiválódik
a
„Létrafok
kiegyenlítés” funkció.

Ha aktiválva van a „Létrafok kiegyenlítés”
funkció, azt a szimbólum körül egy zöld gyűrű jelzi.

Ha a szimbólum villog, aktiválva van a
„Létrafok kiegyenlítés” funkció és nem jött létre a
létrafok kiegyenlítés.

Ha a szimbólum nem villog, létrejött a létrafok
kiegyenlítés.
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6.17.3 Kezelőpult eltolása
A személyre szabott beállítás érdekében a mentőkosárban található
kezelőpult eltolható.

1
TS
AS
2.1
2.2
2.3

Kezelőpult
Szállítási helyzet
Munkavégzési helyzet
Kezelőpult retesze
Munkavégzési helyzet zárja
Szállítási helyzet zárja

A mentőkosár lecsukásakor sérülhet a kosár
kezelőállása!
Az utazóállásba billentés előtt ellenőrizze, hogy a
kezelőállás utazóhelyzetben van-e.

6.17.3.1 Kezelőpult munkahelyzetbe helyezése





Oldozza a kezelőpult (2.1) reteszét.
Tolja a kezelőpultot (1) munkavégzési helyzetbe (AS)
A kezelőpultot akassza be a munkavégzési helyzet zárjába.
Reteszelje a kezelőpultot a kezelőpult reteszébe (2.1).
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6.17.3.2 Kezelőpult utazóállásba helyezése
 Oldozza a kezelőpult reteszét (2.1).
 Tolja ki a kezelőpultot (1) a munkavégzési helyzet zárjából (2.2).
 Tolja a kezelőpultot (1) szállítási helyzetbe (TS).
 Akassza a kezelőpultot a szállítási helyzet zárjába (2.1).
 Reteszelje a kezelőpultot a szállítási helyzet reteszébe (2.1).
 Ellenőrizze, hogy a kezelőpult (2.1) retesze helyesen beakadt-e, és a
kezelőpult (1) reteszelve van-e.
A kezelőpult sérülésének elkerülése érdekében a
kezelőpultot a mentőkosár elhagyásakor mindig szállítási
helyzetbe kell tolni.
6.17.4 Létra készlet vezérlésének bekapcsolása
Terítse ki a 279. oldalon található áttekintést.
A mentőkosárban tartózkodó személy biztonsága érdekében a fő
kezelőálláson mindig kell legyen gépész, aki veszély esetén bármikor át
tudja venni a létra kezelését.
Amikor a mentőkosárban vagy a létrán tartózkodik valaki, a
gépész nem hagyhatja el a fő kezelőállást.
Foglalja el a kezelőállást a mentőkosárban.
Ellenőrizze a jelzéseket [1].
Az alapkijelzés látható.
Amennyiben hiba- vagy üzemzavarjelzés látható, azt nyugtázni kell,
vagy el kell hárítani az okot.
 Nyomja le lábbal az engedélyező nyomógombot [5].
 Megnő a motor fordulatszáma.
 El lehet kezdeni a létra mozgatását.
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Azt, hogy melyik kezelőállásról irányítja a létrát, az
határozza meg, hogy melyik engedélyező nyomógombot
nyomta le.
Amennyiben először a fő kezelőálláson lévő engedélyező
nyomógombot nyomta meg, a létra a fő kezelőállásról lesz
irányítva.
Amennyiben először a mentőkosárban lévő engedélyező
nyomógombot nyomta meg, a létra a mentőkosárból lesz
irányítva.
A másik kezelőállás vezérlőegysége nem működik.
A létra vezérlését a „Vezérlés átvétele a mentőkosárból”
nyomógomb segítségével bármikor át lehet venni a fő
kezelőállásra (lásd a 6.4.9 pontot).
6.17.5 Létrakészlet mozgás kezdeményezése
Terítse ki a 279. oldalon található áttekintést.
Ha le van nyomva az engedélyező nyomógomb, a bal és a jobboldali
kezelőkarokkal végre lehet hajtani minden engedélyezett mozgást.
 Ha elengedi az engedélyező nyomógombot:
 Azonnal leáll a létra minden mozgása.
 Kikapcsol a létra.
A létra mozgásainak kifutásuk van, aminek az a
célja, hogy elkerülje a létrának a kezelőkarok hirtelen
elengedésekor fellépő kilengéseket.
Vészhelyzetben
a
kifutást
a
kezelőkar
ellenmozgásával meg lehet szakítani.
6.17.5.1 Áthaladás a lezárt területek fölött
A csökkentett kitalpalási szélesség vagy a dőlt állófelület a gémkinyúlás
csökkenéséhez vezethet.
Vannak olyan területek, amelyek a létra működése elől el vannak zárva.
A kihosszabbított létrát nem lehet lezárt területre forgatni.
Lezárt területen a létrát nem lehet kihosszabbítani vagy dönteni.
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A következő szabad területre jutáshoz a lezárt terület fölött teljesen betolt
létrával lehet áthaladni.

Áthaladás a lezárt terület fölött:
 Tolja be a létrakészletet.
 Forgassa a létrakészletet a kívánt irányba, míg a létramozgások ismét
fel nem szabadulnak.
 Folytatni lehet a gépezetes tolólétra használatát.
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6.17.5.2 Vészleállítás a kosár kezelőállásáról

1
2
2.1
2.2
3

Vészleállító a kosár kezelőállásán
Hiba- és üzemzavar jelentés
A hibajelentés kódszáma
A hibajelentések száma
A hibajelentésre vonatkozó szöveges üzenet

Vészhelyzetben a „Vészleállító” kapcsolóval blokkolni lehet a létra
kezelőegységét.
Megnyomta a „Vészleállító”-t a mentőkosárban.
Folyamatos hangjelzés hallatszik.
A létra minden mozgása leáll.
Le van blokkolva a létra szintezése.
A képernyőkön –a fő kezelőálláson és a mentőkosárban- a „Vészleállító
megnyomva” (4) jelzés látható.
 A képernyőn villog a „Hiba- és üzemzavar jelentés” (2) jelzés.
 A váltakozó irányú kommunikációs rendszeren keresztül lépjen
kapcsolatba a fő kezelőálláson tartózkodó gépésszel és tisztázza a
vészleállítás okát.
 Intézkedjen a vészleállítás okának megszüntetésére.







A vészleállítás megszüntetése előtt győződjön meg, hogy
nincs ok a vészleállás további fenntartására.
Amennyiben nincs ok a vészleállás további fenntartására,
a vészleállást meg kell szüntetni.
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6.17.6 Létra tartóra fektetése
Terítse ki a 279. oldalon található áttekintést.
6.17.6.1 A létra tartóra fektetése kézi vezérléssel
 Tolja be teljesen a létrakészletet.
 Forgassa a létrakészletet a létratartó fölé.
 Döntse a létrakészletet a létratartóba.
• Igazítsa a létrakészletet a létratartó bal oldalához.
 Hajtsa végre a mozgásokat, míg a mozgások automatikusan meg nem
állnak és a motor fordulatszáma lecsökken.
Ha a létrakészlet nincs szabályosan lefektetve, nem
lehet betolni a támlábakat.
6.17.6.2 A létra automatikus ráfektetése a tartóra

1.1
1.2
2
3
4

„Automatikus létralefektetés” szimbólum
„Automatikus létralefektetés BE” szimbólum
„Automatikus létralefektetés” jelzés
Bal kezelőkar jelzés
Jobb kezelőkar jelzés

 Hozza a létrát a létratartó közelébe.

A képernyőn az „Automatikus létralefektetés” (1.1) ikon jelenik meg.

Végre lehet hajtani az „Automatikus létralefektetés” funkciót.
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Az automatikus létrafektetést akkor lehet
bekapcsolni, ha:
A létra emelési szöge kisebb, mint 40o,
A létra hossza kevesebb, mint 14 m,
A létra jobbra és balra 40o-nál kevesebbre van a
vezetőfülkétől.
 Működtesse az „Automatikus létralefektetés” nyomógombot.
 A funkció aktiválását egy zöld gyűrű jelzi az „Automatikus
létralefektetés” (1.2) szimbólum körül.
 A képernyőn a jelzés „Automatikus létralefektetés” (2) jelzésre vált.
 A létrakészlet a létratartóra fekszik.
 A létrakészlet szabályosan le van fektetve.
 A képernyő a létrakészletet a létratartón mutatja.
 A motorfordulatszám lecsökken.
 A képernyőn [2] az alapkijelzés látszik.
 Engedje el az engedélyező nyomógombot.
A folyamatot az „Automatikus létralefektetés”
nyomógombbal, az engedélyező nyomógomb
elengedésével, vagy egy kezelőkar működtetésével
lehet megszakítani.
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6.17.7 Létrakészlet létrafok-kiegyenlítésre
kezelőállásán

állítása

a

mentőkosár

A létrafok kiegyenlítés azt jelenti, hogy az egyes létratagok létrafokai
egymás fölött állnak. Mindig, amikor személyek másznak fel vagy le a
létrán, létre kell hozni a létrafok kiegyenlítést.

1.1
1.2
2.1
2.2
3
4

„Létrafok kiegyenlítés” szimbólum
„Létrafok kiegyenlítés BE” szimbólum
„Létrafok kiegyenlítés” jelzés, nem jött létre létrafok kiegyenlítés
„Létrafok kiegyenlítés” jelzés, létrejött a létrafok kiegyenlítés
Bal kezelőkar jelzés
Jobb kezelőkar jelzés

 Nyomja meg a „Létrafok kiegyenlítés” (1.1) nyomógombot a
képernyőnél.
 A „Létrafok kiegyenlítés” (1.2) szimbólum egy zöld gyűrűben látszik.
 A jelzés a képernyőn átvált „Létrafok kiegyenlítés”-re (2.1).
 Hosszabbítsa ki vagy tolja be a létrakészletet a bal kezelőkarral [3].
 A létrakészlet elmozdul a megfelelő irányba.
 A létrakészlet kitoló- és betoló mozgása automatikusan megáll, amikor
létrejött a létrafok kiegyenlítés.
 A „Létrafok kiegyenlítés” jelzés a létrafok kiegyenlítés (2.2) létrejöttét
mutatja.
 A jelzés a képernyőn alapkijelzésre vált.
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6.17.8 Váltakozó irányú kommunikációs berendezés a mentőkosárban

1
2
3

Mikrofon a kezelőpultnál
Mikrofon a létracsúcson
Hangszóró

A fő kezelőállás és a mentőkosár / létracsúcs között beszélési lehetőség
van, a váltakozó irányú kommunikációs berendezés segítségével.
A mentőkosárban a kezelőálláson és a létracsúcson mikrofon található a
váltakozó irányú kommunikációs berendezés számára.
A mentőkosárban / létracsúcson a mikrofon folyamatosan be van
kapcsolva. Beszélgetéshez nem kell megnyomni egyetlen nyomógombot
sem.
A fő kezelőálláson beszélgetéshez meg kell nyomni a „Beszéd”
nyomógombot. Miközben nyomva a „Beszéd” nyomógomb a fő
kezelőálláson, a mentőkosárban / létracsúcson lévő mikrofon ki van
kapcsolva.
Annak érdekében, hogy a mentőkosárban vagy
létracsúcson lévő személyzet bármikor kapcsolatba
léphessen a fő kezelőállással, a „Beszéd” nyomógombot
csak beszédhez szabad megnyomni.
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6.18

Kezelőállás világítás be-kikapcsolása a mentőkosárban
A „Világítás” nyomógomb a „Világítás” menüt hívja elő.
A kezelőfelület nyomógombjaihoz a jármű különböző fényeinek be- és
kikapcsolási funkciói vannak hozzárendelve.
A nyomógombok, amelyek mellett nincs szimbólum, nem rendelkeznek
funkcióval.
A menüt lehívó vagy bezáró nyomógomb szimbólumát zöld gyűrű jelöli.
A funkciók állapotát piros tégla (KI) és zöld pont (BE) jelöli.
A funkciók be- és kikapcsolása után a menüt a „Világítás” nyomógombbal
lehet bezárni.
A nyomógombok megkapják alapfunkciójukat, és újra le lehet hívni
menüket és funkciókat.

1
2
3
4
5
6
7
8

„Világítás” szimbólum
„Fényszóró az alsó létrán BE/KI” szimbólum
„Szórt fényű fényszóró a mentőkosárnál BE/KI” szimbólum
„Környezet megvilágítás BE/KI” szimbólum
„Platformvilágítás BE/KI” szimbólum
„Fényszórók a forgókarokon BE/KI” szimbólum
„Világítás a támlábakon BE/KI” szimbólum
FEL/LE állítás nyíl-nyomógombokkal a képernyőn lehetséges
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6.18.1 Világítás menü előhívása, bezárása
A menü lehívása
 Nyomja meg a „Világítás” (1) szimbólum melletti nyomógombot.
 A „Világítás” (1) szimbólum egy zöld gyűrűvel látható.
 A kijelző „Világítás” menüre vált.
 A nyomógombok a jármű fényeinek be- és kikapcsolását végző
funkciót kapnak.
A menü bezárása
 Nyomja meg a „Világítás” (1) szimbólum melletti nyomógombot.
 A „Világítás” (1) szimbólum egy fekete gyűrűvel látható.
 A kijelző alapkijelzésre vált.
 A nyomógombok alapfunkciót kapnak.
Amennyiben 15 másodpercig nem nyom meg
egyetlen nyomógombot sem, a menü automatikusan
bezárul és a képernyő átvált alapkijelzésre.

6.18.2 Szórt fényű fényszóró a mentőkosárban
A fényszóró bekapcsolása
 Váltson a „Világítás” menüre (lásd a 6.18.1 fejezetet)
 A kijelző „Világítás” menüre vált.
 A „Szórt fényű fényszóró a mentőkosárban BE/KI” (3) szimbólum
mellett egy piros téglalap látható.
 A mentőkosárnál be lehet kapcsolni a szórt fényű fényszórókat.
 Nyomja meg a „Szórt fényű fényszóró a mentőkosárban BE/KI” (3)
szimbólum melletti nyomógombot.
 A piros téglalap zöld pontra változik.
 A mentőkosáron világítanak a szórt fényű fényszórók.
 Váltson alapkijelzőre (lásd a 6.18.1 fejezetet)
A fényszóró kikapcsolása
 Váltson a „Világítás” menüre (lásd a 6.18.1 fejezetet)
 A kijelző „Világítás” menüre vált.
 A „Szórt fényű fényszóró a mentőkosárban BE/KI” (3) szimbólum
mellett egy zöld pont látható.
 A mentőkosárnál ki lehet kapcsolni a szórt fényű fényszórókat.
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 Nyomja meg a „Szórt fényű fényszóró a mentőkosárban BE/KI” (3)
szimbólum melletti nyomógombot.
 A zöld pont piros téglalapra változik.
 A mentőkosáron kialszanak a szórt fényű fényszórók.
 Váltson alapkijelzőre (lásd a 6.18.1 fejezetet)
6.18.3 Környezet megvilágítás (SA)
A környezet megvilágítás bekapcsolt parkoló fény és bekapcsolt
mellékmeghajtó mellett automatikusan bekapcsol.
Ha a parkoló fény nincs bekapcsolva, a környezet megvilágítást a
mellékmeghajtó bekapcsolása után a képernyőről lehet bekapcsolni.
Alapjáraton állás esetében szükséges lehet az energiafogyasztás
csökkentése. Ennek érdekében ki lehet kapcsolni a környezet
megvilágítást.
Környezet megvilágítás kikapcsolása
 Váltson a „Világítás” menüre (lásd a 6.18.1 fejezetet)
 A kijelző „Világítás” menüre vált.
 A „Környezet megvilágítás” szimbólum mellett egy zöld pont látható.
 A környezet megvilágítást ki lehet kapcsolni.
 Nyomja meg a „Környezet megvilágítás BE/KI” (4) szimbólum melletti
nyomógombot.
 A zöld pont piros téglalapra változik.
 A környezet megvilágítás kialszik.
 Váltson alapkijelzőre (lásd a 6.18.1 fejezetet)
Környezet megvilágítás bekapcsolásának feltétele
• Be van húzva a kézifék.
• Be van kapcsolva a gépezetes tolólétra mellékmeghajtója.
Környezet megvilágítás bekapcsolása
 Váltson a „Világítás” menüre (lásd a 6.18.1 fejezetet)
 A kijelző „Világítás” menüre vált.
 A „Környezet megvilágítás” szimbólum mellett egy piros téglalap
látható.
 A környezet megvilágítást be lehet kapcsolni.
 Nyomja meg a „Környezet megvilágítás BE/KI” (4) szimbólum melletti
nyomógombot.
 A piros téglalap zöld pontra változik.
 Világít a környezet megvilágítás.
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 Váltson alapkijelzőre (lásd a 6.18.1 fejezetet)
6.18.4 Pódium megvilágítása (SA)
A pódium világítás bekapcsolása
 Váltson a „Világítás” menüre (lásd a 6.18.1 fejezetet)
 A kijelző „Világítás” menüre vált.
 A „Pódium megvilágítása BE/KI” (5) szimbólum mellett egy piros
téglalap látható.
 A pódium világítását be lehet kapcsolni.
 Nyomja meg a Pódium megvilágítása BE/KI” (5) szimbólum melletti
nyomógombot.
 A piros téglalap zöld pontra változik.
 Világít a pódium megvilágítása.
 Váltson alapkijelzőre (lásd a 6.18.1 fejezetet)
A pódium világítás kikapcsolása
 Váltson a „Világítás” menüre (lásd a 6.18.1 fejezetet)
 A kijelző „Világítás” menüre vált.
 A „Pódium megvilágítása BE/KI” (5) szimbólum mellett egy zöld pont
látható.
 A pódium világítását ki lehet kapcsolni.
 Nyomja meg a „Pódium megvilágítása BE/KI” (5) szimbólum melletti
nyomógombot.
 A zöld pont piros téglalapra változik.
 A pódium megvilágítása kialszik.
 Váltson alapkijelzőre (lásd a 6.18.1 fejezetet)
6.18.5 Támlábak világítása
A támlábak világításának bekapcsolása
 Váltson a „Világítás” menüre (lásd a 6.18.1 fejezetet)
 A kijelző „Világítás” menüre vált.
 A „Támlábak világítása BE/KI” (7) szimbólum mellett egy piros téglalap
látható.
 A támlábak világítását be lehet kapcsolni.
 Nyomja meg a „Támlábak világítása BE/KI” (7) szimbólum melletti
nyomógombot.
 A piros téglalap zöld pontra változik.
 Világít a támlábak megvilágítása.
 Váltson alapkijelzőre (lásd a 6.18.1 fejezetet)
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A támlábak világításának kikapcsolása
 Váltson a „Világítás” menüre (lásd a 6.18.1 fejezetet)
 A kijelző „Világítás” menüre vált.
 A „Támlábak világítása BE/KI” (7) szimbólum mellett egy zöld pont
látható.
 A támlábak világítását ki lehet kapcsolni.
 Nyomja meg a „Támlábak világítása BE/KI” (7) szimbólum melletti
nyomógombot.
 A zöld pont piros téglalapra változik.
 A támlábak világítása kialszik.
 Váltson alapkijelzőre (lásd a 6.18.1 fejezetet)
6.18.6 Fényszórók a billenő-karokon (SA)
A billenő-karokon lévő fényszórókat 230V-tal kell táplálni.
A fényszórók táplálásához szükséges 230 V feszültséget
forgózsámolyon lévő betápláló dugaszoló aljzatról kell biztosítani.

a

A betáplálás történhet generátorról, vagy egy megfelelően biztosított helyi
hálózatról.
A fényszórók használatának feltétele:
• Biztosított kell legyen a létracsúcs áramellátása (lásd a 6.19.7
fejezetet).
A fényszórók bekapcsolása
 Váltson a „Világítás” menüre (lásd a 6.18.1 fejezetet)
 A kijelző „Világítás” menüre vált.
 A „Fényszórók a billenő-karokon BE/KI” (6) szimbólum mellett egy piros
téglalap látható.
 A megvilágítást be lehet kapcsolni.
 Nyomja meg a „Fényszórók a billenő-karokon BE/KI” (6) szimbólum
melletti nyomógombot.
 A piros téglalap zöld pontra változik.
 Világítanak a fényszórók a billenő-karokon.
 Váltson alapkijelzőre (lásd a 6.18.1 fejezetet)
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A fényszórók kikapcsolása
 Váltson a „Világítás” menüre (lásd a 6.18.1 fejezetet)
 A kijelző „Világítás” menüre vált.
 A „Fényszórók a billenő-karokon BE/KI” (6) szimbólum mellett egy zöld
pont látható.
 A fényszórókat ki lehet kapcsolni.
 Nyomja meg a „Fényszórók a billenő-karokon BE/KI” (6) szimbólum
melletti nyomógombot.
 A zöld pont piros téglalapra változik.
 A fényszórók a billenő-karokon kialszanak.
 Váltson alapkijelzőre (lásd a 6.18.1 fejezetet)
6.18.7 Fényszórók az alsó létrán
6.18.7.1 Fényszóró be- és kikapcsolása a képernyőn
A fényszórók bekapcsolása
 Váltson a „Világítás” menüre (lásd a 6.18.1 fejezetet)
 A kijelző „Világítás” menüre vált.
 A „Fényszórók az alsó létrán BE/KI” (2) szimbólum mellett egy piros
téglalap látható.
 A fényszórókat az alsó létrán be lehet kapcsolni.
 Nyomja meg a „Fényszórók az alsó létrán BE/KI” (2) szimbólum melletti
nyomógombot.
 A piros téglalap zöld pontra változik.
 Világítanak a fényszórók az alsó létrán.
 Váltson alapkijelzőre (lásd a 6.18.1 fejezetet)
A fényszórók kikapcsolása
 Váltson a „Világítás” menüre (lásd a 6.18.1 fejezetet)
 A kijelző „Világítás” menüre vált.
 A „Fényszórók az alsó létrán BE/KI” (2) szimbólum mellett egy zöld
pont látható.
 A fényszórókat ki lehet kapcsolni.
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 Nyomja meg a „Fényszórók az alsó létrán BE/KI” (2) szimbólum melletti
nyomógombot.
 A zöld pont piros téglalapra változik.
 A fényszórók az alsó létrán kialszanak.
 Váltson alapkijelzőre (lásd a 6.18.1 fejezetet)
Fényszóró forgatás
1
2

„FEL” nyíl-nyomógomb
„LE” nyíl-nyomógomb

A „FEL” nyíl-nyomógombbal (1) és „LE” nyíl-nyomógombbal (2) forgatni
lehet a fényszórókat az alsó létrán.







Váltson a „Világítás” menüre (lásd a 6.18.1 fejezetet)
Nyomja meg a „FEL” nyíl-nyomógombot (1).
A fényszórók elfordulnak felfelé.
Nyomja meg a „LE” nyíl-nyomógombot (2).
A fényszórók elfordulnak lefelé.
Váltson alapkijelzőre (lásd a 6.18.1 fejezetet)
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6.19 A generátor indítása/leállítása a mentőkosár kezelőállásán (SA)
A generátor rövid idejű ki- és bekapcsolásához a forgózsámolyon a
gépezetes tolólétra a generátor számára egy indító/leállító berendezéssel
rendelkezik.
Ez a berendezés lehetővé teszi a generátor indítását vagy leállítását a fő
kezelőállásról és a mentőkosár kezelőállásáról.
6.19.1 A generátor elindításának a feltételei

1
2
3
4
5
6

Generátor
Start/Stop kábel
Benzincsap
Kapcsoló a generátor tartón
400V-kábel
Töltőkábel a generátor indítóakkumulátora számára

• Be kell legyen kapcsolva a gépezetes tolólétra mellékmeghajtója.
• A generátornál (1) legyen nyitva a benzincsap (3).
• A generátornál (1) legyen helyesen csatlakoztatva a start/stop kábel (2).
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1
2

„Energia” szimbólum
„Generátor BE/KI” szimbólum

A generátor indítása és leállítása az „Energia” menüből történik.
Az „Energia” nyomógomb megnyomása lehívja az „Energia” menüt.
A kezelőfelületen a nyomógombok a jármű energiaellátó berendezésének
be- és kikapcsolását szolgáló funkciókat kapnak.
Azok a nyomógombok,
rendelkeznek funkcióval.

amelyek

mellett

nincs

szimbólum,

nem

A menü lehívására és bezárására szolgáló nyomógomb szimbólumát egy
zöld gyűrű jelöli.
A funkciók be- és kikapcsolása után a menüt az „Energia” nyomógomb
segítségével lehet bezárni.
A nyomógombok megkapják alapfunkciójukat, és újra le lehet hívni
menüket és funkciókat.
6.19.2 Energia menü előhívása, bezárása
A menü lehívására
 Nyomja meg a „Energia” (1) szimbólum melletti nyomógombot.
 Az „Energia” (1) szimbólum egy zöld gyűrűvel látható.
 A kijelző „Energia” menüre vált.
 A nyomógombok a jármű energiaellátó berendezésének be- és
kikapcsolását szolgáló funkciókat kapnak.
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A menü bezárása
 Nyomja meg a „Energia” (1) szimbólum melletti nyomógombot.
 Az „Energia” (1) szimbólum mellett egy fekete gyűrű látható.
 A kijelző alapkijelzésre vált.
 A nyomógombok alapfunkciót kapnak.
Amennyiben 15 másodpercig nem nyom meg
egyetlen nyomógombot sem, a menü automatikusan
bezárul és a képernyő átvált alapkijelzésre.
6.19.3 Generátorindítás
 Ellenőrizze, hogy működik-e a generátor.
 Váltson az „Energia” menüre (lásd a 6.19.2 fejezetet)
 A kijelző „Energia” menüre vált.
 A „Generátor BE/KI” (2) szimbólum mellett egy piros téglalap látható.
 A generátort be lehet kapcsolni.
 Nyomja meg a „Generátor BE/KI” (2) szimbólum melletti nyomógombot.
 A generátor beindul.
 A „Generátor BE/KI” (2) szimbólum mellett egy piros téglalap látható.
 Váltson alapkijelzőre (lásd a 6.19.2 fejezetet)
Tekintettel, hogy a gépezetes tolólétra vezérlése a
generátortól nem kap jelet, amely jelezné, hogy a
generátor működik, nem lehet biztosítani a generátor
működésének jelzését.
Ennek következtében a képernyőn nincs a generátor
működésére utaló jelzés. A generátor indítása előtt
minden alkalommal ellenőrizze, hogy a generátor
működik-e.
6.19.4 Generátor kikapcsolás
 Váltson az „Energia” menüre (lásd a 6.19.2 fejezetet)
 A kijelző „Energia” menüre vált.
 A „Generátor BE/KI” (2) szimbólum mellett egy piros téglalap látható.
 A generátort ki lehet kapcsolni.
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 Nyomja meg a „Generátor BE/KI” (2) szimbólum melletti nyomógombot.
 A „Generátor BE/KI” (2) szimbólum mellett egy piros téglalap látható.
 Váltson alapkijelzőre (lásd a 6.19.2 fejezetet).
Tekintettel, hogy a gépezetes tolólétra vezérlése a
generátortól nem kap jelet, amely jelezné, hogy a
generátor működik, nem lehet biztosítani a generátor
működésének jelzését.
Ennek következtében a képernyőn nincs a generátor
működésére utaló jelzés. A generátor indítása előtt
minden alkalommal ellenőrizze, hogy a generátor
működik-e.
6.19.5 Generátorindítás
 Ellenőrizze, hogy működik-e a generátor.
 Váltson az „Energia” menüre (lásd a 6.19.2 fejezetet)
 A kijelző „Energia” menüre vált.
 A „Generátor BE/KI” (2) szimbólum mellett egy piros téglalap látható.
 A generátort be lehet kapcsolni.
 Nyomja meg a „Generátor BE/KI” (2) szimbólum melletti nyomógombot.
 A generátor beindul.
 A „Generátor BE/KI” (2) szimbólum mellett zöld pont látható.
 Váltson alapkijelzőre (lásd a 6.19.2 fejezetet).
6.19.6 Generátor kikapcsolás
 Váltson az „Energia” menüre (lásd a 6.19.2 fejezetet)
 A kijelző „Energia” menüre vált.
 A „Generátor BE/KI” (2) szimbólum mellett egy zöld pont látható.
 A generátort ki lehet kapcsolni.
 Nyomja meg a „Generátor BE/KI” (2) szimbólum melletti nyomógombot.
 A „Generátor BE/KI” (2) szimbólum mellett egy piros téglalap látható.
 Váltson alapkijelzőre (lásd a 6.19.2 fejezetet).
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6.19.7 A létracsúcs táplálása feszültséggel

1
2
3





Kapcsoló a generátor tartójánál
400V-os dugvilla
400V-os dugaszoló aljzat
Indítsa be a generátort (lásd a 6.19.3 fejezetet).
Csatlakoztassa a dugvillát (2) a dugaszoló aljzatba (3).
Kapcsolja a kapcsolót (1) a „2” állásba.
A létracsúcs áramellátást kap.

6.19.8 Az elektrohidraulikus vészhelyzeti meghajtó energiaellátása

1
2
3





Kapcsoló a generátor tartójánál
400V-os dugvilla
400V-os dugaszoló aljzat
Indítsa be a generátort (lásd a 6.19.3 fejezetet).
Csatlakoztassa a dugvillát (2) a dugaszoló aljzatba (3).
Kapcsolja a kapcsolót (1) a „1” állásba.
Az elektrohidraulikus vészhelyzeti meghajtó áramellátást kap.
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6.20

Zuhanásgátló biztosító a mentőkosárnál (SA)

1 Zuhanásgátló

Stabilitásvesztés!
Egy személy lezuhanásakor keletkező terhelés
következtében a gépezetes tolólétra elvesztheti
stabilitását.
A zuhanásgátlót csak akkor szabad használni, ha a
gépezetes tolólétra mindkét oldalon maximális
kitalpalási szélességre van kitalpalva, és a mentőkosár
a 3-fős szabadon állási határon belül található.
A zuhanásgátlóval max. egy személyt szabad
biztosítani.
A zuhanásgátló függőlegesen a biztosított személy
fölött kell legyen.
Zuhanásgátló használatakor max. egy személy
tartózkodhat a mentőkosárban!
A mentőkosárban tartózkodó személy biztosítsa magát
a kizuhanás ellen!
Zuhanásgátló használatakor kövesse a gyártó kezelési
útmutatóját.
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Mentőkosár és létrakészlet deformálódás!
Zuhanásgátló használatakor a lezuhanással keletkező
torziós terhelés a mentőkosár és létrakészlet sérülhet!
A zuhanásgátló használata után mindig ellenőrizni kell,
hogy sérült-e a mentőkosár és a létrakészlet.
Zuhanásgátló használatakor kövesse a gyártó kezelési
útmutatóját.
1
2
3

Zuhanásgátló
Személy
a
mentőkosárban
Biztosítandó személy

Amikor zuhanás következtében a zuhanásgátló megfog egy személyt,
nagy súlyterhelés és ellenőrizhetetlen lengések keletkeznek.
A súlyterhelés és ellenőrizhetetlen lengések a stabilitás vesztéséhez
vezethetnek.
A gépezetes tolólétrát ezért mindkét oldalon maximális szélességre ki kell
talpalni, és a mentőkosarat csak a 3-fős szabadon állási határon belül
szabad mozgatni.
A mentőkosárban található engedélyező nyomógomb
lenyomásával a maximális gémkinyúlást be lehet állítani a
használati határra.
A 3-fős szabadon állási határt csak a fő kezelőálláson lehet
kiválasztani.
A bevetési helyet közelítse meg lehetőleg a fő kezelőállás
vezérlőegységével.
Amennyiben a mentőkosár vezérlőegységével közelíti meg
a bevetési helyet, a gépész arra kell ügyeljen, hogy ne
fusson túl a 3-fős szabadon állási határon.
Ehhez figyelni kell a terhelést az analóg terheléskijelzőn
(ABA)(SA), és a mentőkosár vezérlőegységét azonnal le
kell kapcsolni, amikor elérte a 3-fős szabadon állási határt.
Annak érdekében, hogy a zuhanásgátló tökéletesen
függőlegesen a biztosított személy fölött kell legyen.
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működjön,

A zuhanásgátlóval max. egy személyt szabad biztosítani.
A mentőkosárban max. egy fő tartózkodhat. Ez segíthet a biztosított
személynek. Arra kell ügyeljen, hogy a zuhanásgátló mindig a biztosított
személy felett legyen, és a biztosító kötél függőlegesen fusson.
A biztosított személy lezuhanásakor a létra elkezd lengeni. A lengés
kidobhatja a kosárban tartózkodó személyt.
A mentőkosárban tartózkodó személy biztosítsa magát biztonsági övvel,
vagy hasonló megfelelő eszközzel.
Amennyiben a biztosított személy bevetés közben kiesik, és a
zuhanásgátló felfogta a személyt, a nagy dinamikus terhelés a mentőkosár
és létrakészlet deformálódását okozhatja. A gépezetes tolólétrát vizsgálja
meg szakértő!
Javasoljuk, hogy ellenőrzés céljából vigyék a gépezetes tolólétrát a
gyártóhoz.
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6.21

mentőkosár használata

6.21.1 Mentőkosár belépői
A mentőkosáron négy belépő van.
• Elől felhágó létra.
• Két sarokbelépő.
• Hátul belépő.
6.21.1.1 Elülső hágcsó

1
2
3

Felhágó létra
Zár
Emelő

Személyi sérülés veszélye a felhágó létra forgási
körzetében!
A felhágó létra kinyitásakor vagy zárásakor győződjön
meg, hogy senki sem tartózkodik a bemászó létra forgási
körzetében.
A bemászó létra kihajtása
 Tolja egymás irányába a két gombot (2)
 Hajtsa le a felhágó létrát (1).
 Be lehet mászni a mentőkosárba.
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A bemászó létra behajtása
 Lábbal nyomja le az egyik emelőt (3)
 A felhágó létra elbillen felfelé.
 Reteszelje a felhágó létrát.
6.21.1.2 Sarokbelépők

1
2.1
2.2
2.3
2.4

Ajtó
Korlát
Korlát nyitva
Korlát zárja
Korlát akasztója

Sarokbelépő kinyitása
 Húzza a zárat (2.3) a kosár külső oldala felé és billentse a korlátot (2.1)
felfelé.
 Engedje a korlátot beakadni a korlát akasztójába (2.4).
 Az ajtót (1) húzza felfelé és fordítsa befelé.
 A sarokbelépő nyitva van.
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Sarokbelépő bezárása
 Az ajtót (1) fordítsa kifelé.
 Ellenőrizze, hogy az ajtó be van-e helyesen akasztva.
 Húzza a zárat a kosár hátsó oldala felé.
 Hajtsa a korlátot lefelé.
 Húzza a zárat (2.3) a kosár külső oldala felé.
 Engedje a korlátot beakadni.
 Engedje el a zárat (2.4).
 Ellenőrizze, hogy a zárak rendesen beakadtak-e.
 A sarokbelépő zárva van.
A hátul belépő

1
2
3
4
5
6

Tolóelem zárva
Tolóelem nyitva
Tolóelem reteszelő szeg
Korlát zárva
Korlát nyitva
Korlát zár

A hátul belépő kinyitása
 A korlátnál húzza meg a reteszelő szeget (6).
 Billentse a korlátot (4) felfelé (5) és engedje lent beakadni.
 Húzza meg a reteszelő szeget (3) a tolóelemnél.
 Tolja kifelé (2) a tolóelemet (1).
 Ugyanúgy nyissa ki a második tolóelemet is.
 A hátul belépő nyitva van.
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A hátul belépő bezárása
 Húzza a korlátot felfelé (5).
 Hajtsa a korlátot lefelé.
 A korlát zárva van.
 Zárja a tolóelemeket.
 Ellenőrizze, hogy a korlát (6) és tolóelemek (3) zárjai rendesen
beakadtak-e.
 A hátul belépő zárva van.
6.21.2 Személymentés a mentőkosár segítségével
Mindig figyeljen a pillanatnyi terhelés és a még lehetséges
hozzárakodás közötti összefüggésre.
Minél nagyobb a terhelés, annál kisebb a hozzárakodás.
Amennyiben rájön, hogy a mentőkosárban egy személynél
több kell találjon helyet, ellenőrizze, hogy ez a
hozzárakodás még lehetséges-e.
Amennyiben túl van lépve az 1-fős szabadon állási határ,
gondoskodjon arról, hogy ne juthasson további személy a
mentőkosárba.
A kosárban nem tartózkodhat 3-nál több személy.
A mentőkosárral végzett személymentés esetében a létrát a kosárban
tartózkodó személyzet kell irányítsa.
A mentőkosárral max. 2 személyt lehet felvenni ablakokból, balkonról,
tetőről stb.
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Amennyiben a felvevő pozícióban túllépte az 1-fős szabadon állási határt,
mentőhidat kell felépíteni.

1
2

Ablakpárkány
Mentőkosár

 A mentőkosár személyzete ráközelít a helyre, ahol át kell venni a
mentendő személyt.
 A kosárral az átvételi helytől (1) némi távolságra kell megállni.
 A képernyőről olvassa le, hogy mennyire lehet még terhelni a
létrakészletet (lásd a 6.4.2.3 fejezetet).
 Billentse a bemászó létrát az ablaknyílásba.
 A mentendő személy másszon a mentőkosárba.
 Biztosítsa a bemászó személyt, amennyire csak lehet.
A bemászó személynek köszönhetően a létra terhelése
megnő.
Nem szabad túllépni a létra maximális terhelését.
Figyelje a képernyőn a maximális terhelést.
Ha elérte a létra terhelési határát, vagy felvette az összes mentendő
személyt:
 Zárja be a bemászó létrát.
 Tegye le a megmentett személyt egy biztonságos helyen.
6.21.3 Mentőhíd
A létra felfektetett mentőkosárral vagy létracsúccsal mentőhídként
használható.
A mentőhíd alkalmas nagyszámú, egy ponton tartózkodó személy gyors
mentésére.
Mentés közben a mentendő személyek magatartása a nagy magasság
miatt nehézségeket okozhat.
A lemászó személyeket lehetőség szerint biztosítani kell.
A létrakészleten max. 8 személy tartózkodhat, a létrakészlet hosszán
egyenletesen elosztva.
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6.21.3.1 Mentőhíd, beakasztott mentőkosárral

A létrakészleten tartózkodó személyek számára fennáll
a zuhanás és a zúzódás veszélye!
Semmilyen létramozgás sem engedélyezett!
Állítsa le a járműmotort.

1
2
3
4

Mentőkosár
Mellvéd
Bemászó létra
Létracsúcs

A mentőkosárral (1) közelítse meg az ablakot.
Helyezze a mentőkosár elejét a mellvéd fölé (2).
Hozza létre a létrafok kiegyenlítést (lásd a 6.17.7 fejezetet)
Olvassa le a képernyőn az aktuális terhelést.
Fektesse a létracsúcsot (4) a mellvédre (2).
Nyissa ki a bemászó létrát és a hátsó bemászót (lásd a 6.21.1
fejezetet).
 Kapcsolja ki a járműmotort.







1
2

Kézi tolólétra
Kengyel a kézi tolólétra beakasztására

 Akassza be a felmászó létrát (1) a gépezetes tolólétra létralábához (2).
 Az emberek másszanak le a létrán.
 A létrakészleten max. 8 személy tartózkodhat, a létrakészlet hosszán
egyenletesen elosztva.
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 A képernyőn figyelje a létrakészlet terhelését és ügyeljen arra, hogy ne
lépje túl a létrakészlet maximális terhelését.
Amennyiben a létracsúcsot nem lehet felfektetni,
helyette fel lehet fektetni a létra alját, vagy támassza
a falhoz a mentőkosár elejét.
6.21.3.2 Mentőhíd, mentőkosár nélkül
A mentőkosár eltávolításával a létracsúcsról, egy nagyobb gémkinyúlást
lehet elérni.
A mentőlétra használata mentőkosár nélkül a 6.4.19.1 fejezetben van
leírva.
6.21.4 Kézi sugárcső használata a mentőkosárban

A gépezetes tolólétra biztonságát a tűzoltóvíz miatt
fellágyuló talaj, a víz ellenőrizetlen visszaható ereje
veszélyezteti!
Kézi sugárcsővel történő oltásnál csak egy C-sugárcső
megengedett.
A kézi sugárcsövet hirtelen nyitni/zárni TILOS!
Mentőkosárból végzett tűzoltásnál a létra kb. 300 kg-os további terhelést
kap.
A kézi sugárcsőből távozó tűzoltó víz visszaható erejének következtében a
létra elkezdhet lengeni.
Üres tűzoltó tömlővel a létrát a bevetés során csak a 2-fős szabadon állási
határon belül szabad mozgatni.
Bevetés alatt a terhelést a képernyő és az analóg terheléskijelző
(ABA)(SA) mutatja.
A gépezetes tolólétra típustól függően az alábbi nyomótömlő típusokat kell
használni:
Gépezetes
Tömlőhossz, alu-cső nélkül Tömlőhossz, alu-csővel a
a felső létrában
felső létrában
tolólétra típus
L27 (DLK18-12)
35m
25m
L32 (DLK23-12)
35m
25m
L39
45m
35m
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6.21.4.1 Tűzoltás előkészítése

1
2
3
4













Alaktartó nyomótömlő
Nyomótömlő
Akasztó a létrakészletnél
Kapocsakasztó

Döntse a létrát oldalra.
Biztosítsa a nyomótömlőt a létracsúcson.
Monitorral, alaktartó nyomótömlőnél.
Monitor nélkül, a tömlőtartónál (SA) a felső létra csúcsánál.
Csatlakoztassa a rövidített C - nyomótömlőt a monitorhoz, vagy
tömlőtartóhoz.
Csatlakoztasson egy kézi sugárcsövet.
Állítsa fel a létrát, oldalt lógó üres nyomótömlővel, kb. 65o-ra.
Lendítse az üres nyomótömlőt a létrakészletbe.
Csatlakoztassa a nyomótömlőt az osztóhoz.
A létra mozgása alatt egy, a létra lábánál tartózkodó személy a
nyomótömlőt kell figyelje és vezesse.
Kihosszabbító, döntő, felemelő és forgató mozgásoknál a nyomótömlőt
vezetni kell.
Betolás közben a nyomótömlőt feszesen lefelé kell húzni, hogy ne
akadhasson a létrafokok közé.
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6.21.4.2 Tűzoltás befejezése











Állítsa le a vízellátást.
Ürítse ki a nyomótömlőt.
Tolja be teljesen a létrakészletet.
Közben húzza lentről feszesre a nyomótömlőt, hogy ne akadjon a
létrafokok közé.
Állítsa fel a létrát kb. 65o-ra.
Lendítse ki a nyomótömlőt a létrakészletből.
Fektesse le oldalt a létrát.
Távolítsa el a nyomótömlőt.
Távolítsa el az alaktartó nyomótömlőt vagy tömlőtartót (SA).
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6.21.5 Mentőkosár leemelése

Forgózsámoly a sarokajtó nélküli mentőkosárnál
1
2
3
4

Mentőkosár kioldó
Hidraulikus csatlakozó
Áramvezeték dugvillája
Vezérlőkábel dugvillája
A mentőkosarat legalább három személy kell levegye.

Döntse le a létrát, míg a kosárpadló csípőmagasságba nem kerül.
Kapcsolja le bal- és jobboldalt a hidraulikus kapcsokat (2).
A hidraulikus kapcsokat zárja le kupakkal.
A hidraulikus kapcsokat fektesse a mentőkosárba.
Oldozza a biztosító kengyelt a vezérlőkábel (4) csatlakozójánál, és
húzza le a csatlakozót.
 Helyezze a csatlakozót a mentőkosáron a tartóba, és biztosítsa.
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Amennyiben van:
 Húzza le az elektromos kábel (3) csatlakozóját.
 Helyezze a csatlakozót a mentőkosáron a tartóba.
 Le lehet venni a mentőkosarat.
 A mentőkosár jobb és baloldalán álljon legalább egy-egy személy.
 Egy kézzel fogja meg a kioldókart a mentőkosár aljánál.
 Mindketten húzzák a kioldókart (1) a létrakészlet irányába.
 A kosárreteszek ki vannak oldva.
 Emelje ki a kosarat a tartóból.
 Tegye le a mentőkosarat.
6.21.6 Mentőkosár beakasztása

A mentőkosár, ha nincs szabályosan beakasztva,
kiakadhat és lezuhanhat!
A mentőkosár személyzete számára életveszélyes!
Ellenőrizze, hogy a tartók és reteszek szabályosan be
vannak-e akasztva.
A mentőkosarat legalább három személy kell beakassza.
 Döntse le a létrát, míg a felső létra csúcsa csípőmagasságba nem
kerül.
 Akassza a mentőkosarat a kosárszegmens tartóiba.
 Ellenőrizze, hogy mindkét kosár-retesz (1) beakadt-e.
 Csatlakoztassa a bal- és jobboldalt a hidraulikus kapcsokat (2).
 Gondoskodjon arról, hogy a hidraulika tömlők és kábelek hurkokban
legyenek lefelé fektetve.
 Csatlakoztassa a vezérlőkábel (4) csatlakozóját.
Amennyiben van:
 Csatlakoztassa az elektromos kábel (3) csatlakozóját.
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A gépezetes tolólétra felelős gépésze meg kell győződjön arról, hogy:
 A mentőkosár helyesen be van-e akasztva, és a kosár biztosítói
helyesen be reteszelnek-e.
 Az adat-csatlakozó helyesen be van-e akasztva és biztosítva van-e.
 A hidraulikus kapcsok be vannak-e tolva.
 Nyomja meg az engedélyező gombot.
 Vízszintesen szintez a mentőkosár.
Amennyiben a mentőkosár dőlése nagyobb, mint
kb. 10o, a kosár szintbeállításához meg kell nyomni
a blokkolás-megszakítót (lásd a 6.4.2.6 fejezetet).
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6.22

A mentőkosár kezelőelemeinek áttekintése

Lásd a jelmagyarázatot a következő oldalon.
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1
2
3
4

5
6
7
8
9
10

Kezelőfelület
Képernyő
Bal kezelőkar
KI
Létra kihosszabbítva
BE
Létra betolva
Jobb kezelőkar
N
Döntés
A
Felemelés
L
Balra forgatás
R
Jobbra forgatás
Engedélyező gomb
Blokkolás megszakítás
Motor start
Motor stop
Vészleállító
Szórt fényű fényszóró
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6.23

A gépezetes tolólétra utazóállapotba helyezése

6.23.1 A gépezetes tolólétra használata után
 Távolítsa el az összes különleges- és kiegészítő felszerelést, mint pl.
monitort és hordágytartót.
 Távolítson el a mentőkosárból minden személyi felszerelést.
 Fektesse a létrakészletet a létratartóra (lásd a 6.4.13 fejezetet).
 Billentse a kezelőülést a fő kezelőálláson utazóállásba (lásd a 6.4.5.1
fejezetet).
 Tolja be a támlábakat (lásd a 6.2.6 fejezetet).

A létrakészlet
veszélye!

forgáskörzetében

fennáll

a zúzódás

Győződjön meg, hogy nem tartózkodik senki, és
nincsenek felszerelési tárgyak a mentőkosárban vagy a
mentőkosár forgási tartományában.
A mentőkosarat csak akkor lehet utazóállásba
billenteni, ha a létrakészlet teljesen be van tolva, a
létratartóra van fektetve, és legalább két támláb nem
ér a talajhoz.
 Billentse a mentőkosarat utazóállásba (lásd a 6.2.7.2 fejezetet).
 Helyezzen minden felszerelési tárgyat a megfelelő tartóba.
 Ellenőrizze, hogy minden készülék szabályosan a tartójában, és ott
rögzítve van.
 Zárja be az összes málhateret.
 Ellenőrizze, hogy a vezetőfülkében a gépezetes tolólétra kijelzői ki
vannak-e kapcsolva.
 Ha egyetlen kijelző sem jelez, a gépezetes tolólétra utazásra kész.
 Amennyiben egy vagy több kontrollégő világít, a gépezetes tolólétra
nem útrakész. Meg kell állapítani, és el kell hárítani az okot.
 Kapcsolja ki a vezetőfülkében a mellékmeghajtót.
 A gépezetes tolólétra útra kész.
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6.23.2 Bevetést követő ellenőrzések
• Ellenőrizze minden bevetés vagy gyakorlat után, hogy sérült-e a létra.
• Ellenőrizze a drótkötelek és létraelemek sérüléseit és deformálódásait.
• Ellenőrizze a fő kezelőállás és kosár kezelőállás hidraulikus
támasztásának működését.
• Ellenőrizze az elektromos kiegészítő berendezések működését.
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7.

Vészüzem
Amennyiben a gépezetes tolólétrát nem lehet irányítani a „Gépezetes
tolólétra működése” című fejezetben leírt módon, üzemzavar van.
Az üzemzavart csak „Vészüzem” üzemmódban lehet áthidalni.
A vészüzem-berendezést ne használja másra, mint a gépezetes tolólétra
utazó állásba hozására.
Vész-üzemmódban a gépezetes tolólétrát csak olyan személyek
kezelhetik, akik ismerik a gépezetes tolólétra normál üzemelését, és be
lettek tanítva a vészüzem használatára.
A vészüzem használata akkor lehet szükséges, amikor
• hiba van a jármű hajtásában (hajtómű, hidraulika szivattyú)
• meghibásodott az energiaellátás motorhiba miatt
• nyomásvesztés van a hidraulikus rendszer tömítetlensége miatt
• feszültségesés vagy áramkimaradás van az elektromos rendszerben
jelentkező hiba miatt
• a számítógépnél zavar, vagy meghibásodás jelentkezik
• külső behatásra meghibásodik a gépezetes tolólétra.

Vész-üzemmódban a gépezetes tolólétra biztonsági
rendszerei nem működnek!
Áramkimaradásnál nem működik a vészüzemi funkció
sem!
Vész-üzemmódban nem szabad mentést végezni!
Azonnal meg kell szüntetni a gépezetes tolólétra
üzemeltetését, és a szükséges védőintézkedések
mellett –személyek és a gépezetes tolólétra
veszélyeztetése nélkül- be kell fejezni.
Szükség esetén be kell vonni segítséget.
A szükséges intézkedések érdekében
szükségessé válik a vészüzem használata.

értesítse

felettesét,

amikor

Az
Ön
gépezetes
tolólétráján
különleges
felszereltségként
elektrohidraulikus vészmeghajtó lehet (lásd a 7.3 fejezetet). Ezzel
hidraulikus nyomást lehet előállítani a létra üzemeltetéséhez.
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A vészüzemi hajtás csekély hidraulikus teljesítménye miatt a gépezetes
tolólétra mozgásai nagyon le vannak lassulva, ezért az elektrohidraulikus
vészmeghajtással nem szabad mentést végezni.
7.1.

A vészüzem kezelőelemei
Terítse ki a 308. oldalon található áttekintést.

Vészüzemi doboz [1]:

A vészüzemi dobozban a gépezetes tolólétra
vezérlésének hidraulikus kezelőkarjai találhatók.

Vészüzemi kezelőkar billenő lemeze [11.1]:
A
szelep
vészüzemi
kezelőkarokkal történő kinyitásával a gépezetes tolólétra
automatikusan vész-üzemmódra vált. A biztonsági
berendezések nem működnek.
Kosárszintezés billenő lemez [11.2]: A szelep kosárszintezési kezelőkarral történő
kinyitásával kikapcsol az automatikus kosárszintezés. A
mentőkosár biztonsági berendezései nem működnek. A
mentőkosár
szintezését
csak
a
kosárszintezés
kezelőkarjával lehet végrehajtani. A létrakészlet biztonsági
berendezése meg van őrizve.
Hidraulika szivattyú [12]:
A hidraulika szivattyú meghibásodásakor a kézi
szivattyúval lehet hidraulikus nyomást termelni a
mozgások végrehajtásához.
Elektrohidraulikus vészmeghajtó (SA)[14]: A
hidraulika
szivattyú
meghibásodásakor az elektrohidraulikus vészmeghajtó
segítségével lehet hidraulikus nyomást termelni a
mozgások végrehajtásához.
Elzárócsap [15]:

Az
elzárócsapot
a
hidraulika
szivattyú
vagy
elektrohidraulikus vészmeghajtó kiszereléséhez el lehet
zárni, a hidraulika tartály kiürítésének elkerülése
érdekében.

„Kosármotorok áramellátása” nyomógomb [9]:
A vezérlés meghibásodásakor
a
„Kosármotorok
áramellátása”
nyomógomb
[9]
segítségével kapnak áramot a kosármotorok.
Kosárszintező kezelőkar [2]: Ezzel a kezelőkarral lehet irányítani a kosár
szintezését a vészüzemi berendezés használatakor. A
vészüzemi berendezés használatakor nem történik
automatikus szintezés.
Létrakészlet kihosszabbítás és betolás [3]: Ez a kezelőkar irányítja a létrakészlet
kihosszabbítását és betolását.
Létra forgatása [4]:

Ez a kezelőkar irányítja a létra forgatását.

A létra döntése és felállítása [5]:
felállítását.

Ez a kezelőkar irányítja a létra döntését és
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Terepkiegyenlítés [6]: Ez a kezelőkar irányítja a terepkiegyenlítést. A vészüzemmódban az automatikus szintkiegyenlítés nem
működik.
Támláb működés – Létraműködés nyomás [10.1]: Vész-üzemmódban a kezelőkar
segítségével lehet a hidraulikus nyomást a támlábakhoz,
vagy a létrához kapcsolni. „S” állásban a kitalpalás, „L”
állásban a létra kap hidraulikus táplálást.
Nyomásfelépítés [10.2]:
Az áramellátás kimaradásakor
nyomás
felépítéséhez
meg
kell
„Nyomásfelépítés” gombot.

a

hidraulikus
nyomni
a

Légtelenítő szelep [22]:
Az elektrohidraulikus vészmeghajtó beindulásakor a
légtelenítő szeleppel [22] lehet nyomásmentessé tenni a
hidraulikus rendszert.
Mágnes-szelepek:
Támlábak emelése [16]:
Az áramellátás megszűnéskor a támlábakat ezzel a
mágnes-szeleppel lehet felemelni.
Támlábak betolása [17]:
Az áramellátás megszűnéskor a tartógerendákat
ezzel a mágnes-szeleppel lehet betolni.
Tengelyreteszelés betolása [18]:
Az áramellátás kimaradásakor ezzel
mágnes-szeleppel lehet oldani a hátsótengely reteszét.

a

A szelepek kezelésekor helyezkedjen úgy, hogy a
tengelyreteszelés szelepe [18] Öntől indulva jobboldalt
legyen.
Ebben az esetben a betoló mozgás végrehajtásához az
adott szelepeknél mindig a bal gombot kell működtetni.
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7.2.

A vészüzem használata
A gépezetes tolólétrának 3 üzemállapota van, amely szükségessé teszi a
vészüzem használatát.
1 Nincs hidraulikus nyomás
2 Feszültségesés, vagy feszültség-megszakítás
3 Nincs hidraulikus nyomás és feszültségesés, vagy feszültségmegszakítás következik be.
A vészüzemi berendezést az adott üzemállapotnak megfelelően kell
használni.

7.2.1. A vészüzem használatát megelőző ellenőrzés
A gépezetes tolólétra vészüzemben történő vezérlése előtt ellenőrizni kell,
hogy a vészüzem szükséges-e.
Amennyiben a táblázatban feltüntetett összes pont ellenőrzése után a
gépezetes tolólétrát nem lehet üzembe helyezni a vezérléssel, a
vészüzemet kell használni.
Lehetséges hiba
Nem működik a
járműmotor

Megoldás
Indítsa be a motort

Hely
Fő kezelőállás
Kezelőállás a mentőkosárban
Vezetőfülke

Kifogyott az üzemanyag:
tankoljon

Üzemanyag tartály

Nincs bekapcsolva a
mellékmeghajtó

Kapcsolja be a
mellékmeghajtót

Vezetőfülke

Kioldott a vészleállító

Kapcsolja vissza a
vészleállítót

Fő kezelőállás

Nyomja le az engedélyező
gombot

Fő kezelőállás

Nincs lenyomva az
engedélyező gomb

Kezelőállás a mentőkosárban
Kezelőállás a mentőkosárban

Kioldott az ütközés vagy
Szabadítsa el a létrát
túlterhelés elleni biztosíték

Fő kezelőállás

Nem működnek a fő
kezelőálláson és a
mentőkosárban lévő
kezelőkarok.

Fő kezelőállás

Nincs rendesen nyitva vagy
zárva a szelep a vészüzemi
doboznál
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Kezelőállás a mentőkosárban

7.2.2.

Az üzemállapot megállapítása

Amennyiben a vészüzem használata előtti ellenőrzésnél az elhárítást nem
lehetett végrehajtani, vagy az eredménytelen volt (lásd a 7.2.1 fejezetet),
ellenőrizni kell, hogy a gépezetes tolólétra milyen üzemi állapotban van.
7.2.2.1.




7.2.2.2.








Feszültségesés, vagy feszültség megszakadás
Menjen a fő kezelőálláshoz.
Ellenőrizze, hogy a képernyő be van-e kapcsolva.
A képernyő be van kapcsolva, a kezelőkarok a fő kezelőálláson
működőképesek, és használhatók.
A képernyő ki van kapcsolva, nincs áramellátás. A vészüzemeltetést
a vészüzemi kezelőkarral kell végrehajtani.
Hidraulikus nyomás hiánya
Menjen a fő kezelőálláshoz.
Nyissa ki a billenőt a vészüzemi kezelőkarok fölött.
Nyomja meg az engedélyező nyomógombot.
Amennyiben a fő kezelőálláson a vezérlés kap áramellátást, megnő
a motor fordulatszáma.
A létra irányításához működtessen egy kezelőkart [3/4/5].
A mozdulat véghezmegy, van hidraulikus nyomás.
A mozdulat nem megy véghez, nincs hidraulikus nyomás, azt a kézi
szivattyúval vagy az elektrohidraulikus vészmeghajtó (SA)
segítségével kell létrehozni.
Amennyiben megszakad az áramellátás, a „Támláb
működés – Létraműködés nyomás” [10.1] kezelőkart
„Létraműködés” [10.1] állásba kell hozni, és működtetni kell
a „Nyomásfelépítés” [10.2] gombot.

7.2.3.

A vészüzem végrehajtása

Terítse ki a 308. oldalon található áttekintést.
A vészüzem használata előtt a 7.2.2.1 és 7.2.2.2 fejezetekben leírt módon
meg kell állapítani, hogy a gépezetes tolólétra milyen üzemállapotban van.
A megállapított üzemállapot szerinti vészüzemeltetést kell végezni
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7.2.3.1.

Amennyiben nincs hidraulikus nyomás

Amennyiben a fő olajszivattyú nem állít elő hidraulikus nyomást, a
mozgások végrehajtásához szükséges nyomást elő lehet állítani a kézi
hidraulika szivattyú [12] segítségével.
Amennyiben a fő kezelőállás rendelkezik áramellátással, a létrát a
karfákban található kezelőkarokkal irányítani lehet.
A járműakkumulátor feszültségesésének elkerülése érdekében járjon a
járműmotor!
A vészüzemhez, ha nincs hidraulikus nyomás, a gépezetes tolólétra
gépésze mellett még egy segéd is szükséges.
A segéd

Vegye ki a kéziszivattyú karját a málhatérből, és helyezze a kézi
szivattyúra.

A gépész utasítására a kar fel-le mozgatásával hozzon létre
hidraulikus nyomást.

A hidraulikus nyomást csak akkor kell előállítani, amikor a gépész a
fő kezelőálláson valamely karral beindított egy mozgást.
A teljes folyamat alatt kézi szivattyúval hidraulikus nyomást
kell létrehozni, ugyanis a létrehozott nyomást a létramozgás
fel is használja.
Hidraulikus nyomást csak akkor kell előállítani, amikor a
gépész a fő kezelőálláson valamely karral beindított egy
mozgást.
A gépezetes tolólétra gépésze:


Foglalja el a fő kezelőállást.

Létrakészlet és létratartó sérülés!
Amennyiben a létrakészletet vészüzemben nem fektette
le síkban, a működés helyreállítása után a vezérlés a
létra síkban létratartóra fektetéséhez beindítja a
terepkiegyenlítést.
Ennek
során
a
létrakészlet
hozzáfeszülhet
a
létratartóhoz.
A létrakészletet fektesse a vészüzemi funkcióval mindig
síkban a létratartóra, szükség esetén használja ehhez a
„Terepkiegyenlítés”
[6]
kezelőkart
a
vészüzemi
dobozban.
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Nyomja le az engedélyező nyomógombot.
A fő kezelőálláson lévő kezelőkarokkal végre lehet hajtani a
létramozgásokat.
A fő kezelőálláson lévő kezelőkarokkal hozza a létrakészletet utazó
állásba.
Állítsa a létrakészletet a létratartóval párhuzamosra.
Szükség esetén hívjon megfigyelőt.
Értesítse a kéziszivattyúnál lévő segédet, hogy beindult egy
létramozgás.
Végezzen mindig csak egy létramozgást.

Amikor a létrakészlet utazó állásban van:
Gépezetes tolólétra gépésze

Váltson egy kitalpalás-kezelőállásra a jármű végében.

Nyomja meg a „Külün-külön támláb vezérlés, elől” vagy „Külün-külön
támláb vezérlés, hátul” nyomógombot.

A kitalpalás kezelőkarját mozdítsa el a jármű közepe felé.

Értesítse a kézi szivattyúnál lévő segédet, hogy működtette a
kitalpalás kezelőkarját.

Tolja be teljesen ezen az oldalon mind a két támlábat.

Váltson a másik kitalpalás-kezelőállásra a jármű végében.

Hasonló módon tolja be teljesen ezen az oldalon mind a két
támlábat.
Amikor minden támláb teljesen be van tolva

A kitalpalás kezelőkarját mozdítsa el a jármű közepe felé.

Értesítse a kézi szivattyúnál lévő segédet, hogy működtette a
kitalpalás kezelőkarját.

Oldozza a hátsótengely reteszelését.
Végezzen mindig csak egy létramozgást.
Amikor a hátsó tengely retesze oldozva van

Döntse a mentőkosarat utazó állásba.

Helyváltoztatás előtt ellenőrizze, hogy minden támláb be van-e
tolva.

Helyváltoztatás előtt ellenőrizze, hogy a hátsó tengely retesze
oldozva van-e.

Helyváltoztatás előtt ellenőrizze, hogy a vészüzemi szelepek zárva
vannak-e.

A gépezetes tolólétra utazó állásban van.
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7.2.3.2.

Feszültségesés, vagy feszültség megszakadás

Veszélyeztetve a gépezetes tolólétra stabilitása!
Feszültségesés, vagy áramkimaradás esetén nem
működnek
a
gépezetes
tolólétra
biztonsági
berendezései!
A gépezetes tolólétrával végezzen lehetőleg csak
tehermentesítő mozgásokat.
Amennyiben terhelő mozgásokat kell végezzen, a fő
kezelőállás dőlés-skáláján figyelje, hogy azokat el
szabad-e végezni.
Feszültségesés, vagy áramkimaradás esetén a vészüzemhez a gépész és
egy segéd szükséges.
A segéd

Nyissa ki a vészüzemi szelepet a jármű végében.

A „Támláb működés – Létraműködés nyomás” kezelőkart tolja
„Létraműködés” [L] állásba.

Nyomja meg és tartsa lenyomva a „Nyomásfelépítés” [10.2] gombot.

Végre lehet hajtani a létra megfelelő mozgásait.

Szükség esetén használja a „Kosármotorok áramellátása” [9]
nyomógombot.

A „Kosárszintezés” [2] nyomógomb segítségével szintbe lehet
állítani a mentőkosarat.
Gépezetes tolólétra gépésze

Foglalja el a fő kezelőállást.

A vészüzemi doboznál [1] nyissa ki a billenőt [11.1 és 11.2] a
vészüzemi kezelőkarok fölött.

A meghibásodott áramkörtől függően szakaszos hangjelzés
hallatszik.

A gépezetes tolólétra vész-üzemmódban van.

A gépezetes tolólétra biztonsági berendezései nem működnek.

Mentést végezni TILOS!

A gépezetes tolólétrát csak utazó állásba szabad hozni.
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1 Hosszabbító
2 Kezelőkar





Helyezze a hosszabbítót (1) arra a kezelőkarra, amelyikkel végre
kell hajtani a mozgást.
A vészüzemi dobozban [1] lévő kezelőkarok [3/4/5] segítségével
fektesse le oldalt a létrát.
A vészüzemi kezelőkar működését megtalálja a vészüzemi
dobozban található címkéken.
A mentőkosár szintezéséhez a segéd működtesse a
„Kosármotorok áramellátása” [9] nyomógombot a
jármű végében.
A kosár szintezéséhez lásd a 7.2.4.4 fejezetet.

Vegye le a mentőkosarat (lásd a 6.21.5 fejezetet).

Létrakészlet és létratartó sérülés!
Amennyiben a létrakészletet vészüzemben nem fektette
le síkban, a működés helyreállítása után a vezérlés a
létra síkban létratartóra fektetéséhez beindítja a
terepkiegyenlítést.
Ennek során a létrakészlet hozzáfeszülhet a
létratartóhoz.
A létrakészletet fektesse a vészüzemi funkcióval mindig
síkban a létratartóra, szükség esetén használja ehhez a
„Terepkiegyenlítés” [6] kezelőkart a vészüzemi
dobozban.




A fő kezelőálláson lévő kezelőkarokkal hozza a létrakészletet utazó
állásba.
Állítsa a létrakészletet a létratartóval párhuzamosra.
Szükség esetén hívjon megfigyelőt.
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Ha a létra utazóállásban van:

Veszélyeztetve a gépezetes tolólétra stabilitása!
Feszültségesés, vagy áramkimaradás esetén nem
működnek
a
gépezetes
tolólétra
biztonsági
berendezései!
A támlábakat csak akkor tolja be, ha a létra utazó
állásban van.
A segéd

A „Támláb működés – Létraműködés nyomás” kezelőkart tolja
„Támláb működés” [S] állásba.

Nyomja meg és tartsa lenyomva a „Nyomásfelépítés” [10.2] gombot.

Végre lehet hajtani a létra megfelelő mozgásait.
Gépezetes tolólétra gépésze

Váltson a platformra.

A kitalpalás szelepei fölött [16/17/18] nyissa ki a platform billenőjét.

Álljon a kitalpalás szelepei elé úgy, hogy a tengelyreteszelés [18]
szelepe Öntől jobbra legyen.
A szelepek ki- és betoló mozgásainak működtetői a
vezérlő blokk felső oldalán, egymás mellett vannak.
Ha az előírás szerint állt oda, az adott szelep bal
nyomógombja szolgálja a betoló mozgást.


A „Szelepek emelése” [16] szeleppel tolja be a támlábakat.
Először engedje le a járművet annyira, hogy a
támlábak egyike se érintkezzen már a talajjal.
Ezt követően a támlábakat sorra tolja be teljesen.






A támlábakat tolja be a „Támláb betolás” [17] szelepekkel.
A „Tengelyreteszelés” [18] szeleppel oldozza a hátsótengelyt.
Elindulás előtt ellenőrizze, hogy a támlábak teljesen be vannak-e
tolva.
Elindulás előtt ellenőrizze, hogy a támgerendák teljesen be vannake tolva.
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Elindulás előtt ellenőrizze, hogy a hátsó tengely szabályosan ki vane oldozva.
Elindulás előtt ellenőrizze, hogy a vészüzemi kezelő fedelek zárva
vannak-e.
A gépezetes tolólétra utazó állásban van.

7.2.3.3. Amennyiben nincs hidraulikus nyomás és leesik a feszültség vagy
megszakad a feszültség

Veszélyeztetve a gépezetes tolólétra stabilitása!
Feszültségesés, vagy áramkimaradás esetén nem
működnek
a
gépezetes
tolólétra
biztonsági
berendezései!
A gépezetes tolólétrával végezzen lehetőleg csak
tehermentesítő mozgásokat.
Amennyiben terhelő mozgásokat kell végezzen, a fő
kezelő állás dőlés-skáláján figyelje, hogy azokat el
szabad-e végezni.
Feszültségesés, vagy áramkimaradás esetén a vészüzemhez a gépész és
két segéd szükséges.
1. segéd

Vegye ki a kéziszivattyú karját a málhatérből, és helyezze a kézi
szivattyúra.

A gépész utasítására a kar fel-le mozgatásával hozzon létre
hidraulikus nyomást.

A hidraulikus nyomást csak akkor kell előállítani, amikor a gépész a
fő kezelőálláson valamely karral beindított egy mozgást.
A teljes folyamat alatt kézi szivattyúval hidraulikus nyomást
kell létrehozni, ugyanis a létrehozott nyomást a létramozgás
fel is használja.
Hidraulikus nyomást csak akkor kell előállítani, amikor a
gépész a fő kezelőálláson valamely karral beindított egy
mozgást.
2. segéd

Nyissa ki a vészüzemi szelepet [21] a jármű végében.

A „Támláb működés – Létraműködés nyomás” kezelőkart tolja
„Létraműködés” [L] állásba.

Végre lehet hajtani a létra megfelelő mozgásait.
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Szükség esetén használja a „Kosármotorok áramellátása” [9]
nyomógombot.
A „Kosárszintezés” [2] nyomógomb segítségével szintbe lehet
állítani a mentőkosarat.

Gépezetes tolólétra gépésze

Foglalja el a fő kezelőállást.

A vészüzemi doboznál [1] nyissa ki a billenőt [11.1 és 11.2] a
vészüzemi kezelőkarok fölött.

A meghibásodott áramkörtől függően szakaszos hangjelzés
hallatszik.

A gépezetes tolólétra vész-üzemmódban van.

A gépezetes tolólétra biztonsági berendezései nem működnek.

Mentést végezni TILOS!

A gépezetes tolólétrát csak utazó állásba szabad hozni.
1
2






Hosszabbító
Kezelőkar

Helyezze a hosszabbítót (1) arra a kezelőkarra, amelyikkel végre
kell hajtani a mozgást.
Szóljon az 1. segédnek, aki a kézi szivattyúnál van, hogy beindította
a mozgást.
A vészüzemi dobozban [1] lévő kezelőkarok [3/4/5] segítségével
fektesse le oldalt a létrát.
A vészüzemi kezelőkar működését megtalálja a vészüzemi
dobozban található címkéken.
A mentőkosár szintezéséhez a segéd működtesse a
„Kosármotorok áramellátása” [9] nyomógombot a
jármű végében.
A kosár szintezéséhez lásd a 7.2.4.4 fejezetet.
Végezzen mindig csak egy létramozgást.

 Vegye le a mentőkosarat (lásd a 6.21.5 fejezetet)
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Létrakészlet és létratartó sérülés!
Amennyiben a létrakészletet vészüzemben nem fektette
le síkban, a működés helyreállítása után a vezérlés a
létra síkban létratartóra fektetéséhez beindítja a
terepkiegyenlítést.
Ennek során a létrakészlet hozzáfeszülhet a
létratartóhoz.
A létrakészletet fektesse a vészüzemi funkcióval mindig
síkban a létratartóra, szükség esetén használja ehhez a
„Terepkiegyenlítés” [6] kezelőkart a vészüzemi
dobozban.





Értesítse a kéziszivattyúnál lévő 1. segédet, hogy beindult egy
létramozgás.
A fő kezelőálláson lévő kezelőkarokkal hozza a létrakészletet utazó
állásba.
Állítsa a létrakészletet a létratartóval párhuzamosra.
Szükség esetén hívjon megfigyelőt.
Végezzen mindig csak egy létramozgást.
Amikor a létrakészlet utazóállásban van:

Veszélyeztetve a gépezetes tolólétra stabilitása!
Feszültségesés, vagy áramkimaradás esetén nem
működnek
a
gépezetes
tolólétra
biztonsági
berendezései!
Csak akkor tolja be a támlábakat, amikor a létra utazó
állásban van.
A 2. segéd

A „Támláb működés – Létraműködés nyomás” kezelőkart tolja
„Támláb működés” [S] állásba.

Végre lehet hajtani a létra megfelelő mozgásait.
Gépezetes tolólétra gépésze

Váltson a platformra.

A kitalpalás szelepei fölött [16/17/18] nyissa ki a platform billenőjét.

Álljon a kitalpalás szelepei elé úgy, hogy a tengelyreteszelés [18]
szelepe Öntől jobbra legyen.
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A szelepek ki- és betoló mozgásainak működtetői a
vezérlő blokk felső oldalán, egymás mellett vannak.
Ha az előírás szerint állt oda, az adott szelep bal
nyomógombja szolgálja a betoló mozgást.



Értesítse az 1. segédet a kész szivattyúnál, hogy be lett vezetve egy
mozgás.
A „Szelepek emelése” [16] szeleppel tolja be a támlábakat.
Először engedje le a járművet annyira, hogy a
támlábak egyike se érintkezzen már a talajjal.
Ezt követően a támlábakat sorra tolja be teljesen.




A támlábakat tolja be a „Támláb betolás” [17] szelepekkel.
A „Tengelyreteszelés” [18] szeleppel oldozza a hátsótengelyt.
Végezzen mindig csak egy létramozgást.






7.2.4.

Elindulás előtt ellenőrizze, hogy a támlábak teljesen be vannak-e
tolva.
Elindulás előtt ellenőrizze, hogy a támgerendák teljesen be vannake tolva.
Elindulás előtt ellenőrizze, hogy a hátsó tengely szabályosan ki vane oldozva.
Elindulás előtt ellenőrizze, hogy a vészüzemi kezelő fedelek zárva
vannak-e.
A gépezetes tolólétra utazó állásban van.
Mentőkosár szintbe állítása

Terítse ki a 308. oldalon található áttekintést.
A mentőkosár szintezéséhez szükséges hidraulikus nyomást egy
hidraulika szivattyú állítja elő a felső létrán.
Ezt a hidraulika szivattyút két villanymotor hatja meg. A villanymotorok
áramellátása a gépezetes tolólétra járműakkumulátoráról történik.

Mentőkosár sérülés!
Amennyiben a mentőkosár nincs munkahelyzetben, a
szintezőkar (2) működtetése a vészüzemi dobozban [1]
sérüléshez vezet.
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Mindaddig, míg a gépezetes tolólétra vezérlése aktív, a mentőkosár
dőlését a gépezetes tolólétra vezérlése ellenőrzi. A vezérlés
meghibásodásakor vagy a vészüzemi kezelő fedele kinyitásakor kikapcsol
a mentőkosár automatikus szintezése. Vész-üzemmódban a létra
döntésekor vagy felállításakor a mentőkosarat a kezelőkar [2] segítségével
szintezni kell. A mentőkosár szintezése két kikapcsolási határral
rendelkezik: 10o-nál és 15o-nál.
A kikapcsolási határ elérésekor megáll a létra és a mentőkosár mozgása.
A blokkolás-megszakító nyomógomb és az engedélyező nyomógomb
működtetésével áthidalja a határt, és a mentőkosarat tovább lehet dönteni
a következő kikapcsolási határig.
A vezérlés meghibásodásakor a felső létránál megszakad a kosármotorok
áramellátása.
A
kosármotorok
áramellátó
nyomógombjával
vészüzemben
járműakkumulátorról áramot lehet táplálni a kosármotorokhoz.

a

A kosárszintező kezelőkar segítségével a mentőkosarat, a fő kezelőállás
vészüzemi dobozában, szintezni lehet.
A vezérlés meghibásodásakor a mentőkosár 10o-nál és 15o-nál lévő
kikapcsolási határai nem működnek. Ebben az esetben a mentőkosarat a
kikapcsolási határnál történő leállás nélkül lehet szintezni.
7.2.4.1.



7.2.4.2.
•
•





A mentőkosár szintezése a 10o-os határon belül
Nyissa ki a vészüzemi kezelő fedelet a kosárszintezés kezelőkarja
felett.
Az automatikus kosárszintezés nem működik.
Szintezze a mentőkosarat a kezelőkarral.
A mentőkosár szintezése a 10o-os határ elérésekor
A mentőkosár vagy létra döntése megáll, amikor a kosár dőlése
eléri a 10o-ot.
A képernyő [3] jelzőfelületén megjelenik a „10o-os kosárdőlés”
hibajelzés.
Nyissa ki a vészüzemi kezelő fedelet a kosárszintezés kezelőkarja
felett.
Az automatikus kosárszintezés nem működik.
Nyomja meg a blokkolást áthidaló [7] nyomógombot.
A blokkolást áthidaló [7] nyomógomb villog.
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Nyomja meg az engedélyező nyomógombot [8].
A blokkolást áthidaló [7] nyomógomb világít.
A mentőkosarat szintezni lehet.
A kikapcsolási határ visszavonásakor be kell
tartani
a
nyomógombok
működtetésének
sorrendjét.

7.2.4.3.
•
•
•
•
•

A mentőkosár szintezése a 15o-os határ elérésekor
A mentőkosár vagy létra döntése megáll, amikor a kosár dőlése eléri a
15o-ot.
A fő kezelőálláson folyamatosan szól a zümmögő.
A képernyőn villog a „Hiba- és üzemzavar” jelzés.
Világít a hiba és üzemzavarjelzés az analóg terheléskijelzőben
(ABA)(SA)
A képernyő [3] jelzőfelületén megjelenik a „15o-os kosárdőlés”
hibajelzés.

 Nyissa ki a vészüzemi kezelő fedelet a kosárszintezés kezelőkarja
felett.
 Az automatikus kosárszintezés nem működik.
 Nyomja meg a blokkolást áthidaló [7] nyomógombot.
 A blokkolást áthidaló [7] nyomógomb villog.
 Tartsa nyomva az áthidaló nyomógombot [7].
 Nyomja meg az engedélyező nyomógombot[8].
 A blokkolást áthidaló [7] nyomógomb világít.
 A folyamatos hangjelzés szakaszos hangjelzésre vált.

A mentőkosarat szintezni lehet.
A kikapcsolási határ áthidalásához be kell tartani a
nyomógombok működtetésének sorrendjét.

- 298 -

7.2.4.4.

A mentőkosár szintezése a vezérlés meghibásodásakor

A vezérlés meghibásodásakor a kosár szintezéséhez a gépezetes tolólétra
gépészére, és egy segédre van szükség.
A vezérlés meghibásodásakor megszakad a kosár motorjainak
áramellátása.
• A „Kosármotorok áramellátása” nyomógombbal vészüzemben áramot
lehet vezetni a jármű akkumulátoráról a kosár motorjaihoz.
• A gépezetes tolólétra biztonsági berendezései nem működnek.
 A gépezetes tolólétrát vészüzemben kell kezelni.

•

A segéd
 Működtesse a „Kosármotorok áramellátása” nyomógombot [9].
 A kosár motorjai áramot kapnak.
 A kosármotort szintezni lehet.
A gépész

Nyissa ki a vészüzemi kezelő fedelet [11.2] a kosárszintezés
kezelőkar [2] fölött.

A mentőkosarat szintezni lehet.

Szintezze a mentőkosarat a „Kosárszintezés” [2] kezelőkarral.
7.3.

Elektrohidraulikus vészmeghajtó (SA)
Az elektrohidraulikus vészmeghajtó egy hidraulika szivattyúból áll, amely
villanymotorra van szerelve.
Az elektrohidraulikus vészmeghajtó áramellátása a forgózsámolyon lévő
generátorral vagy külső forrásból betáplálással oldható meg.
Az elektrohidraulikus vészmeghajtó kis szállítási teljesítménye
következtében a gépezetes tolólétra mozgásai erősen lelassulnak.
Egyszerre mindig csak egy mozgást hajtson végre.
Amennyiben az akkumulátor feszültsége 23,8 V alá esik, a gépezetes
tolólétra fő kezelőálláson lévő vezérlése már nem működőképes.
Az elektrohidraulikus vészmeghajtó gépezetes tolólétra vezérléssel
kapcsolatos használatakor ezért csökkentse minimumra az elektromos
fogyasztókat, és járassa a járműmotort.
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7.3.1.
7.3.1.1.

1
2
3

Az elektrohidraulikus vészmeghajtó áramellátása
Generátorral a forgózsámolyon

Kapcsoló a generátortartónál
400V dugvilla
400 V dugaszoló aljzat

Annak
érdekében,
hogy
az
elektrohidraulikus
vészmeghajtó
bekapcsolásakor elkerülje a generátor túlterhelését, a vészmeghajtó
bekapcsolása előtt nyomásmentessé kell tenni a hidraulikus rendszert.
Az elektrohidraulikus vészmeghajtó bekapcsolásához a gépezetes tolólétra
gépésze mellé egy segéd kell.
Segéd

Nyomja le és tartsa lenyomva a légtelenítő szelepet [22].

Várjon kb. 5 másodpercig.

Értesítse a gépészt, hogy bekapcsolhatja a vészmeghajtót.
Gépész

Indítsa be a generátort.

Csatlakoztassa a dugvillát (2) a generátor 400V-os dugaljába (3).

Kapcsolja a kapcsolót (1) a generátortartónál „1”-es állásba.

Az elektrohidraulikus vészmeghajtó áramot kap.

Szóljon a segédnek, hogy engedje el a légtelenítő szelepet.
Segéd
Engedje el a légtelenítő szelepet [22].
A vészmeghajtó bekapcsolásakor mindig be kell tartani a
nyomógombok működtetésének sorrendjét.
A vészmeghajtó minden egyes bekapcsolásakor tegye a
hidraulikus rendszert nyomásmentessé.
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7.3.1.2.

Külső árambetáplálással (SA)

1 Elektromos áramellátás csatlakozója, 400 V
2 Kapcsoló

Áramveszély!
Külső forrásból betáplálás csak DIN 14685 vagy 14688
szerinti generátorról, vagy VDE100, 721.Rész szerinti,
I∆N30 mA hibaáramú helyi elektromos hálózatról.
Annak
érdekében,
hogy
az
elektrohidraulikus
vészmeghajtó
bekapcsolásakor elkerülje a generátor túlterhelését, a vészmeghajtó
bekapcsolása előtt nyomásmentessé kell tenni a hidraulikus rendszert.
Az elektrohidraulikus vészmeghajtó bekapcsolásához a gépezetes tolólétra
gépésze mellé egy segéd kell.
Segéd

Nyomja le és tartsa lenyomva a légtelenítő szelepet [22].

Várjon kb. 5 másodpercig.

Értesítse a gépészt, hogy bekapcsolhatja a vészmeghajtót.
Gépész

Csatlakoztassa a 400V betáplálást egy DIN 14685 szerinti
generátorhoz, vagy egy megfelelő helyi hálózathoz.

Kapcsolja a kapcsolót (1) a málhatérben „1”-es állásba.

Az elektrohidraulikus vészmeghajtó áramot kap.

Szóljon a segédnek, hogy engedje el a légtelenítő szelepet.
Segéd
 Engedje el a légtelenítő szelepet [22].
A vészmeghajtó bekapcsolásakor mindig be kell tartani a
nyomógombok működtetésének sorrendjét.
A vészmeghajtó minden egyes bekapcsolásakor tegye a
hidraulikus rendszert nyomásmentessé.
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7.3.2.

Vészüzem elektrohidraulikus vészmeghajtóval

Ha meghibásodott a jármű hidraulika szivattyúja, az elektrohidraulikus
vészmeghajtóval elő lehet állítani a gépezetes tolólétra vészüzemben
üzemeltetéséhez szükséges hidraulikus nyomást.
A vészmeghajtó kis szállítási teljesítménye következtében a gépezetes
tolólétra mozgásai erősen lelassulnak, ezért hidraulikus vészmeghajtóval
nem szabad mentést végezni.
A jármű fedélzeti feszültsége nem eshet 23,8 V alá, ellenkező esetben
nem működik a gépezetes tolólétra vezérlése.
Lehetőség szerint járassa a járműmotort.

Vezérlés meghibásodás!
Amennyiben az akkumulátor feszültsége 23,8 V alá esik, a gépezetes
tolólétra vezérlése elromolhat.
Ne végezzen mentést.
Az elektrohidraulikus vészmeghajtó használatának feltétele:
• biztosítva van az elektrohidraulikus vészmeghajtó áramellátása (lásd a
7.3.1 fejezetet).
7.3.2.1.

Hidraulikus nyomás hiányában a gépezetes tolólétra utazó állásba
hozása elektrohidraulikus vészmeghajtóval

Terítse ki a 308. oldalon található áttekintést.
Amennyiben a gépezetes tolólétra elegendő áramellátást kap, a létrát a
karfákban található kezelőkarokkal lehet irányítani. Mindaddig, míg a létra
irányítása a gépezetes tolólétra vezérlésével történik, működnek a
gépezetes tolólétra biztonsági berendezései.
Annak érdekében, hogy a jármű akkumulátora töltést kapjon és a jármű
fedélzeti hálózata elegendő feszültséghez jusson, az szükséges, hogy
működjön a járműmotor.
Amennyiben a járműmotor elromlott, vagy az aggregát vagy hajtómű hibája
miatt nem lehet járatni, a rendelkezésre álló feszültség a járműakkumulátor
kapacitásától függ, és a további üzemidő a kezelőállás kezelőkarjaival
korlátozott.
Amennyiben a fezsültség esik, és a létra nem reagál a kezelőkarok vezérlő
mozgásaira, vészüzemben a 7.3.2.2 fejezetet szerint, vagy az
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elektrohidraulikus vészmeghajtóval a 7.3.2.3 fejezet szerint utazóállásba
kell hozni.
Az elektrohidraulikus vészmeghajtóval hidraulikus nyomás hiányában a
gépész egyedül is végrehajthatja a vészüzemeltetést.
A gépezetes tolólétra gépésze

Biztosítsa az elektrohidraulikus vészmeghajtó áramellátását (lásd a
7.3.1 fejezetet).

Foglalja el a fő kezelőállást.

Létrakészlet és létratartó sérülés!
Amennyiben a létrakészletet vészüzemben nem fektette
le síkban, a működés helyreállítása után a vezérlés a
létra síkban létratartóra fektetéséhez beindítja a
terepkiegyenlítést.
Ennek során a létrakészlet hozzáfeszülhet a
létratartóhoz.
A létrakészletet fektesse a vészüzemi funkcióval mindig
síkban a létratartóra, szükség esetén használja ehhez a
„Terepkiegyenlítés” [6] kezelőkart a vészüzemi
dobozban.






Nyomja le az engedélyező nyomógombot.
A fő kezelőálláson lévő kezelőkarokkal végre lehet hajtani a
létramozgásokat.
A fő kezelőálláson lévő kezelőkarokkal hozza a létrakészletet
utazóállásba.
Állítsa a létrakészletet a létratartóval párhuzamosra.
Szükség esetén hívjon megfigyelőt.
A kisebb hidraulikus teljesítmény következtében a
létra mozgásai jelentősen lelassulnak. Végezzen
mindig csak egy létramozgást.

Amikor a létrakészlet utazóállásban van

Váltson egy kitalpalás-kezelőállásra a jármű végében.

Nyomja meg a „Külün-külön támláb vezérlés, elől” vagy „Külün-külön
támláb vezérlés, hátul” nyomógombot.

A kitalpalás kezelőkarját mozdítsa el a jármű közepe felé.

Tolja be teljesen ezen az oldalon mind a két támlábat.

Váltson a másik kitalpalás-kezelőállására .

Hasonló módon tolja be teljesen mindkét oldalon mind a két
támlábat.
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Gondoljon arra, hogy a kisebb hidraulikus
teljesítmény következtében a gépezetes tolólétra
mozgásai lényegesen le vannak lassulva.
A támláb betolását végezze egyedi vezérléssel.
Ha minden támláb teljesen be van tolva:



A kitalpalás kezelőkarját mozdítsa el a jármű közepe felé.
Oldozza a hátsótengely reteszelését.

Amikor a hátsó tengely retesze oldozva van






7.3.2.2.

Döntse a mentőkosarat utazóállásba.
Helyváltoztatás előtt ellenőrizze, hogy minden támláb be van-e
tolva.
Helyváltoztatás előtt ellenőrizze, hogy minden támgerenda be van-e
tolva.
Helyváltoztatás előtt ellenőrizze, hogy a hátsó tengely retesze
oldozva van-e.
Helyváltoztatás előtt ellenőrizze, hogy a vészüzemi kezelő fedelek
zárva vannak-e.
A gépezetes tolólétra utazóállásban van.
Feszültségesés vagy feszültségkiesés esetén a gépezetes tolólétra
utazó állásba hozása elektrohidraulikus vészmeghajtóval

Veszélyeztetve a gépezetes tolólétra stabilitása!
Feszültségesés, vagy áramkimaradás esetén nem
működnek
a
gépezetes
tolólétra
biztonsági
berendezései!
A gépezetes tolólétrával végezzen lehetőleg csak
tehermentesítő mozgásokat.
Amennyiben terhelő mozgásokat kell végezzen, a fő
kezelőállás dőlés-skáláján figyelje, hogy azokat el
szabad-e végezni.
Feszültségesés, vagy áramkimaradás esetén az elektrohidraulikus
vészmeghajtóval folytatott vészüzemhez a gépész és egy segéd
szükséges. A ”Vészüzem” a 7.2.3.2 fejezet szerint zajlik.
Az elektrohidraulikus vészmeghajtó használatakor
nem kell működtetni a „Nyomásfelépítés” [10.2]
nyomógombot.
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7.3.2.3.

Hidraulikus
nyomás
hiánya
és
feszültségesés
vagy
feszültségmegszakadás esetében a gépezetes tolólétra utazó
állásba hozása elektrohidraulikus vészmeghajtóval

Veszélyeztetve a gépezetes tolólétra stabilitása!
Feszültségesés, vagy áramkimaradás esetén nem
működnek
a
gépezetes
tolólétra
biztonsági
berendezései!
A gépezetes tolólétrával végezzen lehetőleg csak
tehermentesítő mozgásokat.
Amennyiben terhelő mozgásokat kell végezzen, a fő
kezelőállás dőlés-skáláján figyelje, hogy azokat el
szabad-e végezni.
Feszültségesés, vagy áramkimaradás esetén az elektrohidraulikus
vészmeghajtóval folytatott vészüzemhez a gépész és egy segéd
szükséges.
Segéd

Nyissa ki a vészüzemi kezelő fedelek [21] a jármű végében.

A „Támláb működés – Létraműködés nyomás” kezelőkart tolja
„Létraműködés” [L] állásba.

Végre lehet hajtani a létra megfelelő mozgásait.

Szükség esetén használja a „Kosármotorok áramellátása” [9]
nyomógombot.

A „Kosárszintezés” [2] nyomógomb segítségével szintbe lehet
állítani a mentőkosarat.
Gépezetes tolólétra gépésze

Foglalja el a fő kezelőállást.

A vészüzemi doboznál [1] nyissa ki a fedelet [11.1 és 11.2] a
vészüzemi kezelőkarok fölött.

A meghibásodott áramkörtől függően szakaszos hangjelzés
hallatszik.

A gépezetes tolólétra vész-üzemmódban van.

A gépezetes tolólétra biztonsági berendezései nem működnek.

Mentést végezni TILOS!

A gépezetes tolólétrát csak utazóállásba szabad hozni.

A vészüzemi dobozban [1] lévő kezelőkarok [3/4/5] segítségével
fektesse le oldalt a létrát.

A vészüzemi kezelőkar működését megtalálja a vészüzemi
dobozban található címkéken.
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A mentőkosár szintezéséhez a segéd működtesse a
„Kosármotorok áramellátása” [9] nyomógombot a
jármű végében.
A kosár szintezéséhez lásd a 7.2.4.4 fejezetet.
Ne feledje, hogy a kis hidraulikus teljesítménye
következtében a gépezetes tolólétra mozgásai erősen
lelassulnak.
Egyszerre mindig csak egy mozgást hajtson végre.


Vegye le a mentőkosarat (lásd a 6.21.5 fejezetet)

Létrakészlet és létratartó sérülés!
Amennyiben a létrakészletet vészüzemben nem fektette
le síkban, a működés helyreállítása után a vezérlés a
létra síkban létratartóra fektetéséhez beindítja a
terepkiegyenlítést.
Ennek során a létrakészlet hozzáfeszülhet a
létratartóhoz.
A létrakészletet fektesse a vészüzemi funkcióval mindig
síkban a létratartóra, szükség esetén használja ehhez a
„Terepkiegyenlítés” [6] kezelőkart a vészüzemi
dobozban.




A fő kezelőálláson lévő kezelőkarokkal hozza a létrakészletet
utazóállásba.
Állítsa a létrakészletet a létratartóval párhuzamosra.
Szükség esetén hívjon megfigyelőt.
Ne feledje, hogy a kis hidraulikus teljesítménye
következtében a gépezetes tolólétra mozgásai
erősen lelassulnak.
Egyszerre mindig csak egy mozgást hajtson végre.

Ha a létra utazóállásban van

Veszélyeztetve a gépezetes tolólétra stabilitása!
Feszültségesés, vagy áramkimaradás esetén nem
működnek
a
gépezetes
tolólétra
biztonsági
berendezései!
A támlábakat csak akkor tolja be, ha a létra
utazóállásban van.
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A segéd

A „Támláb működés – Létraműködés nyomás” kezelőkart tolja
„Támláb működés” (S)állásba.

Végre lehet hajtani a létra megfelelő mozgásait.
Gépezetes tolólétra gépésze

Váltson a platformra.

A kitalpalás szelepei fölött [16/17/18] nyissa ki a platform fedelét.

Álljon a kitalpalás szelepei elé úgy, hogy a tengelyreteszelés [18]
szelepe Öntől jobbra legyen.
A szelepek ki- és betoló mozgásainak működtetői a
vezérlő blokk felső oldalán, egymás mellett vannak.
Ha az előírás szerint állt oda, az adott szelep bal
nyomógombja szolgálja a betoló mozgást.



Értesítse a segédet a kézi szivattyúnál, hogy el lett indítva egy
mozgás.
A „Szelepek emelése” [16] szeleppel tolja be a támlábakat.
Először engedje le a járművet annyira, hogy a
támlábak egyike se érintkezzen már a talajjal.
Ezt követően a támlábakat sorra tolja be teljesen.




A támlábakat tolja be a „Támláb betolás” [17] szelepekkel.
A „Tengelyreteszelés” [18] szeleppel oldozza a hátsótengelyt.
Ne feledje, hogy a kis hidraulikus teljesítménye
következtében a gépezetes tolólétra mozgásai
erősen lelassulnak.
Egyszerre mindig csak egy mozgást hajtson
végre.







Elindulás előtt ellenőrizze, hogy a támlábak teljesen be vannak-e
tolva.
Elindulás előtt ellenőrizze, hogy a támgerendák teljesen be vannake tolva.
Elindulás előtt ellenőrizze, hogy a hátsó tengely szabályosan ki vane oldozva.
Elindulás előtt ellenőrizze, hogy a vészüzemi kezelő fedelek zárva
vannak-e.
A gépezetes tolólétra utazó állásban van.
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7.4.

A vészüzem kezelés áttekintése

Jelmagyarázat a következő oldalon
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1
11.1
11.2
2
2.1
2.2
3
3.1
3.2
4
4.1
4.2
5
5.1
5.2
6
6.1
6.2
7
8
21
9
10.1
10.2
22
L
S
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Vészüzemi doboz
Létra vészüzemi kar, kezelő fedél
Kosárszintezés kezelőkar, kezelő fedél
Kosárszintezés kezelőkarja
Mentőkosár felállítás szimbólum
Mentőkosár döntés szimbólum
Létra kihosszabbítás/betolás kezelő karja
Létra betolás szimbólum
Létra kihosszabbítás szimbólum
Létra forgatás kezelő karja
Létra jobbra forgatás szimbólum
Létra balra forgatás szimbólum
Létra felállítás és döntés kezelő karja
Létrakészlet felállítás szimbólum
Létrakészlet döntés szimbólum
Terepkiegyenlítés kezelő karja
Terepkiegyenlítés baloldalt szimbólum
Terepkiegyenlítés jobboldalt szimbólum
Blokkolás-áthidaló nyomógomb
Engedélyező gomb
Fedél a jármű végében
Kosármotorok áramellátó nyomógombja
Támláb-üzem – Létraüzem kezelőkar
Nyomásfelépítés
Légtelenítő szelep
Létraüzem
Támláb-üzem
Létra- és támláb-üzem hidraulika szivattyúja
Kézi szivattyú karja
Elektrohidraulikus vészmeghajtó
Elzárócsap
Mágnesszelepek, támláb kihosszabbítás
Mágnesszelep, támláb betolás
Mágnesszelep, tengelyreteszelés
Tengelyreteszelés
Fedél a platformon
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8.

Karbantartás
8.1
Javításra vonatkozó előírások
8.1.1 Általánosságban
A karbantartási munkákhoz a létrát mozgatni kell.
A mozgatásokat normál gépezetes tolólétra üzemmódban
kell végrehajtani.
A vészüzemi elemek használatakor arra kell figyelni, hogy a
mozgások ne okozzanak sérülést a járművön vagy
felépítményen.
8.1.1.1 Alváz és felszerelési tárgyak
Az alváz, és a beszállított málhafelszerelések karbantartási és javítási
munkáit a gyártó karbantartási és javítási útmutatója alapján kell elvégezni.
8.1.1.2 Gépezetes tolólétra
A gépezetes tolólétrákra vonatkozó baleset-megelőzési előírásoknak
megfelelően üzemelési és karbantartási naplót kell vezetni, amelyben fel
kell jegyezni minden gyakorlatot, bevetést és karbantartást.
A járműmotor karbantartásainak időközeit úgy kell kiszámolni, hogy egy
létra-üzemóra kb. 60 km megtett útnak felel meg.
A létra üzemóráit egy üzemóra számláló méri a vezetőfülkében.

A gőzborotva vagy nagynyomású tisztítóberendezés
használata kárt okozhat az elektromos alkatrészekben és
hidraulika tömlőkben.
A kenőhatás elvesztése fokozott kopást okoz!
Elektromos alkatrészeknél és hidraulika tömlőknél
kerülje
a
gőzborotva
vagy
nagynyomású
tisztítóberendezés használatát.
Tisztítás
után
ellenőrizni
kell
az
elektromos
berendezéseket tartalmazó házakat, hogy behatolt-e
nedvesség. A nedvességet azonnal el kell távolítani.
Tisztítás után minden csúszósínt, görgőt és mozgó
alkatrészt le kell kezelni megfelelő kenőanyaggal.
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A gépezetes tolólétra működőképességének megőrzése, és a sérülések
időben történő felismerése érdekében a gépezetes tolólétrát rendszeres
időközökben és erős szennyeződés esetén, valamint bevetések után meg
kell tisztítani.
Minden elektromos alkatrészt, nyomógombot, biztosítékot, kapocssort stb.
védeni kell a korrózió ellen.
Állandóan ellenőrizni kell a gépezetes tolólétra festését, és a sérüléseket
azonnal ki kell javítani.
Évente egyszer ellenőrizni kell a rögzítő és összekötő csavarokat.

1 Rögzítő csavarok, forgókoszorú lent
2 Rögzítő csavarok, forgókoszorú fent
3 Forgózsámoly takarófedél
4.1Forgótorony takaró, bal
4.2Forgótorony takaró, jobb
Az első üzembe helyezés vagy a forgókoszorúnál végzett munkák
esetében 15-20 óra múltán ellenőrizni kell a forgókoszorú csavarjainak az
előfeszítését.
A forgókoszorú rögzítését szolgáló csavarokhoz szükséges előfeszítés
megtalálható a 8.6 fejezetben.

Az
induktív
kivitelű
érzékelőn
jelentkező
festéklerakódás
az
érzékelő
kapcsolási
magatartásának változásához vezethet.
Festéskor az érzékelőket megfelelő intézkedéssel
védeni kell a festéklerakódás ellen.
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Az elektromos elosztók és kezelődobozok tömítéseit és házát védeni
kell a festék- és oldószerfelhő ellen.
Évente ellenőrizni kell a gépezetes tolólétra általános állapotát.
A vizsgálat eredményéről a tűzoltó készülékek vizsgálatára vonatkozó
rendeletnek megfelelő írásos feljegyzést kell vezetni.
8.1.1.3 Ellenőrzés a bevetés után
• Ellenőrizze, hogy a felszerelési tárgyak tartói szabályos állapotban
vannak-e.
• Ellenőrizze, hogy a tartók zárai vagy reteszelő elemei sérültek-e.
• Ellenőrizze a létra sérüléseit.
• Ellenőrizze a létrakészlet sérüléseit.
• Ellenőrizze a drótkötelek sérüléseit.
• Ellenőrizze a hidraulikus kitalpalás, a fő- és a kosár-kezelőállás
működését.
• Ellenőrizze az elektromos kiegészítő berendezések működését.
8.2

A vezetőfülke szerelő pozícióba billentése

Sérülésveszély
a
vezetőfülke
billentési
tartományában!
Távolítsa el a fülkéből a laza tárgyakat!
Kövesse az alvázgyártó kezelési útmutatóját.






Állítsa fel a létrakészletet.
Távolítson el a vezetőfülkéből minden laza
tárgyat.
Távolítson el a vezetőfülkéből minden
felszerelési tárgyat.
Győződjön meg, hogy a vezetőfülke billentési
tartományában nem tartózkodik senki.
Billentse a vezetőfülkét javítási pozícióba.
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8.3

Kenési és karbantartási pontok áttekintése
Az áttekintés a kenőanyagokat és intervallumokat szimbólumokkal,
betűkkel és számokkal adja meg.
A megnevezés felépítése az alábbi:

A kenési intervallumokra vonatkozó 8.4 fejezetben megtalálhatók a kenési
és karbantartási munkák, a megfelelő intervallumokkal.
Az Ön gépezetes tólétrájához szükséges kenőanyagok a 8.5 fejezetben
vannak felsorolva.
8.3.1 Kenésre és karbantartásra vonatkozó szimbólumok
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Jelmagyarázat a következő oldalon
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B1
B2
B3
B4
B5
B6
B7
B8
B10

Létratartó
Fedelek a platformon
Redőny
Vészüzemi kar a jármű végében
Kardántengely, hidraulika szivattyú hajtása a hajtóműnél
Kardántengely, hidraulika
szivattyú hajtása a hidraulika
szivattyúnál
Tengelyreteszelés
Támasztók
Fedél a jármű végében

Kenőanyagok:
1
Univerzális zsír
4
Kenőolaj, Ensis Fluid G / Shell
5
Kenőzsír, Klüber Staburags NBU 12/300 KP
7
Kenőolaj
9
Szilikon spray, OKS 1361
Időintervallumok:
M
Havonta
V
Negyedévente
J
Évente

B2
B3
B4
B5
B6
B7
B8

Terep-henger, fent
Ülés háttámla
Bal kartámasz
Forgókoszorú
Terep-henger, lent
Zsírzófej a forgókoszorúnál (3x)
Vészüzemi kar

Kenőanyag:
1
Univerzális zsír
2
Autol 2000
3
Permetező olaj, Forac Gold
7
Kenőolaj
8
Szilikon olaj
Időintervallumok:
M
Havonta
V
Negyedévente
H
Félévente
J
Évente
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Jelmagyarázat a következő oldalon
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B1
B2
B3
B4
B5
B6
B7
B8
B9
B10
B11
B12

Létrakészlet futófelületek
Feszítőgörgő, elektromos- és vezérlőkábel a létrafejnél
Kitolóhengerek réz vezetői
kitolóhenger zsírzófeje
Oldalsó vezetőgörgők
Elektromos- és vezérlőkábel, és vezetőgörgők
Elektromos- és vezérlőkábel, feszítőgörgők
Rézgörgők az elektromos- és vezérlőkábeleknél
Létrakészlet fejgörgők
Csúszó-pofák, a harmadik létratagtól
Döntőkábel
Csúszó-pofák, második létratag

Kenőanyagok:
1
Univerzális zsír
4
Ensis Fluid G / Shell
6
Optimol
7
Kenőolaj
8
Szilikon olaj
Időintervallumok:
V
Negyedévente
H
Félévente
B1
B2
B3
B4
B5
B6
B7
B8
B9
B10
B11
B12

Kosárfelfüggesztés
Kosárkorlát nyílás, hátul
Tolóajtó
Átfordító mechanizmus zsanér
Reteszelő csapszeg
Összecsukó mechanizmusvezető
Kosárkorlát nyílás, sarokbemászó
Sarokbemászó ajtó
Bemászó létra
Bemászó létra retesze
Mentőkosár retesze
Kezelőpult fordítókar
Mentőkosár reteszoldó
Reteszelő csapszeg

Kenőanyag:
1
Univerzális zsír
2
Autol 2000
7
Kenőolaj
9
Szilikon spray
Időintervallumok:
V
Negyedévente
H
Félévente
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8.4
8.4.1

Karbantartási időközök
Zsírozási munkák áttekintése

Csoport
Kitalpalás

Tengelyreteszelés
Hidraulika
szivattyút
meghajtó
kardántengely
Fő kezelőállás

Tevékenység
Megnevezés
Vizsgálni
Cserélni
Támgerendák
vezetősínjeit
oldalt zsírozni
Támgerendák
vezetősínjeit alul
zsírozni
Rugórögzítő
karmait olajozni
Rugórögzítő
ágyát olajozni
Kardántengelyt
kenni
Rögzítő elemek
rögzítését
ellenőrizni
Kartámasz
csuklóját
a
kezelőállásnál
kenni
Vészüzemi kar
ágyát

Intervallumok
Karbantartás Üzemóra Idő
X

WA001423-01 B8

X

WA001423-01 B8

X

WA001423-01 B7
WA001423-01 B7
WA001423-01
B5/B6

X
X

X
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Lásd:

100

J
J

X

WA001523-02 B4

X

WA001523-02 B8

Csoport
Megnevezés
Forgózsámoly Forgókoszorút
zsírozni

Vezérlőkábel

Létrakészlet

Tevékenység
Intervallumok
Vizsgálni Cserélni Karbantartás Üzemóra Idő
X

Forgókoszorú
fogoldalát zsírozni

X

Terepszabályozás
hengerének agyát
fent
és
lent
zsírozni
Vezérlőkábel
görgőit olajozni

X

Vezérlőkábelt
kezelni

X

Oldalsó
csúszó
síneket
enyhén
bezsírozni
Létraláb vezetés
vezetősínjeit lent
és fent enyhén
bezsírozni
A
fémtiszta
futófelületeket lent
és
oldalt
bezsírozni
Kitolóhenger
gyámcsapágy
kenése
Kitolóhenger
rézvezetőinek
kenése
Létratartó vezetőit
bezsírozni

X

X

X

X

X
X
X
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V

Lásd:
WA001
5-23-02
B7
WA001
5-23-02
B5

WA001
6-23-01
B2/B6/B
7/B8/B1
1
WA001
6-23-01
B6
WA001
6-23-01
B1/B5
WA001
6-23-01
B9/B10/
B12
WA001
6-23-01
B1/B5/B
9
WA001
6-23-01
B4
WA001
6-23-01
B3
WA001
4-23-01
B1

Csoport
Mentőkosár

Tevékenység
Intervallumok
Megnevezés
Vizsgálni Cserélni Karbantartás Üzemóra Idő
Minden
mozgó
X
alkatrészt olajozni
vagy zsírozni

Kosárszegmens
hajtást megtisztítani
és bezsírozni
Kosárfelfüggesztést
tisztítani
és
bezsírozni
Kosárfelfüggesztés
kioldója
működésének
ellenőrzése,
és
olajozás
Bemászók,
alkatrészek
tisztítása,
és
olajozása
vagy
zsírozása
Reteszelő
csapszeg
működésének
ellenőrzése,
és
zsírozás
Kezelőpult
fordítókar olajozása

Lásd:
WA017323-00
B1/B2/B3/
B4/B5/B6/
B7/B8/B9/
B10/B11/
B12

X

WA017323-00
B1/B11
WA017323-00
B2/B5/B6/
B7/B8
WA017323-00
B3/B12
WA017323-00
B10
WA017323-00 B9

Mentőkosár
reteszének
tisztítása
és
zsírozása
Vészüzemi Minden
mozgó
kar a jármű alkatrészt olajozni
végében
vagy zsírozni

X
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8.4.2 Használt kenőanyagok
8.4.2.1 Felépítmény és hajtás
Csoport / alkatrész
Létratartó
Platform billenőinek
zsanérja
Jármű
végében
található
billenő
zsanérja
Felépítmény
redőnyei
Vészüzemi kar a
jármű végében
Hidraulika szivattyút
meghajtó
kardántengely
Rugórögzítő eszköz
Kitalpaló
csúszósínjei
Támgerendák fent

Kenőanyag
Kenőolaj
Kenőolaj

Specifikáció
Ensis Fluid

Kenőolaj

Lásd:
WA0014-23-01 B1
WA0014-23-01 B2
WA0014-23-01 B10

OKS 1361

WA0014-23-01 B3

Kenőolaj
Univerzális zsír

WA0014-23-01 B4
WA0014-23-01 B4
Klüber
Staburags WA0014-23-01
NBU 12/300 KP
B5/B6

Kenőolaj
Univerzális zsír
Kenőolaj

WA0014-23-01 B7
WA0014-23-01 B7
Ensis Fluid

Kenőolaj

Ensis Fluid
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WA0014-23-01 B8

8.4.2.2 Forgózsámoly
Csoport / alkatrész
Forgókoszorú,
zsírzófej
Forgókoszorú,
fogoldal
Fő kezelőállás, bal
kartámasz csuklója
Fő
kezelőállás,
háttámla zsanérjai
Vészüzemi
kar
tengelye
Vészüzemi
kar,
működtető
Vészüzemi doboz
billenője

Kenőanyag
Kenőzsír

Specifikáció
Autol 2000

Kenőzsír

Autol 2000

Kenőolaj
Szilikon spray

WA0015-23-02 B4
OKS 1361

Kenőolaj
Kenőzsír

Lásd:
WA0015-23-02
B3/B4/B5/B7/B8
WA0015-23-02 B5

WA0015-23-02 B3
WA0015-23-02 B8

Autol 2000

Kenőolaj

WA0015-23-02 B8
WA0015-23-02 B8
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8.4.2.3 Létrakészlet
Csoport / alkatrész Kenőanyag
Elektromosés Kenőolaj
vezérlőkábel
görgői
Elektromosés
vezérlőkábel
Létrakészlet,
csúszó-pofák
Létrakészlet,
futófelületek oldalt
lent
Kitolóhenger,
gyámcsapágy
Kitolóhenger, réz
vezető
Oldalsó
vezetőgörgők
Elektromosés
vezérlőkábel
feszítőgörgői
Rézgörgők
az
elektromosés
vezérlőkábel
feszítőgörgőinél
Döntőkábel

Specifikáció

Szilikon olaj

M 350

Lásd:
WA0016-23-01
B1/B2/B3/
B4/B5/B6/B7/B8/B9/B10/
B11/B12
WA0016-23-01 B6

Kenőzsír

Optimol

WA0016-23-01 B10/B12
WA0016-23-01 B1

Univerzális zsír
Kenőolaj

WA0016-23-01 B4
Ensis Fluid

WA0016-23-01 B3

Kenőolaj

WA0016-23-01 B5

Kenőolaj

WA0016-23-01 B2
WA0016-23-01 B7/B8

Szilikon olaj

M 350
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WA0016-23-01 B11

8.4.2.4 Mentőkosár
Csoport / alkatrész
Mentőkosár
felfüggesztése
Mentőkosár kioldó

Kenőanyag
Kenőzsír

Specifikáció
Autol 2000

Mentőkosár
reteszelő csapszeg
Összecsukó
mechanizmusvezető
Bemászó
létra
retesz
Bemászó
létra
zsanér
Kosárkorlát hátoldal
nyílás
A
kosárkorlát
hátoldalánál
található nyílás toló
eleme
Tolóajtó

Kenőzsír

Autol 2000

Lásd:
WAO173-23-00
/
B1
WAO173-23-00
/
B1/B11
WAO173-23-00 B9

Kenőzsír

Autol 2000

WAO173-23-00 .B4

Kenőolaj

Univerzális zsír

WAO173-23-00 .B8

Kenőolaj

WAO173-23-00 .B7

Univerzális zsír

WAO173-23-00 .B2

Szilikon spray

OKS 1361

WAO173-23-00 .B2

Univerzális zsír

WAO173-23-00 .B3

Átfordító
mechanizmus
zsanérja
Kosárkorlát
sarokbemászó
nyílás
Kosárkorlát
sarokbemászó
nyílás, toló elem

Kenőolaj

WAO173-23-00 .B3

Univerzális zsír

WAO173-23-00 .B5

Szilikon spray

OKS 1361

WAO173-23-00 .B5

Csoport / alkatrész
Sarokbemászó ajtó
zsanér
Hordágytartót
reteszelő tüske
Monitor
reteszelő
tüske
Tolóajtó reteszelő
tüske

Kenőanyag
Kenőolaj

Specifikáció

Lásd:
WAO173-23-00 .B6

Kenőolaj

WAO173-23-00
.B12
WAO173-23-00
.B12
WAO173-23-00 .B3

Kenőolaj
Kenőolaj
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8.4.3 Karbantartási munkák
Csoport

Tevékenység
Megnevezés
Vizsgálni Cserélni Beállítás
Létratechnikai Kihúzó kötelek
X
?
felépítmény
Behúzó kötelek
X
?
Vezérlő
és
X
?
elektromos
kábelek rugóerő
tárolója
Forgókoszorú
X
rögzítő csavarjai

Rögzítő elemek
Automatikus
billenésbiztosítás
Vezérlőmotorok
szénkeféi
Terheléses
ellenőrzés

Intervallumok
Üzemóra
Idő
V
V
V

Lásd:
8.8.1
8.8.1
8.8.7

X
X

Első
J
üzembe
helyezéstől
számított
első 20 óra
elteltével
V
V

X

J

8.9.4

X

J

8.11
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8.1.1.2

Csoport
Hidraulikus
berendezés

Tevékenység
Megnevezés
Vizsgálni Cserélni Beállítás
X
Fő olajszűrő betét
csere

Hidraulika
olajszint, létra
Létra
hidraulika
olaja állapotának
ellenőrzése.
Hydrol DO32 (150
liter) 749145
Létra
hidraulikaolajának
cseréje
Mentőkosár
hidraulikaolaj
Shell
Aerofluid
(4,5 liter), 748943
Mentőkosár
hidraulikaolaj
cseréje

X
X

X
X

Első
2J 8.7.2
üzembe
vételtől
számított
egy év
5J 8.7.5
2J

x
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Intervallumok Lásd:
Üzemóra Idő
Első
2J 8.7.6
üzembe
vételtől
számított
egy év
-------------150 óra
M 8.7.3

2J 8.9.3

8.5

Kenőanyagok

Sz.

Kenőanyag

Specifikáció

Gyártó

1
2

Univerzális zsír
Kenőzsír

Autol 2000

3
4
5

Permetező olaj
Kenőolaj
Kenőzsír

6
7
8

Kenőzsír
Kenőolaj
Szilikon olaj

Forac Gold
Ensis Fluid
Klüber
Staburags
NBU
12/300KP
Optimol
Multigliss
M350

Autol
Schmiertechnik
GmbH
Tonaco GmbH
Schell
Klüber Lubrication

9

Szilikon spray

OKS 1361

10

Hidraulika olaj a létra Lásd
számára
műszaki
adatoknál
Hidraulika
olaj
a Lásd
mentőkosár számára
műszaki
adatoknál

11

8.6

Rendelési
szám
588768

748294
749236
Roth 588765-001

Carl
GmbH&Co
748398
OKS
Spezialschmierfett
GmbH
a
a

748943

Nyomatékok

Rögzítő elem
Csavarok,
M16
forgókoszorú rögzítése

Nyomaték
270
Nm

Csavarok, platform

M8

20

Nm

M10

35

Nm
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Időköz
Első ellenőrzés az első
üzembe
helyezéstől
számított
15-20
óra
elteltével (gyárban)
Évente egyszer ellenőrzés
Ellenőrzés legalább évente
egyszer
Ellenőrzés legalább évente
egyszer

8.7
A hidraulikus berendezés karbantartása
8.7.1 Általánosságban
A környezeti és a hidraulika olaj hőmérsékletétől
függően
kitalpalóés
létraüzemnél
eltérő
gyorsulások és sebességek lehetnek.
Az olajhőmérséklet befolyásolja a hidraulikus berendezés működését.
Hidraulika olaj hőmérséklete > 0oC: A hidraulika olaj még jól mozgásképes. A
hidraulikus mozgások az első percekben le
vannak lassulva.
Hidraulika olaj hőmérséklete > -20oC:
A hidraulika olaj vastagon folyó. A
hidraulikus berendezés még működőképes.
A hidraulikus mozgások erősen le vannak
lassulva.
Hidraulika olaj hőmérséklete > -25oC:
A hidraulika olaj erősen vastagon
folyó. A hidraulikus berendezés már részben
nem működőképes. A hidraulikus mozgások
részbe nincsenek végrehajtva. A működő
mozgások csak késleltetve és nagyon
lassan zajlanak.
> -20oC környezeti hőmérsékletnél kerülni kell a 30
percet meghaladó állásidőt. Legkésőbb 30
percenként mozgassák 5 – 10 percig a létrát, vagy
megtámasztó berendezést.

A speciális hidraulika olajokkal való kompatibilitás
hiánya a tömítések vagy alkotó elemek károsodását
okozza!
Speciális hidraulika olajokat, különösen pedig a
sarkvidéki vagy
trópusi
feltételeknek
megfelelő
hidraulika olajokat csak a METZ Aerials GmbH&Co.KG
céggel folytatott
konzultációt követően szabad
használni.
A hidraulika olaj szennyeződései veszélyeztetik a hidraulikus berendezés
biztonságos működését. Hidraulika olaj kezelése közben és annak tárolása
során vigyázzon az abszolút tisztaságra.
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A hidraulika olajat csakis eredeti göngyölegben szabad tárolni.
Tárolás során kövesse a gyártó utasításait.
A hidraulika olaj tulajdonságait az alábbi behatások
zavarják mérvadóan:
•

•
•
•
•

•

Víz, vagy nedvesség a hidraulikus berendezésben: a víz, vagy
nedvesség korróziót okoz a hidraulikus alkatrészekben. A hidraulikus
elemek működése nincs teljesen biztosítva. A hidraulikus
berendezésben gőz keletkezhet.
Levegő oxigénje, vagy gőzbuborékok: a hidraulika olaj habossá válik.
Ez légzsákok kialakulásához vezet, és ellenőrizhetetlen nyomásesés
következhet be.
Hőmérsékleti behatás:
50oC-nál nagyobb kinti hőmérsékletnél a
hidraulika olaj gyorsan felforrósodik. Ne feledje, hogy a hidraulika olaj
üzemi hőmérséklete max. 100oC lehet!
Lakkok, festékek:
a leváló lakk- és festékdarabok a
hidraulikában vagy a szelepeknél zavart okoznak. Az olajvezetékek
nem lehetnek lefestve.
Keveredés benzinnel, diesel üzemanyaggal vagy cseppfolyós
vegyszerekkel:
benzinnel, diesel üzemanyaggal vagy
cseppfolyós vegyszerekkel történő keveredéskor tönkremennek a
hidraulika olaj tulajdonságai. A hidraulika olajat nem szabad benzinnel,
diesel üzemanyaggal vagy cseppfolyós vegyszerekkel keverni.
Szennyeződés:
fémforgácsok, korom és piszok a szelepek
és hidraulikus elemek mechanikus meghibásodásához vezetnek.

8.7.2 Az olaj ellenőrzése
A gépezetes tolólétráknál az első év után ellenőrizni kell a hidraulika olajat.
Ezt követően az ellenőrzést kétévente meg kell ismételni.
Kétely esetén a hidraulika olajat rövidebb időközönként kell ellenőrizni.
Az olajminta számára a gépezetes tolólétra
tartozékai között egy edény található. A hidraulika
olaj vizsgálata ingyenes.
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Az olaj vizsgálata:

Indítsa be a gépezetes tolólétrát kb. 10 percig.

A hidraulika olajtartályból vegyen kb. 0,5 l olajmintát, és töltse azt a
járművel együtt szállított olajedénybe.

1 Pipetta
2 Olajtartály
Az olajvétel történhet szívópumpával, vagy a képen látható módon
pipettával.
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Az olajmintát közvetlenül a tartályból kell venni. A
mintavételhez használjon tiszta eszközöket. Az
edényekben vagy segédeszközökben található
szennyeződések hibás eredményhez vezethetnek.


Töltse ki az olajedényhez tartozó olaj-adatlapot.



Vízálló ceruzával írja az edényre a gépjármű gyári számát és
rendszámát.
1
2

Típustábla
Gyári szám

•

A gyári számot (2) megtalálja a vezetőfülkében, a típustáblán (1).



Küldje a feltöltött olajedényt METZ-hez. A gyártó
ügyfélszolgálat címét megtalálja az 1. oldalon.
Az olajvizsgálat eredményéről írásos értesítést kap.
Postai úton új olajedényt és adatlapot küldünk Önnek.
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és

az

8.7.3 A hidraulika olajszint ellenőrzése
Havonta egyszer ellenőrizni kell az olajszintet a
hidraulikus tartályban.

1
Kémlelő ablak
Max. Maximális olajszint
Min. Minimum olajszint










Állítsa a gépezetes tolólétrát egy vízszintes felületre.
A támlábak legyenek teljesen betolva, és a létrakészlet feküdjön
szabályosan a létratartón.
Ellenőrizze az olajszintet a kémlelő ablaknál (1).
A kémlelő ablakban legyen az olaj félig-háromnegyedig.
Az olajszint nem szabad a minimumszint alá csökkenjen.
Az olajszint a kémlelő ablakban nem szabad túllépjen a „Max”
jelen.
Szükség esetén egészítse ki az olajszintet a kellő
olajmennyiséggel.
Ellenőrizze ismét az olajszintet.
A különböző hidraulika olajok, különösen különböző
gyártók olajainak keverése negatívan hathat a hidraulika
olaj tulajdonságaira.
Csak a gyártó által is használt hidraulika olajat használja!
Azt, hogy melyik olaj található a rendszerben, megtalálja a
műszaki adatokat tartalmazó fejezetben.

8.7.4 Hidraulika olaj utántöltése
Azt, hogy melyik olaj található a rendszerben, megtalálja a műszaki
adatokat tartalmazó fejezetben.
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Égési veszély, amikor hidraulika olajat tölt egy forró
hidraulika olajat tartalmazó tartályba!
A szint kiegészítése előtt várja meg, míg a hidraulika
olaj lehűl szobahőmérsékletre (kb. 20 oC … 30oC).



Nyissa ki az elzáró fedelet a hidraulikus tartály betöltő csonkján.
Töltse be a szükséges olajmennyiséget.
A különböző hidraulika olajok, különösen különböző
gyártók olajainak keverése negatívan hathat a
hidraulika olaj tulajdonságaira.
Csak a gyártó által is használt hidraulika olajat
használja!
Azt, hogy melyik olaj található a rendszerben,
megtalálja a műszaki adatokat tartalmazó fejezetben.



8.7.5

Zárja le az elzáró fedelet a hidraulikus tartály betöltő csonkján.
Ellenőrizze az olajszintet (lásd a 8.7.3 fejezetet).
Hidraulika olaj cseréje

Égési veszély, amikor hidraulika olajat tölt egy forró
hidraulika olajat tartalmazó tartályba! A hidraulika olaj
cseréjét végezze egy megfelelő elszívó szivattyúval.
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A hidraulika olajcsere intervallumai az
olajvizsgálatok
eredményeihez
igazodik.
Amennyiben nem végeztet olajvizsgálatot, a
hidraulika olajat 5 – 7 év elteltével cserélni
kell.










Melegítse a hidraulika olajat üzemi hőmérsékletre.
Döntse a vezetőfülkét szerelési állásba (lásd a 8.2 fejezetet).
Nyissa ki a hidraulikus tartály zárókupakját.
Szívja ki teljesen a hidraulika olajat a hidraulikus tartályból.
Szerelje ki a karbantartási fedelet a hidraulikus tartálynál.
Ellenőrizze, hogy a hidraulikus tartályban van-e forgács, vagy
lerakódás.
Amennyiben szükséges, tisztítsa meg alaposan a hidraulikus
tartályt.
Szerelje be a karbantartási fedelet a hidraulikus tartálynál.
Töltse be a hidraulika olajat.
A hidraulikus tartály megtöltéséhez feltöltő
szivattyút lehet használni.
Ne használjon olyan szivattyút, amellyel más
anyagot, pl. benzint, dieselolajt vagy vegyszereket
fejt át.




Ellenőrizze az olajszintet (lásd a 8.7.3 fejezetet).
Légtelenítse a hidraulikus rendszert (lásd a 8.7.7 fejezetet).
A leeresztett hidraulika olaj felfogására vagy
rövid idejű tárolására kizárólag eredeti tároló
edényt szabad használni.
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8.7.6

Szűrőcsere a fő olajszűrőnél
A fő olajszűrőt 150 üzemóránként, de legkésőbb 2
évente cserélni kell.

1
2
3
4
5
6
7
7.1
7.2

•

•


Fő olajszűrő
Szűrőpohár
Szűrő
Szűrő ház
Leeresztő csavar
Tömítés
Elzáró szelep
Rögzítő tüske
Kar

Készítsen elő egy legalább 5 l-es olajfelfogó edényt.
A fő olajszűrő a hátsó tengelynél található, és alulról férhető hozzá.
Döntse a vezetőfülkét szerelési állásba (lásd a 8.2 fejezetet).
Az elzáró szelep (7) a hidraulikus szekrény alatt található.
A hidraulika olajtartálynál a szívóvezetékben zárja el az elzáró
szelepet (7).
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Zárja el az elzáró szelepet (7)
 Húzza kifelé a rögzítő pecket (7.1).
 Forgassa a (7.2) kart az óramutatók járásának irányába, ameddig be
nem akad ismét a rögzítő tüske (7.1).
 Nyissa ki az olajleeresztő csavart (5) és eressze le a hidraulika olajat az
előkészített felfogó edénybe.
 Szerelje ki a szűrőpoharat.
• A kinyitáshoz használni lehet a szűrőpohár alsó végén található
hatlapot.
 Szerelje ki a szűrőt (3).
 Tisztítsa meg alaposan a szűrőpoharat (2).
 Cserélje ki a tömítéseket (6) a szűrőpohárnál (2) és szűrőháznál (4).
 Szerelje be az új szűrőt (3).
 Szerelje be az olajleeresztő csavart (5) a szűrőpohárba (2).
A szűrőpohár (2) beépített állapotában az
olajleeresztő
csavar
(5)
megszorításával
megszorítja a szűrőpoharat (2). Ez a szűrőpohár
meglazításánál gondot okozhat.




Szerelje be a szűrőpoharat (2).
Szorítsa meg kéz-szorosra a szűrőpoharat (2).
Fordítsa vissza egy nyolcad fordulattal a szűrőpoharat (2).
A szűrő minden ki- és beszerelésénél cserélni kell
a tömítéseket.



Nyissa ki az elzáró szelepet (7).

Az elzáró szelep nyitása:

Húzza kifelé a rögzítő pecket (7.1).

Fordítsa a kart (7.2) az óramutatókkal ellentétes irányba, míg a
rögzítő tüske (7.1) ismét be nem akad.

Légtelenítse a hidraulikus rendszert (lásd a 8.7.7 fejezetet).

Ellenőrizze az olajszintet (lásd a 8.7.3 fejezetet).

Döntse a vezetőfülkét utazóállásba (lásd a 8.2 fejezetet).
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8.7.7 A hidraulikus rendszer légtelenítése
Hidraulikus alkatrészek vagy vezetékek ki- és beszerelése után a
hidraulikus rendszert mindig légteleníteni kell.

1 Gomb a hidraulikus szelepen

Meghibásodás a hidraulika szivattyúnál, a hidraulikus
rendszerben lévő levegő miatt.
A létramozgások kezdeményezése előtt a hidraulikus
rendszert teljesen légteleníteni kell.




Ellenőrizze, hogy nyitva van-e a hidraulikus tartálynál az elzáró
szelep.
Indítsa el a jármű motorját.
Kapcsolja be a gépezetes tolólétraüzem mellékmeghajtóját.
Ne hajtson végre létramozgást.





Nyissa ki a hátsó fedelet.
A gombot (1) a hidraulikus szelepen húzza (PULL felirat) legalább
2 percig.
Engedje el a gombot (1).
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Meghibásodás a hidraulika szivattyúnál, a hidraulikus
rendszerben lévő levegő miatt.
Kitalpaláskor a hidraulika szivattyú nem szabad hangos
zajokat (pl. levegő-zaj, durranás, stb.) hallasson.
Amennyiben ilyen zajok hallatszanak, meg kell
ismételni a légtelenítési folyamatot.


8.8

Tolja ki a támlábakat.
Ellenőrizze az olajszintet (lásd a 8.7.3 fejezetet).
A létrakészlet karbantartása

8.8.1 Be- és kihúzó kötelek ellenőrzése, utánfeszítése
A gépezetes tolólétra bejáratási ideje alatt
rugalmatlan hosszúságváltozások keletkeznek,
amelyeket a rendelkezésre álló kötélfeszítő
csavarokkal utána kell állítani.
8.8.1.1 Általános szemrevételezés
A
drótköteleket
és
kötélrögzítőket
szemrevételezéssel ellenőrizni kell.

minden

bevetés

után

A drótkötelet azonnal cserélni kell, ha az DIN 15020 Blatt 2 szerint cserére
érett, vagy szálszakadás
vagy erős rozsdásodás
vagy kosárképződés,
zúzódás,
megtörés
esetén.
Amennyiben a drótkötelek egyikén a fenti hibák egyike látható, a köteleket
azonnal párosával cserélni kell.
8.8.1.2 Drótkötél-feszesség ellenőrzése
Behúzó kötelek
A behúzó kötelek feszességét a felállított létrakészletnél kell vizsgálni.

Állítsa fel a létrakészletet kb. 50o-ra és hosszabbítsa ki a
létrakészletet teljes hosszúságára.
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Ügyeljen arra, hogy a mentőkosárban ne legyen
semmilyen teher.

A zúzódásveszély, nem szándékos létramozgások miatt.
A motort mindig le kell állítni, amikor a létrakészletnél
dolgozik.






Állítsa le a motort.
Másszon fel a létrakészletre.
Vizsgálja meg kézzel a behúzó kötelek feszességét.
A drótkötél legyen feszes és kézzel könnyen elhajlítható.
A drótkötél nem szabad behajoljon.

Kihúzó kötelek

Állítsa fel a létrakészletet kb. 50o-ra.

Hosszabbítsa ki a létrakészletet és figyelje meg a létraelemek
mozgását.

A létratagok mozgása a kihosszabbító mozgással egyszerre indul.
A kötélfeszesség rendben van.

A harmadik vagy negyedik létratag mozgása késleltetéssel indul a
második létratag után. A kötélfeszesség nincs rendben. A kihúzó
köteleket meg kell feszíteni (lásd a 8.8.2 fejezetet).
8.8.1.3 Létrafok pozíció ellenőrzése




Állítsa fel a létrakészletet kb. 50o-ra.
Hosszabbítsa ki a létrakészletet a 3. létrafokig.
Állítsa az alsó létra és a második létratag létrafokait egymás fölé.
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A létrafok kiegyenlítés létrehozásához a „Létrafok
kiegyenlítés” (lásd a 6.4.12 fejezetet) funkciót
lehet használni.
A kihúzó kötelek beállítása előtt ellenőrizni kell,
hogy az első és második létratag létrafokai
egymás felett állnak-e.



1
2
3
4
A
B
C




Állítsa le a motort.
A létratagok létrafokainak a pozícióját hasonlítsa össze a
„WA0013-22-01” ábrával.

Alsó létra
Második létratag
Harmadik létratag
Felső létra
Létrafokok pozíciója rendben
Létrafokok pozíciója elfogadható
Létrafokok pozíciója nincs rendben
Amennyiben a létrafokok az „A” ábra szerint állnak, a létratagok
létrafokainak egymáshoz viszonyított helyzete helyes.
Amennyiben a létrafokok az „B” ábra szerint állnak, a létratagok
létrafokainak egymáshoz viszonyított helyzete még elfogadható.
Amennyiben a létrafokok az „C” ábra szerint állnak, a létratagok
létrafokainak egymáshoz viszonyított helyzete nincs rendben.
Korrigálni kell a létrafokok pozícióját.
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Szükség esetén a kihúzókötelek utánállításával korrigálja a
létrafokok pozícióját (lásd a 8.8.2 fejezetet).
A kihúzóköteleket úgy kell utánállítani, hogy a létrafokok pozíciója
feleljen meg az „A” ábrának.
Vizsgálja meg a behúzó kötelek kötélfeszességét.
Szükség esetén végezze el a behúzó kötelek utánfeszítését (lásd
a 8.8.4 fejezetet).

8.8.1.4 Végállás ütközők ellenőrzése
A mozgatható létratagok mindkét oldalon mechanikus végállás ütközőkkel
rendelkeznek.
Az alsó létra és a második létratag között az ütközést a hidraulikus henger
adja, és nem állítható.
A kötéllel kihosszabbított és visszahúzott létratagoknál rendszeresen
ellenőrizni kell az ütközők pozícióját.
A létra összetolt állapotában a végállás ütközők között egy kis hézag kell
legyen.

1
A

Végállás ütköző
„A” végállás ütközők hézaga







A létrakészletet állítsa fel teljesen.
Tolja be teljesen a létrakészletet.
Menjen a létratalphoz.
Ellenőrizze a végállás ütközők (1) közötti távolságot (A).
Amennyiben a végállás ütközők között nincs hézag, a kihúzó
köteleket meg kell feszíteni (lásd a 8.8.2 fejezetet).
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8.8.2 Kihúzó kötelek utánfeszítése
A többtagú létrakészlet kihosszabbítása kihúzókötelekkel történik. Ezeket a
köteleket szükség esetén utána kell feszíteni. Amennyiben kimerült az
utánfeszítési lehetőség, a kihúzó köteleket át kell akasztani. Ezáltal újra
fennáll az utánfeszítés lehetősége.
Egy létratag kihúzókötelei az előző létratag átakasztó berendezésétől az
adott létratag fejénél található terelőgörgőkön keresztül a következő
létratag kötélfeszítő berendezéséhez vezetnek.

1
2
3
4

Kötélfeszítő berendezés, 3. létratag
Kötélfeszítő berendezés, felső létra
Ellenanya
Kötélfeszítő anya
Először a kihúzó köteleket feszítse meg.
A kihúzó kötelek megfeszítése előtt lazítsa meg a
behúzó köteleket.
Kezdje
a
harmadik
létratag
köteleinek
megfeszítésével. A következő létrakészlet kötelei
csak akkor lesznek beállítva, ha a megelőző
létrakészlet létrafok pozíciója rendben van.




Állítsa fel a létrakészletet kb. 50o-ra.
Hozza a létrakészletet a létrafok kiegyenlítést ellenőrző pozícióba
(lásd a 8.8.1.3 fejezetet).
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Zúzódásveszély, nem szándékos létramozgások miatt.
A motort mindig le kell állítni, amikor a létrakészletnél
dolgozik.





Állítsa le a motort.
Lazítsa el a behúzó köteleket (lásd a 8.8.4 fejezetet).
A kötélbehúzó berendezéseknél (1 / 2) lazítsa meg az ellenanyát
(3).
A feszítőköteleket feszítse után a kötélfeszítő anyákkal (4).
Utánfeszítésnél ügyeljen arra, hogy a két kötelet
egyenletesre feszítse.









Az ellenanya (3) segítésével biztosítsa a kötélfeszítő anyát (4).
Feszítse meg a behúzó köteleket (lásd a 8.8.1.3 fejezetet).
A létrakészletet teljesen hosszabbítsa ki és húzza be.
Ellenőrizze a létrafokok pozícióját (lásd a 8.8.1.3 fejezetet).
Ellenőrizze a végállás ütközők pozícióját (lásd a 8.8.1.4 fejezetet).
Amennyiben a létrafokok pozíciója, vagy a végállás ütközők
pozíciója nincs rendben, ismételje meg az eljárást.
Ha már kimerült a kötélfeszítő berendezés utánfeszítési lehetősége,
a kihúzó köteleket át kell akasztani (lásd a 8.8.3 fejezetet).
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8.8.3 Kihúzó kötelek átakasztása

Zúzódásés
törésveszély,
a
létrakészlet
összecsukásakor vagy kihosszabbításakor!
A
kihúzókötél
átakasztását
kizárólag
vízszintes
létrakészletnél szabad végrehajtani.

1
2
3
4
5









Kihúzó kötél
Csapszeg
Önbiztosító csavaranya
Sasszeg
Átakasztó berendezés
Fektesse a létrakészletet a létratartóra.
Mindkét kötélfeszítő berendezésnél csavarja le az ellenanyát és a
kötélfeszítő anyát (lásd a 8.8.2 fejezetet).
Mindkét átakasztó berendezésnél csavarja le a két önbiztosító
csavaranyát (3) és húzza ki a csapszeget (2).
Húzza a kihúzó köteleket (1) a következő meglévő furathoz.
Tolja át a csapszeget az adott furaton és a kihúzó kötelek (1)
kötélszemén.
Csavarja fel az önbiztosító csavaranyát (3) a csapszegre (2).
Biztosítsa az önbiztosító csavaranyát (3) sasszeg (4)
segítségével.
Feszítse meg a kihúzó köteleket (lásd a 8.8.2 fejezetet)
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Amennyiben kimerült az utánfeszítési lehetőség,
a kihúzó köteleket ki kell cserélni.
A kihúzóköteleket mindig párosával kell
kicserélni. Csak METZ által engedélyezett
drótköteleket szabad használni.
8.8.4

Behúzó kötelek utánfeszítése
A többtagú létrakészletet behúzó kötelek húzzák be. Ezeket a köteleket
szükség esetén utána lehet feszíteni. Amennyiben kimerült az utánfeszítési
lehetőség, a behúzó köteleket át lehet akasztani és újra meg lehet
feszíteni.
Egy létratag behúzó kötelei az előző létratag kötélfeszítő berendezésétől
az adott létratag lábánál található terelőgörgőkön keresztül a következő
létratag átakasztó berendezéséhez vezetnek.
A behúzó kötelek megfeszítése előtt lazítsa meg
a behúzó köteleket.
Szükség esetén be kell állítani a létrafokok
pozícióját, vagy utána kell feszíteni a kihúzó
köteleket.
Ha a létrafokok pozíciója és a kihúzó kötelek
feszessége rendben van, meg lehet feszíteni a
kihúzó köteleket.
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Ha lazák, vagy behajolnak a behúzó kötelek, meg kell feszíteni a behúzó
köteleket.
1
2
3








Kötélfeszítő berendezés
Kötélfeszítő anya
Ellenanya

Ellenőrizze a létrafokok állását (lásd a 8.8.1.3 fejezetet)
Ellenőrizze a kihúzó kötelek feszességét (lásd a 8.8.1 fejezetet).
Állítsa fel a létrakészletet kb. 50o-ra és hosszabbítsa ki teljesen.
Állítsa le a motort.
A kötélfeszítő berendezéseknél (1) lazítsa meg az ellenanyát (3).
A behúzó köteleket feszítse után a kötélfeszítő csavaranyákkal
(2).
Utánfeszítésnél ügyeljen arra, hogy a bal és jobb
kötelet egyenletesre feszítse






Az ellenanya (3) segítésével biztosítsa a kötélfeszítő csavaranyát
(2).
A létrakészletet teljesen húzza be és újból hosszabbítsa ki.
Ellenőrizze a behúzó kötelek feszességét.
Ha már kimerült a kötélfeszítő berendezés utánfeszítési lehetősége,
a behúzó köteleket át kell akasztani (lásd a 8.8.5 fejezetet).
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8.8.5

Behúzó kötelek átakasztása

A
zúzódásés
törésveszély,
a
létrakészlet
összecsukásakor vagy kihosszabbításakor!
A
kihúzókötél
átakasztását
kizárólag
vízszintes
létrakészletnél szabad végrehajtani.

1
2
3.1
3.2
4.1
4.2
5
6.1
6.2



Felső létra átakasztó berendezés
3. létratag átakasztó berendezés
Csapszeg a felső létránál
Csapszeg a 3. létratagnál
Sasszeg a felső létránál
Sasszeg a 3. létratagnál
Önbiztosító csavaranya
Behúzó kötél a felső létránál
Behúzó kötél a 3. létratagnál
Fektesse a létrakészletet a létratartóra.
Mindkét kötélfeszítő berendezésnél csavarja le az ellenanyát és
a kötélfeszítő csavaranyát (lásd a 8.8.4 fejezetet).

8.8.5.1 Behúzó kötelek átakasztása a harmadik létratagnál






Mindkét átakasztó berendezésnél csavarja ki a csapszeget (3.2).
Húzza a behúzó kötelet (6.2) a következő megfelelő furathoz.
Tolja át a csapszeget (3.2) az adott furaton és a megfelelő
behúzó kötélhez (6.2) tartozó drótkötélszemen.
Csavarja be a csapszeget (3.2).
Biztosítsa a csapszeget (3.2) csapszeg segítségével (4.2).
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8.8.5.2 Behúzó kötelek átakasztása a felső létratagnál






8.8.6

Mindkét átakasztó berendezésnél csavarja le a két önbiztosító
csavaranyát (5) és szerelje ki a csapszeget (3.1).
Húzza a behúzó köteleket (6.1) a következő meglelő furathoz.
Tolja át a csapszeget (3.1) az adott furaton és a megfelelő behúzó
kötelek (6.1) kötélszemén.
Csavarja fel az önbiztosító csavaranyát (5) a csapszegre (3.1).
Biztosítsa az önbiztosító csavaranyát (5) sasszeg (4.1)
segítségével.
Az utánfeszítési munkálatok ellenőrzése

Az utánfeszítési munkák végeztével ellenőrizni kell, hogy a be- és
kihúzókötelek feszessége egyenletes-e.











Állítsa fel a létrát 75o-ra.
Hosszabbítsa ki teljesen a létrakészletet.
Ellenőrizze, hogy a forgózsámoly vízszintesen szintbe van-e
állítva.
Amennyiben a forgózsámoly nem áll vízszintesen, megfelelő
intézkedéseket kell tenni.
Szemrevételezze a létrakészletet.
Látható oldalsó behajlás a létrakészleten nem szabad legyen.
Amennyiben behajlás észlelhető, a be- és kihúzó köteleket
megfelelően feszíteni vagy lazítani kell.
Ellenőrizze a ki- és behúzó kötelek feszességét (lásd a 8.8.1
fejezetet).
Ellenőrizze a létrafokok helyzetét (lásd a 8.8.1.3 fejezetet).
Ellenőrizze a végállás ütközők helyzetét (lásd a 8.8.1.4 fejezetet).

8.8.7 Vezérlő- és elektromos vezetékek ellenőrzése, utánfeszítése
8.8.7.1 Általános szemrevételezés
A létrakészleten az elektromos,
rendszeresen szemrevételezni kell.

a

vezérlő

Sérülés esetén a kábeleket azonnal cserélni kell.
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és

egyéb

kábeleket

A kábeleken olyan mechanikus sérüléseket kell figyelni, mint:
•
•
•
•
•
•

repedések
dugóhúzó-hatás
megtörések
egyes drótok vagy szálak meglazulása
zúzódások
kábelköpeny sérülése

8.8.7.2 Elektromos és vezérlő kábelek utánfeszítése

1
2
3
4
5

Elektromos- és vezérlőkábel feszítő berendezés a harmadik
létratagnál
Elektromos- és vezérlőkábel feszítő berendezés az alsó
létratagnál
Ellenanya
Feszítő csavaranya
Feszítőcsavar

Amennyiben az elektromos és vezérlőkábelek belógnak, meg kell feszíteni.
Az első feszítőeszköz (2) a két kábel számára központosan van
elhelyezve, az alsó létra baloldalán.





Oldozza az ellenanyát (3), az utánállító (2) feszítő csavarjánál.
A feszítő csavaranya (4) segítségével feszítse meg egyenletesen
az elektromos és vezérlőkábeleket.
Biztosítsa a feszítő csavaranyát (4) az ellenanyával (3).
Az elektromos és vezérlőkábelek meg vannak feszítve.

A második feszítőeszköz (1) a két kábel számára a harmadik létratag
létracsúcsán bal- és jobboldalt található.
Addig húzza a feszítőcsavart (5) a megfelelő feszítőeszköz hüvelyében,
míg az elektromos és vezérlőkábelek feszessé nem válnak.
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8.8.8

Védővezeték ellenőrzése 230 V és 400 V generátoros betáplálásnál
(SA)
Vezeték elvezetés
fogyasztókhoz.








8.8.9

a

létracsúcshoz,

mentőkosárhoz

vagy

más

Csatlakoztassa a generátor tartozékához tartozó ellenőrző kábelt
a generátor szabványos csatlakozójába.
A vizsgálócsúcsot helyezze a vizsgáló kábelre.
Tartsa a vizsgálócsúcsot a vizsgálandó dugalj védőérintkezőjéhez.
Kigyullad a jelzőlámpa.
A védővezeték rendben van.
A jelzőlámpa nem gyullad ki.
A védővezeték nincs rendben.

230 V árambetáplálás (SA)

A jármű megérintésekor áramveszély!
Külső forrásból betáplálás csak VDE100 Teil 721 szerinti,
I∆N30 mA hibaáramú helyi elektromos hálózatról.
A hibaáram-védőérintkezőt rendszeres időközökben
szakemberrel ellenőriztetni kell.
A 230 V betáplálás DIN 14685 vagy 14688 szerinti generátorral kell
történjen.
A 230 V helyi elektromos hálózatról történő betáplálás esetében a VDE100
Teil 721 szerinti bevizsgált hálózat kell legyen.
A helyi elektromos hálózatról történő betáplálás VDE100 Teil 721 szerinti
I∆N30 mA hibaáramú védőkapcsolón keresztül kell történjen.
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8.9

A kosármeghajtás karbantartása

8.9.1 A kosárhajtás hidraulika olajszintjének ellenőrzése
A mentőkosár meghajtását végző hidraulika olajtartály a felső létrában
található.
1
2








Olajszintjelző
Légbuborék

Fektesse le a létrakészletet a létratartóba.
Ellenőrizze az olajszintet az olajszintjelzőben (1).
Az olajszint jelző (1) felső pereménél egy levegőbuborék (2) kell
legyen.
Az olajszint jelző (1) legalább 80%-ban fel kell legyen töltve.
Amennyiben a hidraulika olaj zavarosnak tűnik, ki kell cserélni.
Azt, hogy melyik olaj található a rendszerben, megtalálja a műszaki
adatokat tartalmazó fejezetben.
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8.9.2 Hidraulika olaj utántöltése

Égési veszély, amikor hidraulika olajat tölt egy forró
hidraulika olajat tartalmazó tartályba!
A szint kiegészítése előtt várja meg, míg a hidraulika olaj
lehűl szobahőmérsékletre (kb. 20 oC … 30oC).

1
2
3
4

Olajtartály
Olajbeöntő csavar
Olajleeresztő csavar
Betöltő tölcsér

Fektesse le a létrakészletet a létratartóba.
Nyissa ki az olajleeresztő csavart (2) és töltsön utána hidraulika olajat a
tölcsér (4) segítségével.
Ellenőrizze az olajszintet az olajszintjelzőben (lásd a 8.9.1 fejezetet).

- 352 -

8.9.3

Hidraulika olaj cserélése

1
2
3
4
5
6
7
8

Hidraulika olajtartály
Olajbetöltő csavar
Olajleeresztő csavar
Betöltő tölcsér
Mentőkosár szintező henger
Rúdoldali légtelenítő szelep
Padlóoldali légtelenítő szelep
Olajfelfogó kád

A
B

Kosárállító szintezőhenger kitolva
Kosárállító szintezőhenger betolva













Állítsa fel a létrakészletet kb. 3o-ra.
Csavarja ki az olajleeresztő csavart (3) és a hidraulikus tartályból
(1) eressze le a hidraulika olajat egy megfelelő edénybe.
Csavarja ki az olajbetöltő csavart (2).
Amikor kiürült a hidraulikus tartály, csavarja be az olajleeresztő
csavart (2), és szorítsa meg.
Hajtsa le a létrakészletet úgy, hogy a szintezőhengerek (5) a
talajról legyenek jól elérhetőek.
Töltsön a hidraulikus tartályba (1) friss hidraulika olajat.
A szintezőhengerek (5) légtelenítő szelepeinél (6 / 7) jobb és
baloldalt vegye le a porvédő kupakokat.
Minden légtelenítő szelepre (6 / 7) toljon egy légtelenítő tömlőt.
A vészüzemi berendezés kezelőkarjával tolja be teljesen a
szintezőhengereket (lásd a 7.2.4 fejezetet).
A mentőkosár a létrakészlethez van döntve („B” állás).
Nyissa ki a légtelenítő szelepeket (6) a szintezőhengerek (5)
rúdoldalán.
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A vészüzemi berendezés kezelőkarjával tolja ki teljesen a
szintezőhengereket (5) (lásd a 7.2.4 fejezetet).
A csatlakoztatott tömlőkből olaj folyik ki.
A menőkosár el van hajlítva a létrakészlettől („A” állás).
A hidraulikus tartály (1) olajszint jelzőjénél mindig kell látszódjon
olaj. Szükség esetén utána kell tölteni hidraulika olajat.
A szintező hengerek (5) rúdoldalán zárja el a légtelenítő
szelepeket (6).
Töltse utána a szükséges hidraulika olajmennyiséget.
Nyissa ki a szintezőhengerek fenékoldalán a légtelenítő
szelepeket (7).
A vészüzemi berendezés kezelőkarjával tolja be teljesen a
szintezőhengereket (5) (lásd a 7.2.4 fejezetet).
A felhelyezett tömlőkből olaj folyik ki.
A mentőkosár a létrakészlettől el van döntve („B” állás).
A hidraulikus tartály (1) olajszint jelzőjénél mindig kell látszódjon
olaj. Szükség esetén utána kell tölteni hidraulika olajat.
Töltse utána a szükséges hidraulika olajmennyiséget.
Ismételje a fenti folyamatot mindaddig, míg minden légtelenítőnél
már csak friss hidraulika olaj távozik.
Ellenőrizze a hidraulika olajszintet és szükség esetén korrigálja
(lásd a 8.9.1 fejezetet).
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8.9.4

Szénkefék ellenőrzése a kosármotoroknál

1
2
3
4
A








Kosármotor
Szénkefe
Fedél
Takarórács
min. 6 – 7 mm
Fektesse le oldalt a létrakészletet úgy, hogy a kosárszintező
hajtómotorok legyenek jól hozzáférhetők.
Szerelje ki a fedelet (4).
Szerelje ki a fedelet (3) a szénkefe (2) fölött.
Ellenőrizze a szénkefék (2) megmaradt hosszát (A).
Amennyiben a téglalap alakú rész megmaradt hossza kevesebb,
mint 6-7 mm, a szénkeféket cserélni kell (cikkszám: EGH PM 28460).
A szénkefék beszerelése előtt a beszerelési teret és a kosármotort
ki kell fújni sűrített levegővel.
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8.10

Ha hegeszteni kell a járművön

8.10.1 A létra készlet hegesztése

Hegesztéskor az alkatrészek anyagminősége romolhat.
Ez az alkatrész meghibásodásához vezethet!
Csak a METZ cég végezhet hegesztéseket a létrán.
8.10.2 Elektronikus készülékekre vonatkozó biztonsági intézkedések,
amikor hegeszteni kell a járművön

Hegesztéskor a túlfeszültség miatt sérülhetnek az
elektronikus vezérlőkészülékek, a jármű generátora,
vagy az elektromos készülékek, mint pl. a rádió!
Hegesztés előtt le kell választani az összes
elektronikus vezérlőkészülék, a járműgenerátor és az
elektromos készülékek (pl. rádió) csatlakozásait.
A hegesztőkészülék negatív pólusát helyezze olyan
közel a hegesztési pontoz, amilyen közel csak lehet.
Az alvázon lévő elektronikus vezérlőkészülékek, a
járműmotor generátor és a vezetőfülke elektromos
készülékeinek
leválasztásakor
kövesse
az
alvázgyártó utasításait.
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8.11

A gépezetes tolólétra biztonsági vizsgálatai

Kezelői hiba vagy az ismeretek hiánya a biztonsági
vizsgálatok végzésekor a létra vagy a felépítmény
sérüléséhez vagy szétrombolásához vezethet!
A vizsgálatot csakis szakértő végezheti, a METZ által
készített vizsgálati utasítás alapján.
8.11.0.1

Éves biztonsági ellenőrzés

Évente ellenőrizni kell a gépezetes tolólétra balesetbiztonságát és
bevethetőségét.
A biztonsági vizsgálatot szakember kell végezze, a tűzoltósági készülékek
vizsgálatára vonatkozó rendelkezés, és a METZ Aerials vizsgálati
utasításai alapján.
A biztonsági vizsgálatról feljegyzést kell készíteni, amit alá kell írjon a
gépezetes tolólétra üzemeltetője és a szakértő is.
A feljegyzés elkészítéséhez a METZ Aerials cég formanyomtatványát kell
használni.
8.11.0.2 Hidraulika tömlők
A hidraulika tömlőket negyedévente szemrevételezéssel ellenőrizni kell.
Azokat a hidraulika tömlőket, amelyeken külső sérülések láthatók, cserélni
kell.
A DIN14701 Teil 1, 10. bekezdés és DIN20066 Teil 5 értelmében a 10
évnél öregebb tömlőket le kell cserélni.
8.12

Pótalkatrész rendelés
Pótalkatrészek rendelésekor adják meg a következő adatokat:
Jármű- és alváztípus.
Gyári szám (lásd a címkét a vezetőoldali ajtó belső oldalán).
A kívánt alkatrész pontos megnevezése és cikkszáma (esetleg a régi
alkatrészt be kell küldeni mintának).
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Kívánt darabszám.
Feladás módja. Amennyiben nincs erre vonatkozó adat, saját belátásunk
szerint küldjük el.
Pontos szállítási cím, kapcsolattartó személy, telefonszám (vezetékes,
vagy mobil).
Tengeren túli szállításhoz meg kell adni a rendeltetési kikötőt.
A hibás alkatrész beküldése esetén akasszon rá címkét, a készülék
számának és a feladó megjelölésével.
A küldeményhez mindig mellékeljen szállítólevelet vagy kísérő levelet.
Amennyiben a használt alkatrészt vissza szeretnék kapni, azt jelezzék,
ellenkező esetben megsemmisítjük.
A telefonos vagy távirati megrendeléseket mindig meg kell erősíteni
írásban.
További információért rendelkezésükre áll METZ ügyfélszolgálata.
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9.

Üzemzavar
9.1

Üzemzavar gépezetes tolólétra üzemnél
Az üzemzavar fő oka a gépezetes tolólétráknál a kezelési hiba, vagy a
biztonsági berendezések kioldása.
Vizsgálja meg mindig, hogy az üzemzavar a gépezetes tolólétra
kezelésére, vagy egy biztonsági berendezés (pl. ütközés) működésbe
lépésére vezethető vissza.
A hibaelhárítás során járjon el a 9.2.2 fejezet utasításai szerint.

9.1.1

Alap- és utazóállás definíciója
A meghibásodás megszűntetéséhez egyes hibák esetében a gépezetes
tolólétrát alap-, vagy utazóállásba kell hozni.

9.1.1.1 Utazóállás

1
2
3
4

Létratartó
Mentőkosár
Támlábak
Tengelyreteszelés

A gépezetes tolólétra akkor van utazóállásban, ha:
•
•
•
•

A létrakészlet szabályosan a létratartóra van fektetve.
A támlábak teljesen be vannak tolva.
A tengelyreteszelés teljesen be van tolva.
A mentőkosár utazóállásba van döntve.
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9.1.1.2 Alapállás

1 Létratartó
2 Mentőkosár
3 Támlábak
A gépezetes tolólétra akkor van utazóállásban, ha:
•
•
•

A gépezetes tolólétra szabályosan ki van talpalva.
A létrakészlet szabályosan a létratartóra van fektetve.
A mentőkosár munkaállásba van döntve.
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9.2.

Hiba- és zavarjelentések

9.2.1.

Hiba- és zavarjelentések megjelenítése

1
2
3
4
5
5.1
5.2

Szöveges jelentés
Hiba- és zavarjelentés kép
Kezelőkar, „Felállítás/döntés” és „Forgatás” kép
Kezelőkar, „Kihosszabbítás/behúzás” kép
Hiba- és zavarjelentés megjelenítése
Hibaszám
A hibajelentések száma

Amennyiben a rendszer zavart észlel, az információs nyomógomb fölött
egy piros figyelmeztető háromszög (2) villog. A képernyőn a megjelenítés
átvált hiba- és zavarjelentés képre.
A hiba- és zavarjelentés kép egy szöveges mezőből (1), a kezelőkar
mozgásainak képéből (3/4) és a hibaszámot (5.1) megjelenítő mezőből áll.
A hibaszámot (5) megjelenítő mezőben a hibaszám (5.1) és a
hibajelentések száma (5.2) jelenik meg.
A lapozó nyomógombok segítségével át lehet kapcsolni a többi
hibajelentésre.
A jelentés fontosságának megfelelően a hibaszám (5.1) jelentés piros,
sárga, vagy fehér alapon jelenik meg.
Az „OK” nyomógomb segítségével nyugtázni lehet a hibajelentéseket.
Amennyiben elhárított minden hibát és már egyetlen hibajelentés sem
aktív, vagy a hibajelentést nyugtázta, a jelző az alapkijelzésre vált.
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Amennyiben még van aktív hibajelentés, az engedélyező nyomógomb
elengedésekor vagy működtetésekor átkapcsolás történik a hiba- és
zavarjelentés képre.
Amennyiben az „OK” nyomógomb segítségével nyugtázta a hibajelentést,
a jelző az alapkijelzésre vált
Amennyiben a létránál a kezelőelemek működtetése
nélkül mozgás következik be, kikapcsol a
járműmotor.
A hiba kiváltó okát meg kell keresni, és meg kell
szűntetni.
Ezt a hibát a „Járműmotor stop” [10.2]
nyomógombbal kell nyugtázni.
1 Fehér
2 Sárga
3 Piros

A jelentések színéhez tartozó szürke árnyalat a BA0952-01-00 ábrán
látható.
9.2.2.

Hiba- és zavarjelentések listázása

9.2.2.1.
1
2
3
4

E001

Meghibásodott a terhelő nyomaték jeladó

Jelentés
Információs szöveg
Hibaszám
A fennálló hiba- és zavarjelentések
száma

Kiváltó ok:
• Meghibásodott a talpazat és a létrakészletet összekötő első terhelő
nyomaték érzékelők egyike.
Kihatás:
• Leállnak a mozgások.
• Zárolva van a létra mozgása.
• A mozgások sebessége csökkentett.
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Megoldás / intézkedések:
 Azonnal fejezze be a bevetést.
 Fektesse a létrát a létratartóra.
 Vonja ki szolgálatból a járművet.
 Szervizben ellenőriztesse a járművet, és háríttassa el a zavar okát.
9.2.2.2.
1
2
3
4

E002 Meghibásodott a terhelő nyomaték jeladó
Jelentés
Információs szöveg
Hibaszám
A fennálló hiba- és zavarjelentések száma

Kiváltó ok:
• Meghibásodott
a
talpazat
és
a
létrakészletet összekötő terhelő nyomaték
érzékelője a létratalpnál.
Kihatás:
• Leállnak a mozgások.
• Zárolva van a létra mozgása.
• A mozgások sebessége csökkentett.
Megoldás / intézkedések:
 Azonnal fejezze be a bevetést.
 Fektesse a létrát a létratartóra.
 Vonja ki szolgálatból a járművet.
 Szervizben ellenőriztesse a járművet, és háríttassa el a zavar okát.
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9.2.2.3.

E003 Kosár vészleállítója bekapcsolva

1 Jelentés
3 Hibaszám
4 A fennálló hiba- és zavarjelentések száma

Kiváltó ok:
• Meg lett nyomva a vészleállító kapcsoló a mentőkosárban.
Kihatás:
• Leállnak a mozgások.
• Zárolva van a létra összes mozgása.
Megoldás / intézkedések:
 Ellenőrizze, hogy miért lett megnyomva a vészleállító a mentőkosárban.
 Intézkedjen a vészleállító megnyomásához vezető ok elhárítására.
 Szüntesse meg a vészleállítást.
Ha a vészleállítást nem lehet megszűntetni:
 Értesítse a kosárban lévőket arról, hogy milyen intézkedéseket fog
tenni.
 Fektesse a létrát a gépjármű mellé.
 Szüntesse meg a vészleállítást.
Ha a vészleállítást meg lehet szüntetni:
 Újra el lehet kezdeni dolgozni.
Ha a vészleállítást nem lehet megszüntetni:
 Azonnal fejezze be a bevetést.
 Fektesse a létrát a létratartóra.
 Vonja ki szolgálatból a járművet.
 Szervizben ellenőriztesse a járművet, és háríttassa el a zavar okát.
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9.2.2.4.

E004 Fő kezelőállás vészleállítója bekapcsolva

1 Jelentés
3 Hibaszám
4 A fennálló hiba- és zavarjelentések száma

Kiváltó ok:
• Meg lett nyomva a vészleállító kapcsoló a fő kezelőálláson.
Kihatás:
• Leállnak a mozgások.
• Zárolva van a létra összes mozgása.
Megoldás / intézkedések:
 Ellenőrizze, hogy miért lett megnyomva a vészleállító a mentőkosárban.
 Intézkedjen a vészleállító megnyomásához vezető ok elhárítására.
 Szüntesse meg a vészleállítást.
Ha a vészleállítást nem lehet megszüntetni:
 Értesítse a kosár legénységét azokról az intézkedésekről, amelyeket
kezdeményez.
 Azonnal fejezze be a bevetést.
 Fektesse a létrát a létratartóra.
 Vonja ki szolgálatból a járművet.
 Szervizben ellenőriztesse a járművet, és háríttassa el a zavar okát.
9.2.2.5.
1
2
3
4

E005 Vészüzemi kezelő fedele nyitva
Jelentés
Információs szöveg
Hibaszám
A fennálló hiba- és zavarjelentések
száma

Kiváltó ok:
• A fő kezelőálláson nyitva
vészüzemi kezelő fedele.
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van

a

Kihatás:
 Leállnak a mozgások.
 Nem működnek a gépezetes tolólétra biztonsági berendezései.
 A kartámaszokban, a fő kezelőálláson található kezelőkarokkal nem
lehet mozgást kezdeményezni.
 A kezelő kosárban található kezelőkarokkal nem lehet mozgást
kezdeményezni.
 A létra mozgásait a vészüzem kezelőkarjaival a fő kezelőálláson lehet
végrehajtani.
Megoldás / intézkedések:
A vészüzemi kezelő fedele nyitva van:
 Zárja be a vészüzemi kezelő fedelet.
A vészüzemi kezelő fedele zárva van:
 Ellenőrizze, hogy a vészüzemi kezelő fedele helyesen zárva van-e.
 Amennyiben a hibát el lehet hárítani, folytassa a gépezetes tolólétra
bevetését.
 Amennyiben a hibát nem lehet elhárítani, azonnal fejezze be a
gépezetes tolólétra bevetését.
 Azonnal fejezze be a bevetést.
 Fektesse a létrát a létratartóra.
 Vonja ki szolgálatból a járművet.
 Szervizben ellenőriztesse a járművet, és háríttassa el a zavar okát.
9.2.2.6.
1
2
3
4

E006 10o kosárdőlés
Jelentés
Információs szöveg
Hibaszám
A fennálló hibaszáma

és

zavarjelentések

Kiváltó ok:
• A mentőkosárnak 10o és 15o közötti dőlése van.
Kihatás:
 Leáll minden mozgás.
 Nem működik a mentőkosár automatikus szintezése.
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Megoldás / intézkedések:
 A vészüzemi kezelőkar segítségével állítsa szintbe a mentőkosarat.
 A bevetést végig lehet vinni.
 Ellenőrizze, hogy a zavart kezelői hiba okozta-e.
 Amennyiben a zavart kezelési hiba okozta, folytassa a gépezetes
tolólétra bevetését további ellenőrzés nélkül.
 Amennyiben a kezelési hibát ki lehet zárni, a járművet a szervizben
ellenőriztetni kell.
 Szervizben ellenőriztesse a járművet, és háríttassa el a zavar okát.
9.2.2.7.
1
2
3
4

E007 15o kosárdőlés
Jelentés
Információs szöveg
Hibaszám
A fennálló hibaszáma

és

zavarjelentések

Kiváltó ok:
• A mentőkosárnak 15o –os vagy annál nagyobb dőlése van.
Kihatás:
• Leáll minden mozgás.
• Nem működik a mentőkosár automatikus szintezése.
Megoldás / intézkedések:
 A vészüzemi kezelőkar segítségével állítsa szintbe a mentőkosarat.
 A bevetést végig lehet vinni.
 Ellenőrizze, hogy a zavart kezelői hiba okozta-e.
 Amennyiben a zavart kezelési hiba okozta, folytassa a gépezetes
tolólétra bevetését további ellenőrzés nélkül.
 Amennyiben a kezelési hibát ki lehet zárni, a járművet a szervizben
ellenőriztetni kell.
 Szervizben ellenőriztesse a járművet, és háríttassa el a zavar okát.

- 367 -

9.2.2.8.

E008 Kosár vészüzemi kezelő fedele
nyitva

1 Jelentés
3 Hibaszám
4 A fennálló hiba- és zavarjelentések száma
Kiváltó ok:
• A vészüzemi kezelőkar feletti vészüzemi kezelő fedele a fő kezelő
álláson nyitva van.
Kihatás:
 Leállnak a mozgások.
 Nem működik a mentőkosár automatikus szintezése.
Megoldás / intézkedések:
Vészüzem szükséges
 A vészüzem elemeivel hozza a gépezetes tolólétrát utazóállásba.
Vészüzem végrehajtása nem szükséges
 Zárja a vészüzemi kezelő fedelet.
 Folytassa a gépezetes tolólétra bevetését.
9.2.2.9.
1
2
3
4

E009 Kritikus tartományban az elektromos energia mérleg
Jelentés
Információs szöveg
Hibaszám
A fennálló hiba- és zavarjelentések
száma

Kiváltó ok:
• A gépezetes tolólétra elektromos fogyasztói több teljesítményt vesznek
fel, mint amennyit a járműmotor generátorától kap.
• Az akkumulátor feszültsége egy a gépezetes tolólétra működésére
kritikus tartományba ér.
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Kihatás:
 Megemelkedik a járműmotor alapjárati fordulatszáma.
Megoldás / intézkedések:
 Amennyiben a járműmotor le van állítva, indítsa be.
 Kapcsolja ki az elektromos fogyasztókat, amelyekre nincs szüksége.
Ez a jelzés csak az akkumulátor-őrrel és
automatikus fordulatszám növelővel rendelkező
járműveknél működik.
9.2.2.10.
1
2
3
4

E010 Nincs alapállásban a létrakészlet
Jelentés
Információs szöveg
Hibaszám
A fennálló hiba- és zavarjelentések
száma

Kiváltó ok:
• Létratartóba fektetéskor a létrakészlet nincs teljesen betolva.
• A reteszelő csap érzékelője nem ad jelet, vagy meghibásodott.
• Meghibásodott az érzékelő a létratartóban.
Kihatás:
 A járműmotor fordulatszáma a létratartóra fektetés után nem csökken
alapjárati fordulatszámra.
 Nincs nyomásátalakulás a támlábak működéséhez.
Megoldás / intézkedések:
 Ellenőrizze, hogy a létrakészlet teljesen be van-e tolva.
 Ellenőrizze, hogy a létrakészlet helyesen a létratartón fekszik-e.
 Ellenőrizze, hogy a létrakészlet megfelelően zárva van-e.
 Amennyiben a fenti pontok rendben vannak, műszaki hiba áll fenn.
Műszaki hiba esetén:
 A váltószelepnél kapcsolja kézzel a nyomást a kocsialvázra.
 Tolja be a támlábakat.
 Szervizben ellenőriztesse a járművet, és háríttassa el a zavar okát.
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9.2.2.11. E011 A létrakészlet maximális haránt
irányú dőlése túllépve
1
2
3
4

Jelentés
Információs szöveg
Hibaszám
A fennálló hiba- és zavarjelentések
száma

Kiváltó ok:
• A létrakészlet haránt irányú dőlése nagyobb, mint 3o.
Kihatás:
 Zárolva van a forgatás, amely a haránt irányú dőlés súlyosbodásához
vezet.
 A létrára nem lehet biztonságosan felmászni.
Megoldás / intézkedések:
 Forgassa a létrát az engedélyezett irányba.
 A létrakészlet haránt irányú dőlése a megengedett tartományban van.
Amennyiben bevetés-taktikai okokból át kell fordulni a zárolt terület felett:
 Tolja be teljesen a létrakészletet.
 Át kell fordulni a zárolt terület felett.
 Mindaddig, míg a létrakészlet haránt irányú dőlése nagyobb, mint 3o, a
kihosszabbítás le van tiltva.
9.2.2.12.
1
2
3
4

E012 A létrakészlet maximális emelési szöge
Jelentés
Információs szöveg
Hibaszám
A fennálló hiba- és zavarjelentések
száma

Kiváltó ok:
• A létra elérte a 75o –os maximális felállítási szöget.
Kihatás:
 Zárolva van a felállító mozgás.
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Megoldás / intézkedések:
 Nem szükséges intézkedés.
9.2.2.13.
1
2
3
4

E013 A kosár kezelőállás nincs alapállásban
Jelentés
Információs szöveg
Hibaszám
A fennálló hiba- és zavarjelentések
száma

Kiváltó ok:
• A kezelőállás a kosárban nincs utazóhelyzetben.
• Nincsenek zárva a mentőkosár sarokbelépő.
Kihatás:
 A mentőkosarat nem lehet utazóhelyzetbe dönteni.
Megoldás / intézkedések:
 Döntse a kezelőállást a kosárban utazó helyzetbe.
 Csukja be a mentőkosáron a sarokbelépőket.
9.2.2.14. E014 A vészüzem számára a platformon nyitva a kitalpalás
vészüzemi kezelő fedele
1
2
3
4

Jelentés
Információs szöveg
Hibaszám
A fennálló hibaszáma

és

zavarjelentések

Kiváltó ok:
• A platformon nyitva vannak a vészüzemi kezelő fedelek.
Kihatás:
 A támlábak figyelése részben ki van kapcsolva.
Megoldás / intézkedések:
 A platformon zárja be a vészüzemi kezelő fedeleket.
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9.2.2.15.
1
2
3
4

E015 Bal első támasztóerő mérő meghibásodott
Jelentés
Információs szöveg
Hibaszám
A fennálló hibaszáma

és

zavarjelentések

Kiváltó ok:
• Baloldalt elől meghibásodtak az erőmérők, vagy a talajnyomáskapcsoló.
Kihatás:
 A programban a támasztóerő egy fix értékre van csökkentve.
 Korlátozva van a maximális gémkinyúlás.
 A gépezetes tolólétra üzemi állapotától függően a létra működéséhez
nincs engedélyezve a nyomás.
Megoldás / intézkedések:
Amennyiben a hiba kitalpalás közben jelentkezik:
 A létra működéséhez nincs engedélyezve a nyomás.
 Hozza a járművet utazóállásba.
 Végezze el ismét a kitalpalást.
Amennyiben az üzemzavar helyre van állítva:
 A gépezetes tolólétrát használni lehet.
Amennyiben az üzemzavar nincs helyreállítva:
 A létra működéséhez nincs engedélyezve a nyomás.
 Azonnal fejezze be a bevetést.
 Vonja ki szolgálatból a járművet.
 Szervizben ellenőriztesse a járművet, és háríttassa el a zavar okát.
Amennyiben az üzemzavar a gépezetes tolólétra működése közben
jelentkezik:





Hozza a járművet alapállásba.
A zavar helyreáll.
A bevetést korlátozásokkal lehet folytatni.
Szervizben ellenőriztesse a járművet, és háríttassa el a zavar okát.
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9.2.2.16. E016 Bal hátsó támasztóerő mérő
meghibásodott
1
2
3
4

Jelentés
Információs szöveg
Hibaszám
A fennálló hiba- és zavarjelentések
száma

Kiváltó ok:
•

Baloldalt hátul meghibásodtak az erőmérők, vagy a talajnyomáskapcsoló.

Kihatás:
 A programban a támasztóerő egy fix értékre van csökkentve.
 Korlátozva van a maximális gémkinyúlás.
 A gépezetes tolólétra üzemi állapotától függően a létra működéséhez
nincs engedélyezve a nyomás.
Megoldás / intézkedések:
Amennyiben a hiba kitalpalás közben jelentkezik:
 A létra működéséhez nincs engedélyezve a nyomás.
 Hozza a járművet utazóállásba.
 Végezze el ismét a kitalpalást.
Amennyiben az üzemzavar helyre van állítva:


A gépezetes tolólétrát használni lehet.

Amennyiben az üzemzavar nincs helyreállítva:





A létra működéséhez nincs engedélyezve a nyomás.
Azonnal fejezze be a bevetést.
Vonja ki szolgálatból a járművet.
Szervizben ellenőriztesse a járművet, és háríttassa el a zavar okát.

Amennyiben az üzemzavar a gépezetes tolólétra működése közben
jelentkezik:





Hozza a járművet alapállásba.
A zavar helyreáll.
A bevetést korlátozásokkal lehet folytatni.
Szervizben ellenőriztesse a járművet, és háríttassa el a zavar okát.
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9.2.2.17. E017 Jobb első támasztóerő mérő
meghibásodott
1
2
3
4

Jelentés
Információs szöveg
Hibaszám
A fennálló hiba- és zavarjelentések
száma

Kiváltó ok:
•

Jobboldalt elől meghibásodtak az erőmérők, vagy a talajnyomáskapcsoló.

Kihatás:
 A programban a támasztóerő egy fix értékre van csökkentve.
 Korlátozva van a maximális gémkinyúlás.
 A gépezetes tolólétra üzemi állapotától függően a létra működéséhez
nincs engedélyezve a nyomás.
Megoldás / intézkedések:
Amennyiben a hiba kitalpalás közben jelentkezik:
 A létra működéséhez nincs engedélyezve a nyomás.
 Hozza a járművet utazóállásba.
 Végezze el ismét a kitalpalást.
Amennyiben az üzemzavar helyre van állítva:
 A gépezetes tolólétrát használni lehet.
Amennyiben az üzemzavar nincs helyreállítva:





A létra működéséhez nincs engedélyezve a nyomás.
Azonnal fejezze be a bevetést.
Vonja ki szolgálatból a járművet.
Szervizben ellenőriztesse a járművet, és háríttassa el a zavar okát.

Amennyiben az üzemzavar a gépezetes tolólétra működése közben
jelentkezik:





Hozza a járművet alapállásba.
A zavar helyreáll.
A bevetést korlátozásokkal lehet folytatni.
Szervizben ellenőriztesse a járművet, és háríttassa el a zavar okát.
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9.2.2.18.
1
2
3
4

E018 Jobb hátsó támasztóerő mérő meghibásodott
Jelentés
Információs szöveg
Hibaszám
A fennálló hiba- és zavarjelentések
száma

Kiváltó ok:
•

Jobboldalt hátul meghibásodtak az erőmérők, vagy a talajnyomáskapcsoló.

Kihatás:
 A programban a támasztóerő egy fix értékre van csökkentve.
 Korlátozva van a maximális gémkinyúlás.
 A gépezetes tolólétra üzemi állapotától függően a létra működéséhez
nincs engedélyezve a nyomás.
Megoldás / intézkedések:
Amennyiben a hiba kitalpalás közben jelentkezik:
 A létra működéséhez nincs engedélyezve a nyomás.
 Hozza a járművet utazóállásba.
 Végezze el ismét a kitalpalást.
Amennyiben az üzemzavar helyre van állítva:
 A gépezetes tolólétrát használni lehet.
Amennyiben az üzemzavar nincs helyreállítva:
 A létra működéséhez nincs engedélyezve a nyomás.
 Azonnal fejezze be a bevetést.
 Vonja ki szolgálatból a járművet.
 Szervizben ellenőriztesse a járművet, és háríttassa el a zavar okát.
Amennyiben az üzemzavar a gépezetes tolólétra működése közben
jelentkezik:
 Hozza a járművet alapállásba.
 A zavar helyreáll.
 A bevetést korlátozásokkal lehet folytatni.
 Szervizben ellenőriztesse a járművet, és háríttassa el a zavar okát.
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9.2.2.19.
1
2
3
4

E019 Meghibásodott a kezelőkar a fő kezelőálláson
Jelentés
Információs szöveg
Hibaszám
A fennálló hiba- és zavarjelentések
száma

Kiváltó ok:
•

A fő kezelőálláson meghibásodott a kihosszabbítást / behúzást vezérlő
kezelőkar.

Kihatás:


Azokat a mozgásokat, amelyeknél a kezelőkar nem ad jelet, vagy
téves jelet ad, nem lehet irányítani.

Megoldás / intézkedések:




Engedje el a kezelőkarokat, hogy azok nulla állásban álljanak.
Nyomja meg a motorleállító nyomógombot.
A kezelőkar értékei nullázódnak.

Ha a jelzés már megszűnt:
 Folytassa a bevetést.
 Szervizben ellenőriztesse a járművet, és háríttassa el a zavar okát.
Ha a jelzés még fennáll:
 Igényeljenek egy pótjárművet.
 Fejezze be a bevetést, mihelyt megérkezik a pótjármű.
 Szervizben ellenőriztesse a járművet, és háríttassa el a zavar okát.
A mentőkosár kezelőállásán a kihosszabbítás és
behúzás kezelőkarja még működő képes.
A bevetést végre lehet hajtani a mentőkosárban
lévő kezelőelemekkel.
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9.2.2.20.
1
2
3
4

E020 Meghibásodott a kezelőkar a fő kezelőálláson
Jelentés
Információs szöveg
Hibaszám
A fennálló hiba- és zavarjelentések
száma

Kiváltó ok:
•

Meghibásodott
kezelőálláson.

a

forgatás,

felállítás

és

döntés

kezelőkarja

a

Kihatás:
 Azokat a mozgásokat, amelyeknél a kezelőkar nem ad jelet, vagy téves
jelet ad, nem lehet irányítani.
Megoldás / intézkedések:
 Engedje el a kezelőkarokat, hogy azok nulla állásban álljanak.
 Nyomja meg a motorleállító nyomógombot.
 A kezelőkar értékei nullázódnak.
Ha a jelzés már megszűnt:
 Folytassa a bevetést.
 Szervizben ellenőriztesse a járművet, és háríttassa el a zavar okát.
Ha a jelzés még fennáll:
 Igényeljenek egy pótjárművet.
 Fejezze be a bevetést, mihelyt megérkezik a pótjármű.
 Szervizben ellenőriztesse a járművet, és háríttassa el a zavar okát.
A mentőkosár kezelőállásán a forgatás,
felállítás és döntés kezelőkarja még működő
képes.
A
bevetést
végre
lehet
hajtani
a
mentőkosárban lévő kezelőelemekkel.

- 377 -

9.2.2.21. E021 Meghibásodott a kezelőkar a
kosár kezelőállásán
1
2
3
4

Jelentés
Információs szöveg
Hibaszám
A fennálló hiba- és zavarjelentések
száma

Kiváltó ok:
•

A mentőkosár kezelőálláson meghibásodott, vagy hibás jelet küld a
kihosszabbítást / behúzást vezérlő kezelőkar.

Kihatás:
 Azokat a mozgásokat, amelyeknél a kezelőkar nem ad jelet, vagy téves
jelet ad, nem lehet irányítani.
Megoldás / intézkedések:
 Engedje el a kezelőkarokat, hogy azok nulla állásban álljanak.
 Nyomja meg a motorleállító nyomógombot.
 A kezelőkar értékei nullázódnak.
Ha a jelzés már megszűnt:
 Folytassa a bevetést.
 Szervizben ellenőriztesse a járművet, és háríttassa el a zavar okát.
Ha a jelzés még fennáll:
 Igényeljenek egy pótjárművet.
 Fejezze be a bevetést, mihelyt megérkezik a pótjármű.
 Szervizben ellenőriztesse a járművet, és háríttassa el a zavar okát.
A fő kezelőálláson a kihosszabbítás és behúzás
kezelőkarja még működő képes.
A bevetést végre lehet hajtani a fő kezelőálláson
lévő kezelőelemekkel.
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9.2.2.22.
1
2
3
4

E022 Meghibásodott a kezelőkar a kosár kezelőállásán
Jelentés
Információs szöveg
Hibaszám
A fennálló hiba- és zavarjelentések
száma

Kiváltó ok:
•

Meghibásodott a
mentőkosárban.

forgatás,

felállítás

és

döntés

kezelőkarja

a

Kihatás:
 Azokat a mozgásokat, amelyeknél a kezelőkar nem ad jelet, vagy téves
jelet ad, nem lehet irányítani.
Megoldás / intézkedések:
 Engedje el a kezelőkarokat, hogy azok nulla állásban álljanak.
 Nyomja meg a motorleállító nyomógombot.
 A kezelőkar értékei nullázódnak.
Ha a jelzés már megszűnt:
 Folytassa a bevetést.
 Szervizben ellenőriztesse a járművet, és háríttassa el a zavar okát.
Ha a jelzés még fennáll:
 Igényeljenek egy pótjárművet.
 Fejezze be a bevetést, mihelyt megérkezik a pótjármű.
 Szervizben ellenőriztesse a járművet, és háríttassa el a zavar okát.
A fő kezelőálláson a forgatás, felállítás és döntés
kezelőkarja még működő képes.
A bevetést végre lehet hajtani a fő kezelőálláson
lévő kezelőelemekkel.
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9.2.2.23.
1
2
3
4

E023 Bal első kitalpalási szélesség érzékelő meghibásodott
Jelentés
Információs szöveg
Hibaszám
A fennálló hiba- és zavarjelentések
száma

Kiváltó ok:
• Meghibásodott a kitalpalási szélesség érzékelő, vagy a jel nem egyezik
a vezérléssel.
Kihatás:
 A kitalpalási szélesség értéke a bal első támlábnál a minimum
szélességre van állítva.
 A bal első támlábnál a létra gémkinyúlása korlátozva van.
 A gépezetes tolólétra korlátozásokkal használható.
 A gépezetes tolólétra üzemállapotától függően a létra működéséhez
nincs engedélyezve a nyomás.
Megoldás / intézkedések:
 Helyezze a járművet utazóállásba.
 Hajtsa végre a kitalpalást
Amennyiben a hiba le van nullázva:
 Üzemeltetni lehet a gépezetes tolólétrát.
 Szervizben ellenőriztesse a járművet, és háríttassa el a zavar okát.
Amennyiben a hiba nincs lenullázva:
 A létra működéséhez nincs engedélyezve a nyomás.
 Azonnal fejezze be az üzemeltetést.
 Szervizben ellenőriztesse a járművet, és háríttassa el a zavar okát.

- 380 -

9.2.2.24.
1
2
3
4

E024 Bal hátsó kitalpalási szélesség érzékelő meghibásodott
Jelentés
Információs szöveg
Hibaszám
A fennálló hiba- és zavarjelentések
száma

Kiváltó ok:
•

A kitalpalási szélesség érzékelője nem ad jelet.

Kihatás:
 A kitalpalási szélesség értéke a bal hátsó támlábnál a minimum
szélességre van állítva.
 A bal hátsó támlábnál a létra gémkinyúlása korlátozva van.
 A gépezetes tolólétra korlátozásokkal használható.
 A gépezetes tolólétra üzemállapotától függően a létra működéséhez
nincs engedélyezve a nyomás.
Megoldás / intézkedések:
 Helyezze a járművet utazóállásba.
 Hajtsa végre a kitalpalást
Amennyiben a hiba le van nullázva:
 Üzemeltetni lehet a gépezetes tolólétrát.
 Szervizben ellenőriztesse a járművet, és háríttassa el a zavar okát.
Amennyiben a hiba nincs lenullázva:
 A létra működéséhez nincs engedélyezve a nyomás.
 Azonnal fejezze be az üzemeltetést.
 Szervizben ellenőriztesse a járművet, és háríttassa el a zavar okát.
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9.2.2.25.
1
2
3
4

E025 Jobb első kitalpalási szélesség érzékelő meghibásodott
Jelentés
Információs szöveg
Hibaszám
A fennálló hiba- és zavarjelentések
száma

Kiváltó ok:
•

A kitalpalási szélesség érzékelő nem ad jelet.

Kihatás:
 A kitalpalási szélesség értéke a jobb első támlábnál a minimum
szélességre van állítva.
 A jobb első támlábnál a létra gémkinyúlása korlátozva van.
 A gépezetes tolólétra korlátozásokkal használható.
 A gépezetes tolólétra üzemállapotától függően a létra működéséhez
nincs engedélyezve a nyomás.
Megoldás / intézkedések:
 Helyezze a járművet utazóállásba.
 Hajtsa végre a kitalpalást
Amennyiben a hiba le van nullázva:
 Üzemeltetni lehet a gépezetes tolólétrát.
 Szervizben ellenőriztesse a járművet, és háríttassa el a zavar okát.
Amennyiben a hiba nincs lenullázva:
 A létra működéséhez nincs engedélyezve a nyomás.
 Azonnal fejezze be az üzemeltetést.
 Szervizben ellenőriztesse a járművet, és háríttassa el a zavar okát.
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9.2.2.26.
1
2
3
4

E026 Jobb hátsó kitalpalási szélesség érzékelő meghibásodott
Jelentés
Információs szöveg
Hibaszám
A fennálló hiba- és zavarjelentések
száma

Kiváltó ok:
•

A kitalpalási szélesség érzékelője nem ad jelet.

Kihatás:
 A kitalpalási szélesség értéke a jobb hátsó támlábnál a minimum
szélességre van állítva.
 A jobb hátsó támlábnál a létra gémkinyúlása korlátozva van.
 A gépezetes tolólétra korlátozásokkal használható.
 A gépezetes tolólétra üzemállapotától függően a létra működéséhez
nincs engedélyezve a nyomás.
Megoldás / intézkedések:
 Helyezze a járművet utazóállásba.
 Hajtsa végre a kitalpalást
Amennyiben a hiba le van nullázva:
 Üzemeltetni lehet a gépezetes tolólétrát.
 Szervizben ellenőriztesse a járművet, és háríttassa el a zavar okát.
Amennyiben a hiba nincs lenullázva:
 A létra működéséhez nincs engedélyezve a nyomás.
 Azonnal fejezze be az üzemeltetést.
 Szervizben ellenőriztesse a járművet, és háríttassa el a zavar okát.
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9.2.2.27. E027 A kocsialváz vagy felépítmény harántdőlés érzékelője
meghibásodott
1
2
3
4

Jelentés
Információs szöveg
Hibaszám
A fennálló hiba- és zavarjelentések
száma

Kiváltó ok:
•

Létratartóból történő kiemeléskor össze van hasonlítva a kocsialváz
vagy felépítmény harántdőlés érzékelőinek értéke. Amennyiben az
eltérés a tűrésen kívül van, jelentés jelenik meg.

Kihatás:
 Minden mozgás megáll.
 A létrát nem lehet üzemeltetni.
 A „döntés” mozgás lehetséges.
Megoldás / intézkedések:
 Hozza a járművet alapállásba.
 Állítsa fel a létrát.
 Amennyiben a két harántdőlés érzékelő értékeinek eltérése a tűrésen
belül található, a bevetést végre lehet hajtani a gépezetes tolólétrával.
 Amennyiben a két harántdőlés érzékelő értékeinek eltérése a tűrésen
kívül található, újra megjelenik a jelentés, és a gépezetes tolólétrát nem
lehet használni.
 Hozza a járművet utazóállásba.
 Végezze el ismét a kitalpalást.
 Állítsa fel a létrát.
 Amennyiben a két harántdőlés érzékelő értékeinek eltérése a tűrésen
belül található, a bevetést végre lehet hajtani a gépezetes tolólétrával.
 Amennyiben a két harántdőlés érzékelő értékeinek eltérése a tűrésen
kívül található, újra megjelenik a jelentés, és a gépezetes tolólétrát nem
lehet használni.
 Azonnal fejezze be a használatot.
 Szervizben ellenőriztesse a járművet, és háríttassa el a zavar okát.
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9.2.2.28.
1
2
3
4

E028 CAN-Bus kommunikációs hiba
Jelentés
Információs szöveg
Hibaszám
A fennálló hiba- és zavarjelentések
száma

Kiváltó ok:
•

Egy érzékelő vagy alkatrész nem ad jelet.

Kihatás:
 Kb. 1,5 másodperc után csökken a mozgások sebessége.
 Kb. 3 másodperc múlva kikapcsol a nyomásátalakulás
felépítményhez.
 Minden mozgás leáll.
Megoldás / intézkedések:
 Hozza a járművet utazóállásba.
 Helyezze a járművet szolgálaton kívül.
 Szervizben ellenőriztesse a járművet, és háríttassa el a zavar okát.
9.2.2.29.
1
2
3
4

E029 CAN-Bus kommunikációs hiba
Jelentés
Információs szöveg
Hibaszám
A fennálló hiba- és zavarjelentések
száma

Kiváltó ok:
•

Egy alkatrész nem ad jelet.

Kihatás:
 A többi jelentés sem jelenik meg.
Megoldás / intézkedések:
 Fejezze be a bevetést.
 Szervizben ellenőriztesse a járművet, és háríttassa el a zavar okát.
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a

9.2.2.30.
1
2
3
4

E030 Létrahossz-jeladó meghibásodott
Jelentés
Információs szöveg
Hibaszám
A fennálló hiba- és zavarjelentések
száma

Kiváltó ok:
•

Meghibásodott a létrahossz érzékelője.

Kihatás:
 A kihosszabbító és betoló mozgásokat csak csökkentett sebességgel
lehet végrehajtani.
 Nem aktívak a kifutó rámpák a maximális és a minimális létrahossz
elérésekor.
 Nem lehet bekapcsolni az automatikus létratartóra fektetést.
Megoldás / intézkedések:
Hozza a járművet alapállásba.
Nyomja meg a motorleállító nyomógombot.
A hiba nullázódik, a létrakészlet korlátozások nélkül használható.
A hiba nem nullázódik, a létra üzemeltetése a létrakészlet
kihosszabbításakor
és
betolásakor
csökkentett
sebességgel
lehetséges.
 Szervizben ellenőriztesse a járművet, és háríttassa el a zavar okát.





9.2.2.31.
1
2
3
4

E031 Felállítási szög jeladója meghibásodott
Jelentés
Információs szöveg
Hibaszám
A fennálló hiba- és zavarjelentések
száma

Kiváltó ok:
•

Meghibásodott a felállítási szög érzékelője.
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Kihatás:
 A felállító és döntési mozgásokat csak csökkentett sebességgel lehet
végrehajtani.
 Nem aktívak a jármű, a kitalpalás és a felépítmény geometriai határai.
 A létra ütközhet a fülkénél, felépítménynél és támlábaknál.
 Nem lehet bekapcsolni az automatikus létratartóra fektetést.
Megoldás / intézkedések:
Hozza a járművet alapállásba.
Nyomja meg a motorleállító nyomógombot.
A hiba nullázódik, a létrakészlet korlátozások nélkül használható.
A hiba nem nullázódik, a létra üzemeltetése korlátozásokkal
lehetséges.
 Szervizben ellenőriztesse a járművet, és háríttassa el a zavar okát.





9.2.2.32.
1
2
3
4

E032 Forgási szög jeladó meghibásodott
Jelentés
Információs szöveg
Hibaszám
A fennálló hiba- és zavarjelentések
száma

Kiváltó ok:
•

Meghibásodott a forgási szög érzékelője.

Kihatás:
 A létra összes mozgását csak csökkentett sebességgel lehet
végrehajtani.
 A kitalpalási szélességet, a támlábak tényleges állásától függetlenül, a
minimális kitalpalási szélesség vezérlése állítja be.
 A létra gémkinyúlása korlátozott.
 Nem aktívak a jármű, a kitalpalás és a felépítmény geometriai határai.
 A létra ütközhet a fülkénél, felépítménynél és támlábaknál.
 Nem lehet bekapcsolni az automatikus létratartóra fektetést.
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Megoldás / intézkedések:






Fektesse a létrát a létratartóra.
Nyomja meg a motorleállító nyomógombot.
A hiba nullázódik, a létrakészlet használható.
A hiba nem nullázódik, a bevetés korlátozásokkal lehetséges.
Szervizben ellenőriztesse a járművet, és háríttassa el a zavar okát.

9.2.2.33.
1
2
3
4

E033 Kosárszög jeladó meghibásodott
Jelentés
Információs szöveg
Hibaszám
A fennálló hiba- és zavarjelentések
száma

Kiváltó ok:
•

Meghibásodott a kosárszög érzékelője.

Kihatás:
 Nem lehet a mentőkosarat utazóállásba billenteni.
 Nem működik a mentőkosár automatikus szintezése.
Megoldás / intézkedések:
Fektesse a létrát a létratartóra.
Nyomja meg a motorleállító nyomógombot.
A hiba nullázódik, a mentőkosarat utazóállásba lehet billenteni.
A hiba nem nullázódik, a mentőkosarat nem lehetséges utazóállásba
billenteni.
 Szervizben ellenőriztesse a járművet, és háríttassa el a zavar okát.






Amennyiben a mentőkosarat nem lehet
utazóállásba billenteni, utazás előtt le kell
szerelni.
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9.2.2.34.
1
2
3
4

E034 A „létra készlet létratartóban” érzékelő tevékenységen kívül
Jelentés
Információs szöveg
Hibaszám
A fennálló hiba- és zavarjelentések
száma

Kiváltó ok:
•

Nem működik a létra létratartóra fektetésének érzékelője.

Kihatás:
 A mentőkosarat nem lehet billenteni.
Megoldás / intézkedések:
 Billentse a mentőkosarat kézzel munkavégzési állásba.
 Szervizben ellenőriztesse a járművet, és háríttassa el a zavar okát.
9.2.2.35.
1
2
3
4

E035 Meghibásodott a kosárállás érzékelés
Jelentés
Információs szöveg
Hibaszám
A fennálló hiba- és zavarjelentések
száma

Kiváltó ok:
•

A mentőkosár dőlésérzékelője nem ad jelet, vagy tévesek az értékek.

Kihatás:
 A mentőkosarat nem lehet billenteni.
Megoldás / intézkedések:
 A vészüzem kezelőkarjával hozza a mentőkosarat olyan tartományba,
ahonnan működik a mentőkosár automatikus szintbeállítása.
 Nyomja meg a motorleállító nyomógombot.
 Szervizben ellenőriztesse a járművet, és háríttassa el a zavar okát.
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9.2.2.36.
1
2
3
4

E036 Meghibásodott a forgatás szelepelmozdulás érzékelője
Jelentés
Információs szöveg
Hibaszám
A fennálló hiba- és zavarjelentések
száma

Kiváltó ok:
•

Meghibásodott a forgatás szelepelmozdulásának érzékelője.

Kihatás:
 Megáll a létra forgása.
Megoldás / intézkedések:





Hajtsa végre a forgatást a vészüzemi berendezés kezelőkarjával.
Hozza a járművet utazóállásba.
Helyezze a járművet szolgálaton kívül.
Szervizben ellenőriztesse a járművet, és háríttassa el a zavar okát.

9.2.2.37.
1
2
3
4

E037 Meghibásodott a felállítás/döntés szelepelmozdulás érzékelője
Jelentés
Információs szöveg
Hibaszám
A fennálló hiba- és zavarjelentések
száma

Kiváltó ok:
•

Meghibásodott a felállítás/döntés szelepelmozdulásának érzékelője.

Kihatás:
 Megáll a létra felállítása/döntése.
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Megoldás / intézkedések:
 Hajtsa végre a felállítást/döntést a vészüzemi berendezés
kezelőkarjával.
 Hozza a járművet utazóállásba.
 Helyezze a járművet szolgálaton kívül.
 Szervizben ellenőriztesse a járművet, és háríttassa el a zavar okát.
9.2.2.38. E038 Meghibásodott a kihosszabbítás/betolás szelepelmozdulás
érzékelője
1
2
3
4

•

Jelentés
Információs szöveg
Hibaszám
A fennálló hiba- és zavarjelentések
száma

Kiváltó ok:
Meghibásodott
érzékelője.

a

kihosszabbítás/betolás

szelepelmozdulásának

Kihatás:
 Megáll a kihosszabbítás/betolás.
Megoldás / intézkedések:
 Hajtsa végre a kihosszabbítást/betolást a vészüzemi berendezés
kezelőkarjával.
 Hozza a járművet utazóállásba.
 Helyezze a járművet szolgálaton kívül.
 Szervizben ellenőriztesse a járművet, és háríttassa el a zavar okát.
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9.2.2.39. E039 Meghibásodott a terepkiegyenlítő mozgás szelepelmozdulás
érzékelője
1
2
3
4

Jelentés
Információs szöveg
Hibaszám
A fennálló hiba- és zavarjelentések
száma

Kiváltó ok:
•

Meghibásodott a terepkiegyenlítő szelepelmozdulásának érzékelője.

Kihatás:
 A létrakészlet 3o-ot meghaladó dőlése esetén megáll a forgás.
 A gépezetes tolólétra korlátozásokkal használható
Megoldás / intézkedések:
 Szükség esetén hajtsa végre a terepkiegyenlítést a vészüzemi
berendezés kezelőkarjával.
 Szervizben ellenőriztesse a járművet, és háríttassa el a zavar okát.
9.2.2.40.
1
2
3
4

E040 Külön-külön vezérlés nyomógombja állandóan lenyomva
Jelentés
Információs szöveg
Hibaszám
A fennálló hiba- és zavarjelentések
száma

Kiváltó ok:
•

A külön-külön vezérlés egyik nyomógombja, a kezelőkar működtetése
nélkül, 90 másodpercnél hosszabban működtetve van.

Kihatás:
 Nincs.
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Megoldás / intézkedések:
 Engedje el a külön-külön vezérlés működtetett nyomógombját.
 Amennyiben nem nyomta meg a külön-külön vezérlés egyetlen
nyomógombját sem, ellenőrizze, hogy leragadt-e egy nyomógomb a bal
kitalpalás-vezérlő pultnál.
 Szervizben ellenőriztesse a nyomógombot.
9.2.2.41.
1
2
3
4

E041 Külön-külön vezérlés nyomógombja állandóan lenyomva
Jelentés
Információs szöveg
Hibaszám
A fennálló hiba- és zavarjelentések
száma

Kiváltó ok:
•

A külön-külön vezérlés egyik nyomógombja, a kezelőkar működtetése
nélkül, 90 másodpercnél hosszabban működtetve van.

Kihatás:
 Nincs.
Megoldás / intézkedések:
 Engedje el a külön-külön vezérlés működtetett nyomógombját.
 Amennyiben nem nyomta meg a külön-külön vezérlés egyetlen
nyomógombját sem, ellenőrizze, hogy leragadt-e egy nyomógomb a
jobb kitalpalás-vezérlő pultnál.
 Szervizben ellenőriztesse a nyomógombot.
9.2.2.42.
1
2
3
4

E042 Kosárbillentés nyomógombja állandóan lenyomva
Jelentés
Információs szöveg
Hibaszám
A fennálló hiba- és zavarjelentések
száma

Kiváltó ok:
•

A kosárbillentés egyik nyomógombja, a kezelőkar működtetése nélkül,
120 másodpercnél hosszabban működtetve van.

Kihatás:
 Nincs.
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Megoldás / intézkedések:
Engedje el a kosárbillentés működtetett nyomógombját.
Amennyiben nem nyomta meg a kosárbillentés egyetlen
nyomógombját sem, ellenőrizze, hogy leragadt-e egy nyomógomb a
bal kitalpalás-vezérlő pultnál.
Szervizben ellenőriztesse a nyomógombot.





9.2.2.43.
1
2
3
4

E043 Kosárbillentés nyomógombja állandóan lenyomva
Jelentés
Információs szöveg
Hibaszám
A fennálló hibaszáma

és

zavarjelentések

Kiváltó ok:
•

A kosárbillentés egyik nyomógombja, a kezelőkar működtetése nélkül,
90 másodpercnél hosszabban működtetve van.

Kihatás:
 Nincs.
Megoldás / intézkedések:
 Engedje el a kosárbillentés működtetett nyomógombját.
 Amennyiben nem nyomta meg a kosárbillentés egyetlen nyomógombját
sem, ellenőrizze, hogy leragadt-e egy nyomógomb a jobb kitalpalásvezérlő pultnál.
9.2.2.44.
1
2
3
4

E044 A járműmotor generátorától nincs D+-jel
Jelentés
Információs szöveg
Hibaszám
A fennálló hiba- és zavarjelentések
száma

Kiváltó ok:
•

A járműmotor generátorától nincs D+-jel (motor áll).

Kihatás:
 Nincs.
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Megoldás / intézkedések:
 Ellenőrizze, hogy a járműmotor működik-e.
 Amennyiben a járműmotor áll, indítsa be a motort, ha lehet.
 Amennyiben működésben lévő motornál nincs D+-jel, nyomja meg a
motort leállító nyomógombot.
 Indítsa be a járműmotort.
 Hosszabbítsa ki vagy tolja be a létrakészletet.
 Amennyiben a hiba még a kijelzőben látható, ellenőriztesse a járművet
az alvázgyártóval, és szükség esetén háríttassa el a hibát.
 Amennyiben a hibajelzés továbbra is fennáll, vizsgáltassa meg a
gépezetes tolólétrát a Metz szervizében, és háríttassa el a hibát.
9.2.2.45.
1
2
3
4

E045 A forgás, vezérlés nélkül történik
Jelentés
Információs szöveg
Hibaszám
A fennálló hiba- és zavarjelentések
száma

Kiváltó ok:
•

A forgási szög meghatározott időintervallumon belül, a kezelőkar
működtetése nélkül bekövetkezett változása túl nagy.

Kihatás:
 Minden mozgás leáll.
 Kikapcsol a járműmotor.
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Megoldás / intézkedések:












Nyomja meg a járműmotor leállító gombját.
A hiba nullázódik.
Indítsa el a járműmotort.
Amennyiben a forgásszög módosulása a megengedett tartományon
belül van, végre lehet hajtani a gépezetes tolólétra bevetését.
Amennyiben a forgásszög módosulása a nincs a megengedett
tartományon belül, a mozgások leállnak, a járműmotor leáll, és a
jelentés ismét megjelenik.
Nyomja meg a motorleállító nyomógombot.
Nyissa ki a vészüzemi kezelő fedelet.
A vészüzemi berendezés kezelőkarjaival fektesse a létrát a létratartóra.
Helyezze a járművet szolgálaton kívül.
Szervizben ellenőriztesse a járművet, és háríttassa el a zavar okát.

9.2.2.46.
1
2
3
4

E046 A felállítási / döntési mozgás vezérlés nélkül történik
Jelentés
Információs szöveg
Hibaszám
A fennálló hiba- és zavarjelentések
száma

Kiváltó ok:
•

A felállítási szög meghatározott időintervallumon belül, a kezelőkar
működtetése nélkül bekövetkező változása túl nagy.

Kihatás:
 Minden mozgás leállása.
 Járműmotor kikapcsolás.
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Megoldás / intézkedések:












Nyomja meg a motorleállító nyomógombot.
A hiba nullázódik.
Indítsa be a járműmotort.
Amennyiben a felállítási szög módosulása a megengedett tartományon
belül van, a gépezetes tolólétrát használni lehet.
Amennyiben a felállítási szög módosulása nincs a megengedett
tartományon belül, a mozgások leállnak, a járműmotor leáll, és újra
megjelenik a hibajelzés.
Nyomja meg a motorleállító nyomógombot.
Nyissa ki a vészüzemi kezelő fedelet.
A vészüzemi berendezés kezelőkarjaival fektesse a létrát a létratartóra.
Helyezze a járművet szolgálaton kívül.
Szervizben ellenőriztesse a járművet, és háríttassa el a zavar okát.

9.2.2.47.
1
2
3
4

E047 A kihosszabbító / betoló mozgás vezérlés nélkül történik
Jelentés
Információs szöveg
Hibaszám
A fennálló hiba- és zavarjelentések
száma

Kiváltó ok:
•

A létra hosszúságának meghatározott időintervallumon belül, a
kezelőkar működtetése nélkül bekövetkező változása túl nagy.

Kihatás:
 Minden mozgás leállása.
 Járműmotor kikapcsolás.
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Megoldás / intézkedések:












Nyomja meg a motorleállító nyomógombot.
A hiba nullázódik.
Indítsa be a járműmotort.
Amennyiben a létra hosszúságának módosulása a megengedett
tartományon belül van, a gépezetes tolólétrát használni lehet.
Amennyiben a létra hosszúságának módosulása nincs a megengedett
tartományon belül, a mozgások leállnak, a járműmotor leáll, és újra
megjelenik a hibajelzés.
Nyomja meg a motorleállító nyomógombot.
Nyissa ki a vészüzemi kezelő fedelet.
A vészüzemi berendezés kezelőkarjaival fektesse a létrát a létratartóra.
Helyezze a járművet szolgálaton kívül.
Szervizben ellenőriztesse a járművet, és háríttassa el a zavar okát.

9.2.2.48.
1
2
3
4

E048 Terepmozgás vezérlés nélkül történik
Jelentés
Információs szöveg
Hibaszám
A fennálló hiba- és zavarjelentések
száma

Kiváltó ok:
•

A terepszögnek a meghatározott időintervallumon belül, a kezelőkar
működtetése nélkül bekövetkező változása túl nagy.

Kihatás:
 Minden mozgás leállása.
 Járműmotor kikapcsolás.
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Megoldás / intézkedések:












Nyomja meg a motorleállító nyomógombot.
A hiba nullázódik.
Indítsa be a járműmotort.
Amennyiben a terepszög módosulása a megengedett tartományon
belül van, a gépezetes tolólétrát használni lehet.
Amennyiben a terepszög módosulása nincs a megengedett
tartományon belül, a mozgások leállnak, a járműmotor leáll, és újra
megjelenik a hibajelzés.
Nyomja meg a motorleállító nyomógombot.
Nyissa ki a vészüzemi kezelő fedelet.
A vészüzemi berendezés kezelőkarjaival fektesse a létrát a létratartóra.
Helyezze a járművet szolgálaton kívül.
Szervizben ellenőriztesse a járművet, és háríttassa el a zavar okát.

9.2.2.49.
1
2
3
4

E049 A forgómozgás nem egyezik a vezérléssel
Jelentés
Információs szöveg
Hibaszám
A fennálló hiba- és zavarjelentések
száma

Kiváltó ok:
•

A forgási szögnek a meghatározott időintervallumon belül, a kezelőkar
működtetése nélkül bekövetkező változása túl nagy.

Kihatás:
 Forgató mozgás leállása.
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Megoldás / intézkedések:
 Nyomja meg a motorleállító nyomógombot.
 A hiba nullázódik.
 Amennyiben a forgási szög módosulása a megengedett tartományon
belül van, a gépezetes tolólétrát használni lehet.
 Amennyiben a forgási szög módosulása nincs a megengedett
tartományon belül, a forgató mozgás leáll, és újra megjelenik a
hibajelzés.
 Nyomja meg a motorleállító nyomógombot.
 Nyissa ki a vészüzemi kezelő fedelet.
 A vészüzemi berendezés kezelőkarjaival fektesse a létrát a létratartóra.
 Helyezze a járművet szolgálaton kívül.
 Szervizben ellenőriztesse a járművet, és háríttassa el a zavar okát.
9.2.2.50.
1
2
3
4

E050 A felállítási / döntési mozgás nem egyezik a vezérléssel
Jelentés
Információs szöveg
Hibaszám
A fennálló hiba- és zavarjelentések
száma

Kiváltó ok:
•

A felállítási szögnek a meghatározott
bekövetkező változása túl nagy.

Kihatás:
 A felállítási / döntési mozgás leállása.

- 400 -

időintervallumon

belül

Megoldás / intézkedések:
 Nyomja meg a motorleállító nyomógombot.
 A hiba nullázódik.
 Amennyiben a felállítási szög módosulása a megengedett tartományon
belül van, a gépezetes tolólétrát használni lehet.
 Amennyiben a felállítási szög módosulása nincs a megengedett
tartományon belül, a felállítási / döntési mozgás leáll, és újra megjelenik
a hibajelzés.
 Nyomja meg a motorleállító nyomógombot.
 Nyissa ki a vészüzemi kezelő fedelet.
 A vészüzemi berendezés kezelőkarjaival fektesse a létrát a létratartóra.
 Helyezze a járművet szolgálaton kívül.
 Szervizben ellenőriztesse a járművet, és háríttassa el a zavar okát.
9.2.2.51.
1
2
3
4

E051 A kihosszabbító / betoló mozgás nem egyezik a vezérléssel
Jelentés
Információs szöveg
Hibaszám
A fennálló hiba- és zavarjelentések
száma

Kiváltó ok:
•

A létrahosszúságnak a meghatározott
bekövetkező változása túl nagy.

Kihatás:
 A betoló mozgás leállása.
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időintervallumon

belül

Megoldás / intézkedések:
 Nyomja meg a motorleállító nyomógombot.
 A hiba nullázódik.
 Amennyiben a létrahosszúság módosulása a megengedett
tartományon belül van, a gépezetes tolólétrát használni lehet.
 Amennyiben a létrahosszúság módosulása nincs a megengedett
tartományon belül, a kihosszabbító / betoló mozgás leáll, és újra
megjelenik a hibajelzés.
 Nyomja meg a motorleállító nyomógombot.
 Nyissa ki a vészüzemi kezelő fedelet.
 A vészüzemi berendezés kezelőkarjaival fektesse a létrát a létratartóra.
 Helyezze a járművet szolgálaton kívül.
 Szervizben ellenőriztesse a járművet, és háríttassa el a zavar okát.
9.2.2.52.
1
2
3
4

E052 A terepmozgás nem egyezik a vezérléssel
Jelentés
Információs szöveg
Hibaszám
A fennálló hiba- és zavarjelentések
száma

Kiváltó ok:
•

A terepszögnek a meghatározott időintervallumon belül bekövetkező
változása túl nagy.

Kihatás:
 A terepmozgás leállása.
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Megoldás / intézkedések:
 Nyomja meg a motorleállító nyomógombot.
 A hiba nullázódik.
 Amennyiben a terepmozgás változás a megengedett tartományon belül
van, a gépezetes tolólétrát használni lehet.
 Amennyiben a terepmozgás változás nincs a megengedett tartományon
belül, a terepmozgás leáll, és újra megjelenik a hibajelzés.
 Nyomja meg a motorleállító nyomógombot.
 Nyissa ki a vészüzemi kezelő fedelet.
 A vészüzemi berendezés kezelőkarjaival fektesse a létrát a létratartóra.
 Helyezze a járművet szolgálaton kívül.
 Szervizben ellenőriztesse a járművet, és háríttassa el a zavar okát.
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Speciális és kiegészítő felszerelések
10.

Hordágytartó
10.1.

Bevezető
A jelen kezelési útmutató egy Metz gépezetes tolólétra mentőkosarára
szerelt hordágytartó felépítését, működési módját, használatát, kezelését,
karbantartását és ápolását írja le.
•
•
•
•

DIN 13024, 1. Rész és 2. Rész szerinti hordágy, görgős lábakkal
DIN 13025 Rész és 2. Rész szerinti hordágy
155-3 típusú FERNO univerzális hordágy, fekvő pozícióban
409 típusú FERNO hordágy

A használt hordágyak két átlósan elhelyezett rögzítő csappal kell
rendelkezzenek, a hordágy alakjánál fogva ékelődő rögzítésére a
hordágytartón.

A
B
C
D
E
F

Tengelytávolság = 1228 mm
Nyomtáv = 550 mm
Csap magassága = 50 mm
Csap hossza = 20 mm
Csapok távolsága = 1330 mm
Szabad magasság = 50 mm

A fentiekben nem nevesített hordágyakat csak akkor szabad használni, ha
azokat szabályosan a hordágytartóba rögzíteni lehet.
Az ellenőrzéshez szükséges méreteket megtalálják a BA0526-02-00
ábrán.
Vegye tekintetbe a hordágyártó kezelési útmutatóját és a gépezetes
tolólétra kezelési útmutatóját.
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A hordágytartó használatba vétele előtt olvassa el a
kezelési útmutatót, és kövessen minden előírást és
útmutatást.
A hordágytartót a teljes berendezéssel és felszereléssel
csak olyan személyek kezelhetik, akik azok kezelési
utasításait és az érvényes munkabiztonsági és balesetmegelőzési előírásokat ismerik.
A képesítés nélküli személyek által, vagy a
munkabiztonság figyelmen kívül hagyása által okozott,
akár járulékos személyi vagy anyagi károkért METZ nem
vállal felelősséget.
További információkért rendelkezésükre áll Metz szervizközpontja.
A gépezetes tolólétra kezelési útmutatójának 1. oldalán megtalálja a gyártó
és az ügyfélszolgálat címét, és a szervizszámokat.
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10.2. A hordágytartó használata
10.2.1. Rendeltetésszerű és nem rendeltetésszerű használat
A hordágytartó a hordágyak szállítására szolgál.
A használat a gépezetes tolólétráról történik.
A hordágytartót 200 kg-ig szabad terhelni.
A megengedett legnagyobb súly a hordágy súlyából és a szállítandó
személy súlyából tevődik össze.
A bevetésfajták, amelyek itt nincsenek nevesítve, nem rendeltetésszerűek,
azokat METZ nem engedélyezte.
10.2.2. Kezelőszemélyzet
A hordágytartót csak olyan személyek kezelhetik, akik a tűzoltó
szakszolgálati előírás vagy megfelelő nemzeti előírások szerinti
kiképzésben részesültek, és a gépezetes tolólétra kezelését és a
hordágytartó kezelését ismerik.
A kezelőszemélyzetnek meg kell tanítani a hordágytartó és a gépezetes
tolólétra kezelési útmutatójának használatát úgy, hogy azt bevetési
körülmények között is használni tudja.
A gépezetes tolólétra, a hordágytartó és a kezelési útmutatók biztos
használatát minden egyes személynek bizonyítania, és dokumentálni kell.
A hordágytartó használata előtt a kezelőszemélyzet a kezelési útmutatót
• el kell olvassa
• meg kell értse és
• figyelembe kell vegye.
A felelősnek javasoljuk, hogy ezt a kezelőszemélyzettel igazoltassa.
A kezelőszemélyzet minden cseréjénél, vagy a hordágytartó
kölcsönadásakor oda kell adni a kezelési útmutatót is, és fel kell hívni a
figyelmet ennek fontosságára.
10.2.3. Személyi védőfelszerelés
Viselje mindig a tűzoltó szakszolgálati előírás vagy a megfelelő nemzeti
előírások által megkövetelt személyi védőfelszerelést.
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10.2.4. Veszélyforrás / a veszély elkerülése / fennmaradó veszély

Stabilitásvesztés / borulásveszély!
A gépezetes tolólétra számára a hordágytartó használatakor a fő
veszélyt a hordágytartó terhelésekor fellépő reakcióerők képezik!
A mentőkosár megsérülhet.
A hordágytartóra nehezedő teher nem lépheti túl a mentőkosár
számára engedélyezett maximális terhelést.
A stabilitásvesztés veszélye esetén minden munkálatot azonnal abba
kell hagyni.
Foganatosítson baleset-megelőzési óvintézkedéseket.
Tegyen meg minden intézkedést a stabil állás biztosítása érdekében.
Külön veszélyt jelent a reakcióerők és más nem megengedhető környezeti
befolyások (pl. szél) kombinációja.
Enyhén kritikus helyzetben már a gépezetes tolólétra
folyamataiból adódó reakcióerők is kritikus állapotot okozhatnak.

mozgási

Figyelje mindig a kitalpalási szituációt.
Fontolja meg időben a gépezetes tolólétra állóhelyének változtatását, és
készítse elő azt.
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10.3.

A hordágytartó felépítése

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

DIN 13024/13025 szerinti hordágy
Hordágyfelvevő
Keret
Golyóscsapágy
Felfogó csap
Rögzítő csap
A hordágy kioldója
A forgató eszköz rögzítő tüskéje
A hordágy felfekvő felülete
Támasz
A hordágytartó csapágyazott, és minden gépezetes
tolólétraállásnál végtelenül forgatható.
A hordágytartót egy önműködő rögzítő tartja meg
helyzetében.

A hordágytartót 15o-onként rögzíteni lehet.
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10.3.1. A gépezetes tolólétra megengedett terhelése a hordágytartó
használatakor
A hordágytartó használatakor arra kell ügyelni, hogy az átadási ponton a
maradványteher elegendő legyen a hordágy, és a mentendő személy
hordágyra fogadására.
A hordágytartót 200 kg-ig lehet terhelni.
Ez a súly a hordágy és a hordágyon lévő személy súlyának összegéből
adódik.
A hordágytartó és a hordágy súlyát az átadási hely elérésekor a gépezetes
tolólétra vezérlése automatikusan további súlyként érzékeli, és ezért annak
mérlegelésekor, hogy a személyt még fel lehet-e venni, nem kell külön
figyelembe venni.
A hordágytartó terhelése az átadási helyen jelentkező maradékterheknek
megfelelően történhet.
10.3.2. Maradék terhelés a hordágytartó használatakor

1.
1.1
2 .
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6

Analóg terhelésjelző (ABA)(SA)
Terhelésjelzés
Jelzés a képernyőn
Gémkinyúlási tartomány
A létrakészlet lehetséges kihosszabbítási hossza
A létrakészlet felállítási szöge
Lehetséges terhelhetőség a mentőkosárban
Lehetséges gémkinyúlás
Mentőkosár

Az átadási hely megközelítésekor arra kell ügyelni, hogy az átadási
helyen a maradványteher elegendő legyen a teher felvételére.
A meglévő, még lehetséges terhelhetőséget -a fő kezelőálláson- az analóg
terheléskijelző (ABA)(SA)(1) és a képernyőn (2) megjelenő jelzés mutatja.
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A mentőkosár kezelőállásán a meglévő, még lehetséges terhelhetőséget a
képernyőn (2) megjelenő jelzés mutatja.
A képernyő a mentőkosárban lehetséges terhelhetőséget (2.4) mutatja. A
képernyő a lehetséges terhelhetőség maximális értékét mutatja. A
hordágytartó súlya és a személy súlya nem szabad túllépje a lehetséges
terhelhetőség maximális értékét.
Az analóg terheléskijelző (ABA)(SA)(1) a terhelést jelzi (1.1).
90 kg alatti személyek esetében a terhelésjelzés 2-személyes szabadon
állási határig (1.2) szabad hogy jelezzen.
90 kg feletti személyek esetében a terhelésjelzés 3-személyes szabadon
állási határig (1.3) szabad hogy jelezzen.
10.4.

A hordágytartó használata
A hordágytartó akkor bevetésre kész, ha:
• a hordágytartó helyesen fel van helyezve a mentőkosárra
• a reteszek beakadtak.
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10.4.1. A hordágytartó felhelyezése a mentőkosárra
A hordágytartó csapját közvetlenül a mentőkosár furatára kell helyezni, és
jobb és baloldalt biztonsági reteszekkel biztosítani kell.

1 Tartócsap
2 Tartófurat
3 Reteszelő tüske
 Helyezze a hordágytartót a mentőkosárra.
• A tartócsapokat (1) a tartófuratokba (2) kell helyezni.
• A színesen jelölt csapot a megjelölt furatba kell helyezni.
 Ellenőrizze, hogy a reteszelő (3) jól beakadt-e.
 Helyezze a hordágyat a hordágytartóra.
 Ellenőrizze, hogy a hordágy rögzítői megfelelően beakadtak-e a
hordágytartó rögzítőibe.
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10.4.2. Az átadási hely megközelítése

A hordágytartó túlnyúlik a mentőkosár körvonalán!
Épületrészek, vagy kiugrók megkerülésekor fennáll az
ütközés veszélye!
Az átadási hely megközelítésekor gondoskodjon
megfelelő szabad térről.
A hordágy hordágytartón történő szállításakor
gondoskodjon arról, hogy a hordágy markolatai
legyenek teljesen betolva.




A mentőkosárral közelítse meg az átadási helyet.
Ellenőrizze, hogy a maradványteher elegendő-e a személy
átvételére.
A mentőkosár kezelőállásán olvassa le a megengedett
terhelhetőséget.
A hordágytartót 200 kg-ig lehet terhelni. Ez a súly a
hordágy és a hordágyon lévő személy súlyának
összegéből adódik.
A hordágyat kb. 20 kg-mal kell számításba venni.
A hordággyal felvehető személy súlya ezáltal max.
180 kg lehet.
A 20 kg-nál nehezebb hordágyak esetében figyelembe
kell venni a többletsúlyt.
A felveendő személy maximális súlyát csökkenteni kell
a hordágy többletsúlyával.

 Fordítsa a hordágytartót a hordágy átvételéhez szükséges pozícióba.
 A hordágytartó felfektetési felülete az átadási hely felé néz.
A létrakészletet helyezze lehetőleg úgy, hogy a
hordágytartó a terhelt hordágy felhelyezésekor feküdjön
fel kissé a mellvédre.
Ez megkönnyíti az átadást, és az átadott személy
számára kíméletesebb.
10.4.3. Terhek a hordágytartó terhelésekor
A hordágytartót 200 kg-ig lehet terhelni. Ez a súly a hordágy és a
hordágyon lévő személy súlyának összegéből adódik.
Annak érdekében, hogy a hordágytartó be tudja fogadni a 200 kg terhelést,
a hordágytartót le kell támasztani a mentőkosár korlátjára.
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A hordágyat kb. 20 kg-mal kell számításba venni.
A hordággyal felvehető személy ezáltal max. 180 kg
lehet.
A 20 kg-nál nehezebb hordágyak esetében figyelembe
kell venni a többletsúlyt.
A felveendő személy maximális súlyát csökkenteni kell a
hordágy többletsúlyával.
1
2
3

Hordágytartó
Korlát
Sín

Egy terhelt hordágy felhelyezésekor legalább a sínek (3) egyike
automatikusan felfekszik a korlátra (2).
Ezek a sínek csak 180o-os szögben hatnak, a mentőkosár elején.

Figyelembe kell venni, hogy a hordágytartóra történő rakodáskor
különböző terhelési tartományok léteznek.
A mentőkosár eleje előtti tartomány két terhelési tartományra van osztva.
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A mentőkosár középtengelyétől 45o-ra jobbra és balra a hordágytartót 200
kg-ig lehet terhelni.
A mentőkosár középtengelyétől 45o … 90o tartományban a hordágytartót
150 kg-ig lehet terhelni.
A mentőkosár hátoldalánál található tartományban a hordágytartót 100 kgig lehet terhelni.

Ha a hordágy teljesen fel van tolva, és rendesen reteszelve van, a
hordágytartót maximális terhelésnél is a teljes forgási tartományban
forgatni lehet.
A felső létra forgatását végezze lehetőség szerint
a mentőkosár elejének forgási tartományában.
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10.4.4. A hordágy felvétele

1 Hordágy
2 Hordágytartó
3 Befogadó platform

4 Hordágyrögzítő elöl
5 Hordágyrögzítő hátul

Biztosítsa a sérült személyt a hordágy biztosító övei segítségével.

Kontrollálatlan létrakészlet mozgások!
A hordágy felhelyezésekor és feltolásakor a létrakészlet
billegésbe és kontrollálatlan mozgásba kezdhet.
Csak görgős hordágyat használjon!

A hordágy lecsúszása a hordágytartóra helyezéskor!
A hordágytartó megrakodásakor figyelembe kell venni
a maximális hozzápakolási tartományokat (lásd a 10.4.3
fejezetet).




Helyezze a hordágy (1) görgőit a hordágytartó (2) befogadó
platformjára (3).
Tolja a hordágyat a hordágytartóra, míg a hordágyat biztosító
rögzítő tüskék hallhatóan beakadnak a rögzítőkbe (4/5).
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Ellenőrizze, hogy a hordágyat biztosító rögzítő tüskék jól beakadtake a rögzítőkbe (4/5).

A hordágytartó forgó felsőrésze sérülést okozhat a
kosárban tartózkodó személyeknek!
A
forgatóeszköz
reteszelő
tüskéjének
oldásakor
ellenőrizhetetlen felső létramozgás történhet!
Gondoskodjon arról, hogy a felső rész a forgatóeszköz
reteszelő tüskéjének oldásakor ne tudjon magától
elfordulni.




Húzza meg a forgatóeszköz reteszelő tüskéjét.
Forgassa a hordágytartó felső részét szállító állásba.
Ellenőrizze, hogy a forgatóeszköz reteszelő tüskéje jól be van-e
akadva.

1

Biztosító öv



Biztosítsa a hordágytartóhoz a sérült személyt és a hordágyat a
hordágytartóhoz tartozó övek (1) segítségével.

10.4.5. A hordágy kivétele
1

A hordágy reteszének oldása




Nyissa a hordágytartó oldozó reteszét (1).
Ha személy van a hordágyon, el kell távolítani a hordágy biztosító
öveit.
Vegye ki a hordágyat.
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10.5. Tárolás a gépjárműben
10.5.1. A platformon

1 Hordágytartó
2 Rugós csapszeg
A hordágytartó tároló helye a platformon a felépítmény málhaterei (G1/G2)
mögött található. Balra és jobbra egyaránt kivehető.
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10.5.2.

1
2

A málhatérben

Hordágytartó
Rugós csapszeg

A hordágytartó tároló helye a platformon a felépítmény málhatereiben
(G1/G2) található. Balra és jobbra egyaránt kivehető.
A létrakészletnél:

1
2

Hordágytartó
Rugós csapszeg

A hordágytartó az erre a célra szolgáló Metz-hordágytartó tartójába van
akasztva, és rugós csapszeggel van biztosítva.
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10.6.

Karbantartás
•
•
•

A hordágytartót, beleértve a hordozó konstrukciót, valamint a zárak,
reteszek, reteszelő tárcsa állapotát is, szakértővel évente meg kell
vizsgáltatni.
Ellenőrizni kell a hordágytartó csapja és a mentőkosár felső ütköző
peremén található furatok közötti dugócsatlakozást, és meg kell kenni
univerzális zsírral.
A hordágytartó sérüléseit minden bevetés után, de legkésőbb 2
havonta ellenőrizni kell.
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10.7.

1
2
3
4
5
6
7
8

A hordágytartó felépítése

Hordágy
Hordágybefogadó
Keret
Golyóscsapágy
Fogadó csap
Reteszoldó
Biztonsági övek tartója
Zár

9 Felfekvő felület a hordágy
számára
10 Forgatóeszköz rögzítő tüskéje
11 Kosár-hordágy
leemelésbiztosítása
12 Kosár-hordágy
leemelésbiztosítása, oldalt
13 Kosárhordágy rögzítője

A hordágytartó golyóscsapágyon fekszik és minden
gépezetes tolólétraállásban vég nélkül forgatható.
A hordágytartót
helyzetében.

egy önműködő

retesz

tartja

A hordágytartót 15o-onként lehet megakasztani.
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meg

10.7.1. A gépezetes tolólétra megengedett terhelése a hordágytartó
használatakor
A hordágytartó használatakor arra kell vigyázni, hogy az átadási helyen a
maradvány teher elegendő legyen a hordágy és a hordágyon található
személy felvételére.
A hordágytartót 200 kg-mal lehet terhelni. Ez a súly a hordágy és a
hordágyon lévő személy súlyának összegéből adódik.
A hordágytartó és a hordágy súlyát az átadási hely elérésekor a gépezetes
tolólétra vezérlése automatikusan további súlyként érzékeli, és ezért annak
mérlegelésekor, hogy a személyt még fel lehet-e venni, nem kell külön
figyelembe venni.
A hordágytartó terhelése az átadási helyen jelentkező maradékterheknek
megfelelően történhet.
10.7.2. Maradék terhelés a hordágytartó használatakor

1
1.1
2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6

Analóg terheléskijelzés (ABA)(SA)
Terhelésjelzés
Jelzés a képernyőn
Gémkinyúlási tartomány
A létrakészlet lehetséges kihosszabbítási hosszúsága
A létrakészlet felállítási szöge
Lehetséges terhelhetőség a mentőkosárban
Lehetséges gémkinyúlás
Mentőkosár

Az átadási hely megközelítésekor arra kell ügyelni, hogy az átadási helyen
a maradványteher elegendő legyen a teher felvételére.
A meglévő még lehetséges terhelhetőséget -a fő kezelőálláson- az analóg
terheléskijelző (ABA)(SA)(1) és a képernyőn (2) megjelenő jelzés mutatja.
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A mentőkosár kezelőállásán a meglévő még lehetséges terhelhetőséget a
képernyőn (2) megjelenő jelzés mutatja.
A képernyő a mentőkosárban lehetséges terhelhetőséget (2.4) mutatja. A
képernyőn lehetséges terhelhetőség maximális értékét mutatja. A
hordágytartó súlya és a személy súlya nem szabad túllépje a lehetséges
terhelhetőség maximális értékét.
Az analóg terheléskijelző (ABA)(SA)(1) a terhelést jelzi (1.1).
90 kg alatti személyek esetében a terhelésjelzés 2-személyes szabadon
állási határig (1.2) szabad, hogy jelezzen.
90 kg feletti személyek esetében a terhelésjelzés 3-személyes szabadon
állási határig (1.3) szabad, hogy jelezzen.
10.8.

A hordágytartó használata
A hordágytartó akkor bevetésre kész, ha:
• a hordágytartó helyesen fel van helyezve a mentőkosárra
• a reteszek beakadtak
• az adott bevetésre fel van készítve.

10.8.1. A hordágytartó felhelyezése a mentőkosárra
A hordágytartó csapját közvetlenül a mentőkosár furatára kell helyezni, és
jobb és baloldalt biztonsági reteszekkel biztosítani kell.

1
2
3
4
5.1
5.2

Tartócsap
Tartófurat
Reteszelő tüske
Hordágytartó
Tartócsap, színjel
Tartófurat, színjel
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Helyezze a hordágytartót a mentőkosárra.
A tartócsapokat (1) a tartófuratokba (2) kell helyezni.
A hordágytartó (4) befelé kell mutasson.
A pirossal jelölt csapot (5.1) a pirossal megjelölt furatba (5.2) kell
helyezni.
 Ellenőrizze, hogy a reteszelő (3) jól beakadt-e.


•
•
•

10.8.2. A hordágytartó előkészítése egy hordággyal történő használatra
A hordágytartó hordággyal történő használatához a retesz és a kosártartó
elemelés-biztosítása be kell legyen csukva.

1 Hordágytartó
3 Kosárhordágy
elemelés-biztosítása,
oldalt



4
5

Kosárhordágy
elemelésbiztosítása, fejrésznél
Kosárhordágy
reteszelés

Ellenőrizze, hogy a kosárhordágy elemelés-biztosításai (3/4) be
vannak-e csukva.
Ellenőrizze, hogy a kosárhordágy (5) retesze be van-e csukva.
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10.8.3. A hordágytartó
használatra

előkészítése

egy

kosárhordággyal

történő

A hordágytartó kosárhordággyal történő használatához ki kell nyitni a
kosárhordágy elemelés-biztosításait.
A hordágy retesze nyitva kell legyen.

1
2
3






Hordágytartó
Hordágyreteszelés
Kosárhordágy
elemelésbiztosítása, oldalt

4
5

Kosárhordágy
elemelésbiztosítása, fej-oldalon
Kosárhordágy
reteszelés

Csukja a kosárhordágy leemelés biztosítóját (3/4) munkaállásba.
Az leemelés biztosító automatikusan reteszel.
Ellenőrizze, hogy a kosárhordágy (5) retesze be van-e csukva.
Ellenőrizze, hogy a hordágy (2) retesze nyitva van-e.
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10.8.4. A kosárhordágy használata után a hordágytartó utazási helyzetbe
billentése
A hordágytartó kosárhordággyal történő használata esetén a kosárhordágy
leemelés biztosítóit szállítási helyzetbe kell fordítani.

1
2
3
4
4.1
5

Hordágytartó
Hordágyreteszelés
Oldalsó kosárhordágy leemelési biztosító
Fejoldali kosárhordágy leemelési biztosító
Retesz
Kosárhordágy reteszelés

 Billentse az oldalsó kosárhordágy leemelési biztosítót (3) a
hordágytartó közepéhez.
 Billentse az oldalsó kosárhordágy leemelési biztosítót (3) lefelé.
 Az oldalsó kosárhordágy leemelési biztosító szállítási helyzetben van.
 Húzza kifelé a reteszt (4.1).
 Billentse lefelé a fejoldali kosárhordágy leemelési biztosítót (4).
 A fejoldali kosárhordágy leemelési biztosító (4) szállítási helyzetben
van.
 Ellenőrizze, hogy a retesz be van-e billentve.
 A hordágytartó szállítási helyzetben van.
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10.8.5. A hordágytartó eltávolítása a mentőkosárról

A hordágytartó betolásakor megsérülhet a felépítmény!
Amennyiben a hordágy felső része nincs szállítási
pozícióban, a tartócsapok hozzáütközhetnek a
felépítményhez!
Mielőtt leemelné a hordágytartót a mentőkosárról,
állítsa a hordágytartó felső részét szállítási pozícióba.

1
2
3
4
5

Tartócsap
Tartófurat
Reteszelő tüske
Hordágytartó
Szállítási pozíció jelölése
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A tartócsapok nagyon szorosan illeszkednek a tartófuratba, ezért a
hordágytartó leemelésekor megfeszülhetnek. Ügyeljen arra, hogy a
hordágytartót egyenletesen húzza ki a tartófuratból.
A hordágytartó leemeléséhez két személy szükséges.



Fektesse le a létrát oldalra.
A kosár alját az állófelületre kell fektetni.

Amennyiben a hordágytartón hordágyat szállított:

Billentse a leemelési biztosítókat szállítási pozícióba.








Fordítsa a hordágytartó felső részét szállítási pozícióba.
A reteszelő tüskénél (5) meg kell egyezzen a jelölés.
Le lehet emelni a hordágytartót.
Húzza kifelé a reteszelő tüskéket (2).
A hordágytartó ki van oldva.
Emelje meg egyenletesen a hordágytartót.
Tárolja a hordágytartót a járműben.
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10.8.6. Az átadási hely megközelítése

A hordágytartó túlnyúlik a mentőkosár körvonalán!
Épületrészek, vagy kiugrók megkerülésekor fennáll az
ütközés veszélye!
Az átadási hely megközelítésekor gondoskodjon
megfelelő szabad térről.
A
hordágy
hordágytartón
történő
szállításakor
gondoskodjon arról, hogy a hordágy markolatai legyenek
teljesen betolva.

1
2
3

Hordágy szállítási helyzete
Hordágy fejrész
Mentőkosár kezelőpult

Felhelyezve, a hordágytartó benyúlik a mentőkosár belső területére.
Annak érdekében, hogy elérhesse és beláthassa a kezelő- és megjelenítő
elemeket a mentőkosár kezelőállásán, a hordágytartó felső részét
hordágyszállító (1) helyzetbe kell forgatni.
Az a legkedvezőbb állás, amikor a hordágytartó felső része 45o-ban a
mentőkosár kezelőállására (3) van állítva.
Amikor ember van a hordágyon, a hordágytartót úgy lehet forgatni, hogy a
személy feje a kezelő látóterében legyen (2).




Forgassa a hordágytartót a hordágyszállító (1) pozícióba.
A mentőkosárral közelítse meg az átadási helyet.
Ellenőrizze, hogy a maradványteher elegendő-e a személy
átvételére.
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A mentőkosár kezelőállás képernyőjén olvassa le a megengedett
terhelhetőséget.
A hordágytartót 200 kg-ig lehet terhelni. Ez a súly a
hordágy és a hordágyon lévő személy súlyának
összegéből adódik.
A hordágyat kb. 20 kg-mal kell számításba venni.
A hordággyal felvehető személy súlya ezáltal max.
180 kg lehet.
A 20 kg-nál nehezebb hordágyak esetében figyelembe
kell venni a többletsúlyt.
A felveendő személy maximális súlyát csökkenteni kell
a hordágy többletsúlyával.

 Fordítsa a hordágytartót a hordágy átvételéhez szükséges pozícióba.
 A hordágytartó felfektetési felülete az átadási hely felé néz.
A létrakészletet helyezze lehetőleg úgy, hogy a
hordágytartó a terhelt hordágy felhelyezésekor
feküdjön fel kissé a mellvédre.
Ez megkönnyíti az átadást, és az átadott személy
számára kíméletesebb.
10.8.7. Terhek a hordágytartó terhelésekor
A hordágytartót 200 kg-ig lehet terhelni. Ez a súly a hordágy és a
hordágyon lévő személy súlyának összegéből adódik.
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A hordágyat kb. 20 kg-mal kell számításba venni.
A hordággyal felvehető személy súlya ezáltal max. 180
kg lehet.
A 20 kg-nál nehezebb hordágyak esetében figyelembe
kell venni a többletsúlyt.
A felveendő személy maximális súlyát csökkenteni kell a
hordágy többletsúlyával.
10.8.8. A hordágy felvétele

1
2
3
4
5

Hordágy
Hordágytartó
Befogadó platform
Hordágyrögzítő elöl
Hordágyrögzítő hátul

 Biztosítsa a sérült személyt a hordágy biztosító övei segítségével.

Kontrollálatlan létrakészlet mozgások!
A hordágy felhelyezésekor és feltolásakor a létrakészlet
billegésbe és kontrollálatlan mozgásba kezdhet.
Csak görgős hordágyat használjon!
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A hordágy lecsúszása a hordágytartóra helyezéskor!
Ügyeljen arra, hogy a hordágy felhelyezésekor a létra
ne kezdjen el lengeni!





Helyezze a hordágy (1) görgőit a hordágytartó (2) befogadó
platformjára (3).
Tolja a hordágyat a hordágytartóra, míg a hordágyat biztosító
rögzítő tüskék hallhatóan beakadnak a rögzítőkbe (4/5).
Ellenőrizze, hogy a hordágyat biztosító rögzítő töskék jól beakadtake a rögzítőkbe (4/5).

A hordágytartó forgó felsőrésze sérülést okozhat a
kosárban tartózkodó személyeknek!
A forgatóeszköz reteszelő tüskéjének oldásakor
ellenőrizhetetlen felső létramozgás történhet!
Győződjön meg, hogy a felső rész a forgatóeszköz
reteszelő tüskéjének oldásakor nem tud önállóan
forogni.




Húzza meg a forgatóeszköz reteszelő tüskéjét.
Forgassa a hordágytartó felső részét szállító állásba.
Ellenőrizze, hogy a felsőrész forgatóeszköz reteszelő tüskéje jól be
van-e akadva.

1 Biztosító öv



Biztosítsa a hordágytartóhoz a sérült személyt és a hordágyat a
hordágytartóhoz tartozó övek (1) segítségével.
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10.8.9. A hordágy kivétele
1 A hordágy reteszének oldása





Nyissa a hordágytartó oldozó reteszét (1).
Ha személy van a hordágyon, el kell távolítani a hordágy biztosító
öveit.
Vegye ki a hordágyat.

10.8.10. A kosárhordágy felvétele

1
2
3
4
5
6
V
O

Hordágy
Hordágytartó
Befogadó platform
Hordágy retesz
Fejoldali kosárhordágy leemelési biztosító
Oldalsó kosárhordágy leemelési biztosító
Reteszelve
Nyitva



Biztosítsa a sérült személyt a kosárhordágyhoz tartozó övek
segítségével.
Készítse elő a hordágytartót a kosárhordággyal történő szállításhoz
(lásd a 10.8.3 fejezetet).
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Kontrollálatlan létrakészlet mozgások!
A hordágy felhelyezésekor és feltolásakor a létrakészlet
billegésbe és kontrollálatlan mozgásba kezdhet.
Csak műanyag kosárhordágyat használjon!

A hordágy lecsúszása a hordágytartóra helyezéskor!
Ügyeljen arra, hogy a hordágy felhelyezésekor a
létrakészlet ne kezdjen el billegni!









Helyezze a kosárhordágyat (1) a hordágytartó (2) befogadó
platformjára (3).
Tolja a kosárhordágyat a hordágytartóra, míg a hordágyat biztosító
rögzítő pöcök beakad a rögzítőbe (5).
Ellenőrizze, hogy a kosárhordágy jól beakadt-e a rögzítőbe (5).
Reteszelje a kosárhordágyat.
A kosárhordágy retesze (4) „V” állásban áll.
Ellenőrizze, hogy a retesz (4) jól beakadt-e a kosárhordágyba.
Ellenőrizze, hogy a retesz (4) jól beakadt-e.

A hordágytartó forgó felsőrésze sérülést okozhat a
kosárban tartózkodó személyeknek!
A forgatóeszköz reteszelő szegének oldásakor
ellenőrizhetetlen felső létramozgás történhet!
Gondoskodjon arról, hogy a felső rész a forgatóeszköz
reteszelő szegének oldásakor ne tudjon önállóan
forogni.



Húzza meg a forgatóeszköz reteszelő szegét.
Forgassa a hordágytartó felső részét szállító állásba.
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Ellenőrizze, hogy a felsőrész forgatóeszköz reteszelő szege jól be
van-e akadva.



1 Biztosító öv

Biztosítsa a hordágytartóhoz a sérült személyt és a hordágyat a
hordágytartóhoz tartozó övek (1) segítségével.



10.8.11. A kosárhordágy kivétele

1
V
O

•



Retesz
Kosárhordágy retesze zárva
Kosárhordágy retesze nyitva
Nyissa a hordágytartó oldozó reteszét (1).
Ha személy van a hordágyon, el kell távolítani a hordágy biztosító
öveit.
Vegye ki a hordágyat.
Billentse a kosárhordágy leemelés biztosítóját szállító állásba (lásd
a 10.8.4 fejezetet)
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10.9. Tárolás a gépjárműben
10.9.1. A málhatérben

A hordágytartó betolásakor megsérülhet a felépítmény!
Amennyiben a hordágy felső része nincs szállítási
pozícióban, a tartócsapok hozzáütközhetnek a
felépítményhez!
Mielőtt leemelné a hordágytartót a mentőkosárról,
állítsa a hordágytartó felső részét szállítási pozícióba.

1
2
3

Hordágytartó
Rugós csapszeg
Hordágytartó szállítási biztosítéka

A hordágytartó tároló helye a platformon a felépítmény málhatereiben
(G1/G2) a létrakészlethez vezető hágcsók alatt található.
Balra és jobbra egyaránt kivehető.
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10.9.2. A létrakészletnél

1
2

Hordágytartó
Rugós csapszeg

A hordágytartó az erre a célra szolgáló Metz-hordágytartó tartójába van
akasztva, és rugós csapszeggel van biztosítva.
10.10. Karbantartás
• A hordágytartót, beleértve a hordozó konstrukciót, valamint a zárak,
reteszek, reteszelő tárcsa állapotát is, szakértővel évente meg kell
vizsgáltatni.
• Ellenőrizni kell a hordágytartó csapja és a mentőkosár felső ütköző
peremén található furatok közötti dugócsatlakozást, és meg kell kenni
univerzális zsírral.
• A hordágytartó sérüléseit minden bevetés után, de legkésőbb 2 havonta
ellenőrizni kell.
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11.

HH365-DL-METZ ágyú a kosárban
11.1. Bevezető
A jelen kezelési útmutató a Metz gépezetes tolólétra mentőkosarára szerelt
HH365-DL-METZ ágyú felépítését, működését, használatát, kezelését,
karbantartását és ápolását írja le.
Vegye figyelembe a HH365-DL-METZ ágyú gyártója által adott kezelési
utasításokat és a gépezetes tolólétra kezelési útmutatóját is.

A gépezetes tolólétrán található ágyú működésének
elégtelen ismerete súlyos balesetekhez vezethet.
A képesítés nélküli személyek által, vagy a
munkabiztonság figyelmen kívül hagyása által okozott,
akár járulékos személyi vagy anyagi károkért METZ nem
vállal felelősséget.
Olvassa el pontosan a kezelési utasítást a jármű üzembe
helyezése előtt, és kövessen minden előírást és
útmutatást.
Az ágyút teljes berendezéssel és felszereléssel együtt
csak olyan személy kezelheti, aki ismeri az ágyút, a
felszerelést és az érvényes munkabiztonsági és balesetmegelőzési előírásokat.
További információkért rendelkezésükre áll a METZ szervizközpontja (a
gyártó és ügyfélszolgálat címét lásd az 1. oldalon).
Az ágyú gyártója által adott kezelési utasítás a járműhöz adott mappában
található.
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11.2.

A HH365-DL-METZ ágyú műszaki adatai

Névleges teljesítmény 26 mm-es 1550 l/bar-on
fúvó átmérőnél
Visszaható erő

1250N

Vetőtávolság

45m-ig

További műszaki adatot a gyártó kezelési utasításában talál.
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11.3. Használat
11.3.1. A rendeltetésszerű és nem rendeltetésszerű használat
A „HH365-DL-METZ” ágyú
• tűzoltó készülékként és tűzoltó bevetésen hasonló segélynyújtó
eszközként történő használatra
• tűzoltószer (pl. víz, víz-habképző anyag keverék) kijuttatására
van szánva.
A használat gépezetes tolólétráról történik
Az itt nem nevesített felhasználási mód nem rendeltetésszerű, METZ nem
engedélyezte.
11.3.2. Kezelőszemélyzet
Az ágyút csak olyan személyek kezelhetik, akik a tűzoltó szakszolgálati
előírások vagy más nemzeti előírások alapján megfelelő kiképzést kaptak,
és ismerik a gépezetes tolólétra kezelését.
A kezelőszemélyzet ugyanúgy kell ismerje a kezelési utasítás használatát
és képes kell legyen ennek használatára bevetési körülmények között is.
A gépezetes tolólétra, az ágyú és a kezelési utasítás használatát minden
egyes személy be kell bizonyítsa gyakorlatban, és ezt dokumentálni kell.
Ezen túlmenően a kezelőszemélyzet a gépezetes tolólétrára szerelt ágyú
használata előtt a kezelési útmutatót
• gondosan el kell olvassa
• meg kell értse
• be kell tartsa.
Javasoljuk, hogy a felelős személy ezt a személyzettel igazoltassa vissza.
Minden személycsere esetében, vagy az ágyú harmadik személyek
számára történő átadásánál oda kell adni a kezelési útmutatót is, és fel kell
hívni a figyelmet annak jelentőségére.
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11.3.3. Veszélyforrás / a veszély elkerülése / fennmaradó veszély

Stabilitásvesztés / borulásveszély.
Az ágyú használata közben fellépő visszaható erő
következtében a létra lengésbe jöhet.
A tűzoltóvíz fellazíthatja az állófelület talaját.
Ez veszélyeztetheti a gépezetes tolólétra stabilitását.
Amennyiben fennáll a stabilitásvesztés veszélye, azonnal
meg kell szakítani minden munkát.
Foganatosítson
intézkedéseket
a
balesetek
megelőzésére.
Intézkedjen a stabilitás biztosítására.
A reakcióerők és egyéb megengedhetetlen környezeti befolyás (pl. szél)
kombinációjából különleges veszély származik.
Enyhén kritikus állás esetében akár a gépezetes tolólétra mozgási
folyamataiból származó csekély reakcióerő is kritikus állapotot válthat ki.
Figyelje folyamatosan a kitalpalási helyzetet.
Fontolja meg időben a gépezetes tolólétra állóhelyének változtatását, és
készítse elő azt időben.
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11.4.

Az ágyú felszerelése a mentőkosárra

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Ágyú
Elzáró az ágyún
Alaktartó nyomótömlő
B-kapocs
Vezető, a B-kapocs rögzítésére
„C” csatlakozó (SA)
Fúvóka csatlakozója
Vízszintes forgatószerelvény
Függőleges forgatószerelvény
Markolatrögzítés
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11.5.

A személyvédő zuhany felszerelése a mentőkosárra (SA)

1
2.1
2.2
3
4

Fúvókák
Fúvókák csatlakoztatása az ágyúnál
Fúvókák csatlakoztatása a mentőkosárnál
Fúvókák elzáró csapja
Összekötő tömlő
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11.6. Az ágyú kezelése
11.6.1. Az ágyú elhelyezése a mentőkosárba

1
2
3
4
5

Ágyú
Fogadócsap az ágyúnál
Fogadóelem a mentőkosárnál
Biztosítócsapszeg a monitor számára, lent
Markolat

Az ágyút a mentőkosár elejére kell felhelyezni.






Döntse a létrakészletet oldalra.
Az ágyú csapját (2) tolja a mentőkosár fogadóelemébe (3).
Ellenőrizze, hogy a biztosító csapszegek (4) jól beakadnak-e.
Helyezze a markolatot (5) munkahelyzetbe.
Az ágyút (1) össze lehet kötni a vízbetáplálással.
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11.6.2. Az alaktartó tömlő beépítése
11.6.2.1. Cső nélkül a felső létrában

1
2
3
4
5
6

Alaktartó nyomótömlő
Nyomótömlő
Rögzítő kilincs a nyomótömlőnél
Tolóretesz
Műanyagvezető
Rögzítő kilincs az ágyúnál

 A tömlőbiztosító segítségével szerelje az alaktartó nyomótömlőt (1) az
első létrafokhoz.
• A tömlőbiztosító alsó szorítókapcsot a műanyag vezetők (5) között tolja
a létracsúcshoz.
 Ellenőrizze, hogy a két tolóretesz (4) a létrafoknál jól beakad-e.
 Csatlakoztassa az alaktartó nyomótömlőt az ágyúhoz.
 Csatlakoztassa a nyomótömlőt (2) az alaktartó tömlőhöz (1).
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11.6.2.2.

1
2
3
4

Csővel a felső létrában (SA)

Alaktartó nyomótömlő
Cső a felső létrában
Rögzítő kilincs a nyomótömlőnél
Rögzítő kilincs az ágyúnál

Csatlakoztassa az alaktartó nyomótömlőt (1) a csőhöz a felső létrában.
Csatlakoztassa az alaktartó nyomótömlőt az ágyúhoz.
Csatlakoztassa a nyomótömlőt a csőhöz a felső létrában.
Ellenőrizze, hogy a rögzítő kilincs (3/4) a cső felső kapcsánál és az
ágyúnál helyesen beakadt-e.
 Az ágyú bevetésre kész.





11.6.3. Állítási és rögzítési lehetőségek az ágyún
11.6.3.1. Markolat
1
2
3
4
5

Markolat
Rögzítő tüske
Szállítási pozíció
1. állás
2. állás

A markolat két (4/5) állással rendelkezik.
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A markolat egyik beállási helyzetbe állítása érdekében meg kell húzni a
rögzítő tüskét (2) és a markolatot a megfelelő állásba kell forgatni.
11.6.3.2.

1
A
B
C

Sugárcső

Biztosító tüske
Középállás
+30o
-30o

A sugárcsövet három állásban lehet rögzíteni. A beállított helyzetet a
biztosító tüskével lehet biztosítani.
11.6.3.3.

1
A
B

Elforgatás

Reteszelő
Retesz zárva
Retesz nyitva

Az ágyút 30o–kal el lehet forgatni balra vagy jobbra. Ehhez ki kell nyitni a
vízszintes reteszt (1).
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11.6.4. Az ágyú előkészítése a tűzoltásra
Az ágyút a mentőkosárban a talajról, vagy a fő kezelőálláson lehet kezelni.
Ehhez az ágyút bevetés előtt megfelelően elő kell készíteni.
11.6.4.1.

Az ágyú kezelése a mentőkosárban

Rendszerint az ágyút közvetlenül egy a kosárban álló személy kezeli.
1
2
3
4
5

Markolat
Rögzítő tüske
Szállítási pozíció
1. állás
2. állás

 Állítsa a markolatot az 1. vagy 2. állásba.
 Oldozza a függőleges és vízszintes forgatás rögzítőjét.
 Az ágyú elő van készítve a mentőkosárból történő kezelésre.
11.6.4.2.

Az ágyú kezelése a fő kezelőállásnál

A kosárban tartózkodó személyek lezuhanhatnak!
A mentőkosár forgatásakor a kosárból kieshetnek az
emberek.
A mentőkosárban nem tartózkodhat senki, amikor az
ágyút a fő kezelőállásról üzemeltetik.
A fő kezelőállásról az ágyút függőlegesen el lehet forgatni.
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Ennek során a mentőkosár függőleges forgatása a kosárszintező
kezelőkarjával történik.

1
2
3





Elzáró
A függőleges forgatás rögzítője
A vízszintes forgatás rögzítője
Zárja a függőleges forgatás biztosítóját (2).
Zárja a vízszintes forgatás biztosítóját (3).
Nyissa ki az elzárót (1) az ágyúnál.
Az ágyú elő van készítve a fő kezelőállásról történő kezelésre.
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11.6.5. Az ágyú vízellátása
11.6.5.1. Tűzoltás előkészítése, cső nélkül a felső létrában

1
2
3
4

Alaktartó nyomótömlő
Nyomótömlő
Retesz a létrakészleten
Kapocsreteszelő

Hajtsa le a létrát oldalra.
Biztosítsa a nyomótömlőt a létracsúcsnál.
Oldalt lelógó üres nyomótömlővel állítsa fel a létrát kb. 65o-ra.
Lendítse a nyomótömlőt a létrakészletbe.
Csatlakoztassa a nyomótömlőt egy elosztóhoz.
A létra mozgása közben egy a létra lábánál tartózkodó személy figyelje
és vezesse a nyomótömlőt.
 Kihosszabbításnál, döntésnél, felállításnál és forgatásnál a
nyomótömlőt utána kell vezetni.
 Betoláskor a nyomótömlőt feszesen lefelé kell húzni, hogy ne
akadhasson belé a létrafokokba.
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11.6.5.2.

Tűzoltás előkészítése, csővel a felső létrában

1 Cső a felső létrában
 A létracsúcson csatlakoztassa az alaktartó nyomótömlőt az ágyúhoz és
a felső létra csövéhez.
 A létra lábánál csatlakoztassa a nyomótömlőt a felső létra csövéhez.
 Csatlakoztassa a nyomótömlőt egy elosztóhoz.
 Meg van teremtve az ágyú vízellátása.
 A létra mozgása közben egy a létra lábánál tartózkodó személy figyelje
és vezesse a nyomótömlőt.
 Kihosszabbításnál, döntésnél, felállításnál és forgatásnál a
nyomótömlőt utána kell vezetni.
 Betoláskor a nyomótömlőt feszesen lefelé kell húzni, hogy ne
akadhasson belé a létrafokokba.
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11.6.5.3.

Tűzoltás befejezése

 Állítsa le a vízellátást.
 Ürítse ki a nyomótömlőt.
 Tolja be a létrakészletet.
A nyomótömlőt közben feszesen lefelé kell húzni,
hogy ne akadhasson belé a létrafokokba.
A felső létrában nincs cső:
 Állítsa fel a létrát kb. 65o-ra.
 Lendítse ki a nyomótömlőt a létrakészletből.
 Hajtsa le a létrát oldalra.
 Távolítsa el a nyomótömlőt.
 Távolítsa el az ágyúhoz vezető tömlőt.
11.6.6. A tűzoltás végrehajtása

Stabilitásvesztés veszélye!
A sugárcsőből kilépő víz visszaható ereje túl nagy.
A vízsugár visszaható ereje nem lehet több, mint max.
1600 N!
A megengedett fúvókaméretek és nyomásszintek
megtalálhatók a 11.9 fejezet táblázatában.
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A létra lengésbe jöhet!
Stabilitásvesztés veszélye!
Az elzárók hirtelen nyitása és zárása az osztónál vagy az
ágyúnál a létracsúcsot ütésszerű nyomással terheli.
A nyomást az ágyú felé növelje a tömlőben mindig
lassan.
Használjon mindig alacsony menetemelkedésű szeleppel
szerelt osztókat.
Az ágyú elzáróját nyissa és zárja mindig lassan!

A vízsugár felrepítheti a tárgyakat!
A vízsugár személyeket találhat el.
Kerülje az ágyú sugarának körzetében tartózkodást.
A mentőkosárból végzett tűzoltásnál a létrakészlet további terhelést kap.
A létrakészletbe fektetett és vizet vezető nyomótömlő kb. 300 kg-mal növeli
a létrakészlet terhelését.
A tűzoltás során az ágyúból távozó vízsugár visszaható erőt fejt ki.
Tűzoltás közben a terhelést a képernyő és az analóg terheléskijelző
(ABA)(SA) mutatja.
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Tűzoltáshoz a létrát üres nyomótömlővel csak a 2-fős szabadon állási
határon belül szabad mozgatni.

1
1.1
2
3
3.1

Képernyő
2-fős szabadon állási határ jelzése a képernyőn
Szabadon állási határ nyomógombja
Analóg terheléskijelző (ABA)(SA)
2-fős szabadon állási határ jelzése az analóg terheléskijelzőben
(ABA)(SA)

 Nyomja a „Szabadon állási határ” (2) nyomógombot a 2-fős szabadon
állási határ beállításáig.
 A képernyőn (1.1) és az analóg terheléskijelzőben (ABA)(SA) (3.1)
megjelenik a 2-fős szabadon állási határ.
 A létra megáll a 2-fős szabadon állási határnál.
Amikor vízleadás van a mentőkosárból vagy a létracsúcsról, nem szabad
túllépni az alábbi táblázat értékeit:
Gépezetes tolólétra típus
L27 (DLK18-12)
L32 (DLK23-12)
L39

Max. felállítási szög
70o
70o
70o
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Max. létrahossz
22 m
28 m
35 m

A gépezetes tolólétra típusától függően az alábbi nyomótömlőket kell
használni:
Gépezetes tolólétra típus
L27 (DLK18-12)
L32 (DLK23-12)
L39

Tömlőhossz, alu-csővel a Tömlőhossz, alufelső létrában
cső nélkül a felső
létrában
35 m
25 m
35 m
25 m
45 m
35 m

11.6.7. Az ágyú kezelése
11.6.7.1. Az ágyú kezelése a mentőkosárban






Az osztó elzáró csapját nyissa lassan.
Vigye a mentőkosarat a kívánt beavatkozási pozícióba.
Lassan nyissa ki az ágyú elzáró csapját.
Az ágyúból víz folyik.
Végre lehet hajtani a tűzoltó beavatkozást.
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11.6.7.2.

Az ágyú kezelése a fő kezelőállásnál

A kosárban tartózkodó személyek lezuhanhatnak!
A mentőkosár lefelé döntésekor a kosárból
kieshetnek az emberek.
A mentőkosárban nem tartózkodhat senki, amikor az
ágyút a fő kezelőállásról üzemeltetik.

1
1.1
2
3
4
5

Vészüzemi doboz
Kosárszintezés vészüzemi kezelő fedele
Kosárszintezés kezelőkarja
„Blokkolás-áthidaló” nyomógomb
Képernyő megjelenítő mezője
OK-nyomógomb

Az ágyút a mentőkosár döntésével és felállításával fel és le lehet mozgatni.
A mentőkosár döntését és felállítását a vészüzemi dobozban található
kosárszintező kezelőkarral lehet végrehajtani.
Az ágyú vízszintes mozgatását a létra forgatásával lehet végezni.
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A bevetés végrehajtása
 Vigye a mentőkosarat a kívánt bevetési helyzetbe.
 Nyissa ki a vészüzem fedelét (1.1) a kosárszintezés (2) kezelőkarja
felett.
 Az automatikus kosárszintezés nem működik.
 A mentőkosarat a kosárszintező kezelőkarral (2) lehet felállítani vagy
dönteni.
 Mozdítsa a kosárszintező (2) kezelőkart felfelé.
 A mentőkosár elfordul felfelé.
 A kosarat a 10o-os határon belül a kosárszintező kezelőkarral (2) lehet
irányítani.
 A mentőkosár vagy létra dőlése megáll, amikor a mentőkosár dőlése
eléri a 10o-ot.
 Mozdítsa a kosárszintező (2) kezelőkart lefelé.
 A mentőkosár elfordul lefelé.
 A kosarat a 10o-os határon belül a kosárszintező kezelőkarral (2) lehet
irányítani.
 A mentőkosár vagy létra dőlése megáll, amikor a mentőkosár dőlése
eléri a 10o-ot.
Az ágyú állítása és billentése a 10o-os határ átlépésekor
• A képernyő megjelenítő mezőjében (4) megjelenik
kosárdőlés” üzemzavar jelentés.
 Nyomja meg a „Blokkolás-áthidaló” (3) nyomógombot.
 Villog a „Blokkolás-áthidaló” (3) nyomógomb.
 Nyomja meg az engedélyező nyomógombot.
 A „Blokkolás-áthidaló” (3) nyomógomb világít.
 A mentőkosarat szintezni lehet.

a

„10o-os

A kikapcsolási határ megszüntetéséhez be kell tartani a nyomógombok
megadott működtetési sorrendjét.
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Az ágyú állítása és döntése a 15o-os határ elérésekor
• A mentőkosár vagy létra döntése megáll, amikor a mentőkosár dőlése
elérte a 15o-ot.
• A fő kezelőálláson folyamatosan szól a zümmögő.
• Az analóg terheléskijelzőnél (ABA)(SA) világít a „Hiba- és üzemzavar”
jelentés
• A képernyő megjelenítő mezőjében (4) megjelenik a „15o-os
kosárdőlés” üzemzavar jelentés.
 Nyomja meg a „Blokkolás-áthidalás” (3) nyomógombot.
 Villog a „Blokkolás-áthidalás” (3) nyomógomb.
 Tartsa nyomva a „Blokkolás-áthidalás” (3) nyomógombot.
 Nyomja meg az engedélyező nyomógombot.
 A „Blokkolás-áthidalás” (3) nyomógomb világít.
 A folyamatos hang átvált szakaszos hangjelzésre.
 A mentőkosarat szintezni lehet.
A kikapcsolási határ megszüntetéséhez be kell
tartani a nyomógombok megadott működtetési
sorrendjét.
A
mentőkosár
dőlt
helyzetére
hangjelzés
figyelmeztet.
Az engedélyező nyomógomb elengedése után
nyomja meg a képernyőn az „OK” (5)
nyomógombot. A hangjelzés elhallgat és a
képernyő alapkijelzésre vált.
Az engedélyező nyomógomb működtetésekor újra
aktiválódik a hangjelzés, és a kijelző átvált a
fennálló hibajelentésre.
A létrakészlet mozgatása tűzoltás közben

A vízsugár felrepítheti a tárgyakat!
A vízsugár személyeket találhat el.
A kosárszintező kezelőkar fölötti vészüzemi kezelő
fedele zárásával aktiválódik a mentőkosár automatikus
szintezése.
A
tűzoltó
vízsugár
ellenőrizetlen
mozgásának
elkerülése érdekében a tűzoltás ideje alatt a
kosárszintező kezelőkar feletti vészüzemi kezelő fedele
nyitva kell legyen.
 Nyomja meg az engedélyező nyomógombot.
 A fő kezelőálláson lévő kezelőkarok segítségével vigye a mentőkosarat
az új bevetési pozícióba.
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Amikor a mentőkosár a 10o-os határon belül van,
a kosárszintező kezelőkar fölötti vészüzemi kezelő
fedele zárásával újra aktiválódik a mentőkosár
automatikus szintezése.
Az engedélyező nyomógomb működtetésekor a
mentőkosár automatikusan vízszintesre áll.
Ez a mozgás a tűzoltósugár ellenőrizetlen
mozgását okozhatja.
Csak akkor zárja a kezelőkar feletti vészüzemi
kezelő fedelet, ha biztosítva van, hogy az
ágyúból nem történhet vízleadás.
11.6.8. A tűzoltás végeztével
11.6.8.1. Az ágyút a fő kezelőálláson kezelték









Zárja el az elzárót az osztónál.
Megszakadt az ágyú vízellátása.
Ellenőrizze, hogy a mentőkosár a 10o-os határon belül van-e.
Amennyiben a mentőkosár a 10o-os határon kívül van, be kell hozni a
10o-os határon belülre (lásd a 7.2.4 fejezetet).
Zárja a vészüzemi kezelő fedelet.
Aktiválódik, a mentőkosár automatikus szintezése.
A mentőkosár vízszintesre áll.
Hajtsa le a létrát oldalra.
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11.6.8.2.

1
2
3
4
5
6

Az alaktartó nyomótömlő kiszerelése, a felső létrában cső nélkül

Alaktartó nyomótömlő
Nyomótömlő
Rögzítő kilincs a nyomótömlőnél
Tolóretesz
Műanyag vezető
Rögzítő kilincs az ágyúnál

 Nyomja meg a rögzítő kilincset (6) az ágyú kapcsánál.
 Kapcsolja le az ágyúról az alaktartó nyomótömlőt (1).
 Nyomja meg a rögzítő kilincset (3) a létracsúcson lévő nyomótömlő
kapcsánál.
 Kapcsolja le a nyomótömlőt (2) az alaktartó nyomótömlőről.
 Nyissa ki a tömlőbiztosító reteszét (3).
 Húzza le a tömlőbiztosítót a létrafokról.
 Ki van szerelve az alaktartó nyomótömlő (1).
 Helyezze az alaktartó nyomótömlőt a járművön található tartóba.
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11.6.8.3.

1
2
3
4

Az alaktartó nyomótömlő kiszerelése, a felső létrában csővel (SA)

Alaktartó nyomótömlő
Cső a felső létrában
Rögzítő kilincs a nyomótömlőnél
Rögzítő kilincs az ágyúnál

Nyomja meg a rögzítő kilincset (4) az ágyú kapcsánál.
Kapcsolja le az ágyúról az alaktartó nyomótömlőt (1).
Nyomja meg a rögzítő kilincset (3) a felső létrán lévő cső kapcsánál.
Kapcsolja le az alaktartó nyomótömlőt (2) a felső létrán lévő cső
kapcsáról.
 Ki van szerelve az alaktartó nyomótömlő (1).
 Helyezze az alaktartó nyomótömlőt a járművön található tartóba.
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11.6.8.4.

Az ágyú leszerelése

• Minden bevetés után ürítse ki teljesen az ágyút.
 Döntse a sugárcsövet lefelé.
 A sugárcsőből kifolyik a maradék víz.

1
2
3
4
5
6
7






Ágyú
Befogadó az ágyúnál
Befogadó a mentőkosárnál
Biztosító csap
Markolat
Függőleges forgatószerelvény
Vízszintes forgatószerelvény
Zárja a vízszintes forgatás biztosítóját (7).
Hozza a markolatot (5) szállítóállásba.
Az ágyút le lehet venni a mentőkosárról.
Húzza az alsó biztosítócsapot (4) és húzza az ágyút fölfelé.
Tárolja el az ágyút (1) a megfelelő tárolóban, és biztosítsa.
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11.6.9. Az ágyú karbantartása
Az ágyú elvégzendő karbantartási munkálatait megtalálja a HH365-DLMETZ ágyú gyártójának kezelési útmutatójában.
Az alaktartó nyomótömlő
 Minden bevetés után, de legalább évente egyszer szemrevételezéssel
ellenőrizni kell az alaktartó nyomótömlőt.
 Az alaktartó nyomótömlőt 10 év elteltével újra kell cserélni.

- 462 -

11.7. Az ágyú kezelése
11.7.1. Az ágyú mentőkosárra szerelése

1
2
3
4
5

Ágyú
Befogadó csap az ágyúnál
Befogadó a mentőkosárnál
Biztosítócsap az ágyú számára, lent
Csatlakozó

Az ágyú a mentőkosár elejére kerül.







Hajtsa le a létrát oldalra.
Tűzze a csapot (2) a mentőkosár befogadójába (3).
Ellenőrizze, hogy a biztosítócsap (4) megfelelően beakadt-e.
Csatlakoztassa a vezérlést (5).
Az ágyút a mentőkosárból és a fő kezelőállásról lehet vezérelni.
Az ágyút (1) csatlakoztatni lehet a vízellátásra.
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11.7.2. Az alaktartó tömlő beszerelése
11.7.2.1. A felső létrában cső nélkül

1
2
3
4
5
6

Alaktartó nyomótömlő
Nyomótömlő
Rögzítő kilincs a nyomótömlőnél
Tolóretesz
Műanyag vezető
Rögzítő kilincs az ágyúnál

 Rögzítse az alaktartó nyomótömlőt (1) a tömlőbiztosítóval az első
létrafokhoz.
• A tömlőbiztosító utolsó szemét a műanyag vezetők (5) között tolja a
létracsúcsra.
 Ellenőrizze, hogy mind a két tolóretesz (4) jól beakadt-e a létrafoknál.
 Csatlakoztassa az alaktartó nyomótömlőt az ágyúhoz.
 Csatlakoztassa a nyomótömlőt (2) az alaktartó nyomótömlőhöz (1).
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11.7.2.2.

1
2
3
4

Csővel a felső létrában

Alaktartó nyomótömlő
Cső a felső létrában
Rögzítő kilincs a nyomótömlőnél
Rögzítő kilincs az ágyúnál

 Csatlakoztassa az alaktartó nyomótömlőt (1) a felső létrában (2)
található csőhöz.
 Csatlakoztassa az alaktartó nyomótömlőt az ágyúhoz.
 Csatlakoztassa a nyomótömlőt a csőhöz a felső létrában.
 Ellenőrizze, hogy a rögzítő kilincs (3/4) a nyomótömlőnél jól
csatlakoztatva van-e a felső létra csövénél és az ágyúnál.
 Az ágyú használatra kész.
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11.7.3. Az ágyú vízellátása
11.7.3.1. A tűzoltás előkészítése, cső nélkül a felső létrában

1
2
3
4

Alaktartó nyomótömlő
Nyomótömlő
Retesz a létrakészleten
Kapocsreteszelő

Hajtsa le a létrát oldalra.
Biztosítsa a nyomótömlőt a létracsúcsnál.
Oldalt lelógó üres nyomótömlővel állítsa fel a létrát kb. 65o-ra.
Lendítse a nyomótömlőt a létrakészletbe.
Csatlakoztassa a nyomótömlőt egy elosztóhoz.
A létra mozgása közben egy a létra lábánál tartózkodó személy figyelje
és vezesse a nyomótömlőt.
 Kihosszabbításnál, döntésnél, felállításnál és forgatásnál a
nyomótömlőt utána kell vezetni.
 Betoláskor a nyomótömlőt feszesen lefelé kell húzni, hogy ne
akadhasson belé a létrafokokba.
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11.7.3.2.

1

A tűzoltás előkészítése, csővel a felső létrában

Cső a felső létrában

 A létracsúcson csatlakoztassa az alaktartó nyomótömlőt az ágyúhoz és
a felső létra csövéhez.
 A létra lábánál csatlakoztassa a nyomótömlőt a felső létra csövéhez.
 Csatlakoztassa a nyomótömlőt egy elosztóhoz.
 Meg van teremtve az ágyú vízellátása.
 A létra mozgása közben egy a létra lábánál tartózkodó személy figyelje
és vezesse a nyomótömlőt.
 Kihosszabbításnál, döntésnél, felállításnál és forgatásnál a
nyomótömlőt utána kell vezetni.
 Betoláskor a nyomótömlőt feszesen lefelé kell húzni, hogy ne
akadhasson belé a létrafokokba.
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11.7.3.3.

A tűzoltás befejezése

 Állítsa le a vízellátást.
 Ürítse ki a nyomótömlőt.
 Tolja be a létrakészletet.
A nyomótömlőt közben feszesen lefelé kell húzni,
hogy ne akadhasson belé a létrafokokba.
A felső létrában nincs cső:

Állítsa fel a létrát kb. 65o-ra.

Lendítse ki a nyomótömlőt a létrakészletből.

Hajtsa le a létrát oldalra.

Távolítsa el a nyomótömlőt.

Távolítsa el az ágyúhoz vezető tömlőt.
11.7.4. A tűzoltó bevetés végrehajtása

Stabilitásvesztés veszélye!
A sugárcsőből kilépő víz visszaható ereje túl nagy.
A vízsugár visszaható ereje nem lehet több, mint max.
1600 N!
A megengedett fúvókaméretek és nyomásszintek
megtalálhatók a 11.9 fejezet táblázatában.
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A létra lengésbe jöhet!
Stabilitásvesztés veszélye!
Az elzárók hirtelen nyitása és zárása az osztónál vagy
az ágyúnál a létracsúcsot ütésszerű nyomással terheli.
A nyomást az ágyú felé növelje a tömlőben mindig
lassan.
Használjon
mindig
alacsony
menetemelkedésű
szeleppel szerelt osztókat.
Az ágyú elzáróját nyissa és zárja mindig lassan!

A vízsugár felrepítheti a tárgyakat!
A vízsugár személyeket találhat el.
Kerülje az ágyú sugarának körzetében tartózkodást.
A mentőkosárból végzett tűzoltásnál a létrakészlet további terhelést kap.
A létrakészletbe fektetett és vizet vezető nyomótömlő kb. 300 kg-mal növeli
a létrakészlet terhelését.
A tűzoltás során az ágyúból távozó vízsugár visszaható erőt fejt ki.
Tűzoltás közben a terhelést a képernyő és az analóg terheléskijelző
(ABA)(SA) mutatja.
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Tűzoltáshoz a létrát üres nyomótömlővel csak a 2-fős szabadon állási
határon belül szabad mozgatni.

1
1.1
2
3
3.1

Képernyő
2-fős szabadon állási határ jelzése a képernyőn
Szabadon állási határ nyomógombja
Analóg terheléskijelző (ABA)(SA)
2-fős szabadon állási határ jelzése az analóg terheléskijelzőben
(ABA)(SA)

 Nyomja a „Szabadon állási határ” (2) nyomógombot a 2-fős szabadon
állási határ beállításáig.
 A képernyőn (1.1) és az analóg terheléskijelzőben (ABA)(SA) (3.1)
megjelenik a 2-fős szabadon állási határ.
 A létra megáll a 2-fős szabadon állási határnál.
Amikor vízleadás van a mentőkosárból vagy a létracsúcsról, nem szabad
túllépni az alábbi táblázat értékeit:
Gépezetes tolólétra típus
L27 (DLK18-12)
L32 (DLK23-12)
L39

Max. felállítási szög
70o
70o
70o
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Max. létrahossz
22 m
28 m
35 m

A gépezetes tolólétra típusától függően az alábbi nyomótömlőket kell
használni:
Gépezetes tolólétra típus

Tömlőhossz, alu-csővel a
felső létrában

L27 (DLK18-12)
L32 (DLK23-12)
L39

35 m
35 m
45 m

Tömlőhossz, alucső nélkül a felső
létrában
25 m
25 m
35 m

11.7.5. Az ágyú kezelése
11.7.5.1. Az ágyú kezelése a mentőkosárban
1
2.1
2.2
3.1
3.2
4.1
4.2





Ágyú kezelőpultja
Szórt sugár
Kötött sugár
Forgatás jobbra
Forgatás balra
Felállítás
Döntés
Vigye a mentőkosarat a kívánt beavatkozási pozícióba.
Lassan nyittassa ki a betáplálás elzáróját.
Az ágyúból víz folyik.
Végre lehet hajtani a tűzoltó beavatkozást.
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11.7.5.2.

Az ágyú kezelése a fő kezelőálláson

A kosárban tartózkodó személyek lezuhanhatnak!
Az ágyú forgatásakor a létrakészlet ellenőrizhetetlen lengésbe
kezdhet!
A kosárból kieshetnek az emberek.
A mentőkosárban nem tartózkodhat senki, amikor az ágyút a fő
kezelőállásról üzemeltetik.

1
2.1
2.2
3.1
3.2
4.1
4.2

Ágyú kezelőpultja
Szórt sugár
Kötött sugár
Forgatás jobbra
Forgatás balra
Felállítás
Döntés

Az ágyút a fő kezelőállás kezelőpultjáról (1) lehet irányítani.
Amennyiben a kosárban személyek tartózkodnak, az ágyút a kosárból kell
irányítani.





Vigye a mentőkosarat a kívánt beavatkozási pozícióba.
Lassan nyittassa ki a betáplálás elzáróját.
Az ágyúból víz folyik.
Végre lehet hajtani a tűzoltó beavatkozást.
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11.7.6. Az tűzoltó bevetés befejezése után
11.7.6.1. Az alaktartó nyomótömlő kiszerelése, a felső létrában cső nélkül

1
2
3
4
5
6

Alaktartó nyomótömlő
Nyomótömlő
Rögzítő kilincs a nyomótömlőnél
Tolóretesz
Műanyag vezető
Rögzítő kilincs az ágyúnál

 Nyomja meg a rögzítő kilincset (6) az ágyú kapcsánál.
 Kapcsolja le az ágyúról az alaktartó nyomótömlőt (1).
 Nyomja meg a rögzítő kilincset (3) a létracsúcson lévő nyomótömlő
kapcsánál.
 Kapcsolja le a nyomótömlőt (2) az alaktartó nyomótömlőről.
 Nyissa ki a tömlőbiztosító reteszét (3).
 Húzza le a tömlőbiztosítót a létrafokról.
 Ki van szerelve az alaktartó nyomótömlő (1).
 Helyezze az alaktartó nyomótömlőt a járművön található tartóba.
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11.7.6.2.

1
2
3
4

Az alaktartó nyomótömlő kiszerelése, a felső létrában csővel (SA)

Alaktartó nyomótömlő
Cső a felső létrában
Rögzítő kilincs a nyomótömlőnél
Rögzítő kilincs az ágyúnál

Nyomja meg a rögzítő kilincset (4) az ágyú kapcsánál.
Kapcsolja le az ágyúról az alaktartó nyomótömlőt (1).
Nyomja meg a rögzítő kilincset (3) a felső létrán lévő cső kapcsánál.
Kapcsolja le az alaktartó nyomótömlőt (2) a felső létrán lévő cső
kapcsáról.
 Ki van szerelve az alaktartó nyomótömlő (1).
 Helyezze az alaktartó nyomótömlőt a járművön található tartóba.
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11.7.6.3.

•



1
2
3
4
5





Az ágyú leszerelése

Minden bevetés után ürítse ki teljesen az ágyút.
Vigye az ágyút szállítási helyzetbe.
A sugárcsőből kifolyik a maradék víz.

Ágyú
Befogadó az ágyúnál
Befogadó a mentőkosárnál
Biztosító csap az ágyúnál
Ágyúvezérlés csatlakozója
Szerelje ki az alaktartó nyomótömlőt (lásd a 11.7.6.1 fejezetet)
Az ágyút le lehet venni a mentőkosárról.
Húzza az alsó biztosító csapot (4) és húzza felfelé az ágyút (1).
Fektesse az ágyút (1) a megfelelő tárolóba.
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11.7.7. Az ágyú karbantartása
 Az ágyú elvégzendő karbantartási munkálatait megtalálja a HH365-DLMETZ ágyú gyártójának kezelési útmutatójában.
Az alaktartó nyomótömlő
 Minden bevetés után, de legalább évente egyszer szemrevételezéssel
ellenőrizni kell az alaktartó nyomótömlőt.
 Az alaktartó nyomótömlőt 10 év elteltével újra kell cserélni.
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11.8.

Permetező fúvókák a mentőkosáron (SA)
A kosárban tartózkodó személyzet erős hősugárzás elleni védelme
érdekében a mentőkosáron vízből ködöt permetező fúvókák találhatók.
Ez a köd csökkenti a hősugárzás hatását a kosárban tartózkodó
személyzetre.
A permetező fúvókákat használni lehet a gőzök lecsapására is.
A tűzoltáskor keletkező vízkár minimális szinten
tartása érdekében a permetező fúvókákat csak erős
hősugárzás esetében, vagy a gőzök lecsapására
szabad használni.

11.8.1. Permetező fúvókák használata
11.8.1.1. A permetező fúvókák használatának feltétele
• Be van szerelve az ágyú (lásd a 11.6.1 és 11.7.1 fejezetet).
• Létre van hozva az ágyú vízellátása (lásd a 11.6.5 és 11.7.3 fejezetet).
11.8.1.2.

1
2

A permetező fúvókák csatlakoztatása

Ágyúnál kimenet a permetező fúvókák számára
Összekötő tömlő

 Csatlakoztassa az összekötő tömlőt (2) a mentőkosár permetező
fúvókákat ellátó kimenetére (1.2).
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 Csatlakoztassa az összekötő tömlőt (2) az ágyúnak a permetező
fúvókákat ellátó kimenetére (1.1).
 A fúvókák használatra készen állnak.
11.8.1.3.

1
ZU
AUF

A permetező fúvókák üzemeltetése

Permetező fúvókák elzárója
Elzárva
Nyitva

 Nyissa ki az ágyúnál a permetező fúvókák (1) elzáróját.
 A permetező fúvókákból folyik a víz.
A használat befejezése:
 Zárja el az ágyúnál a permetező fúvókák (1) elzáróját.
 A permetező fúvókákból nem folyik víz.
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11.9.

A vízsugarak visszaható erői

A vízsugár visszaható ereje (a vízsugárral ellentétes irányú nyers erő) és a hozzá tartózó
vízmennyiségek, a víznyomástól és a fúvóka átmérőtől függően.

N1 táblázat
(N 113)

Visszaható erő, Newton-ban
Vízmennyiség liter/perc-ben
Víznyomás

5 bar

6 bar

7 bar

8 bar

9 bar

10
bar

11
bar

12
bar

13
bar

14 bar

62
120
111
215
197
380
250
480
373
715
521
1000
604
1160
693
1330
789
1510
891
1710
998
1920

75
130
133
235
237
415
300
525
448
785
625
1090
725
1270
832
1460
947
1660
1069
1870
1198
2100

87
140
155
250
276
450
350
565
522
845
729
1180
845
1370
971
1570
1104
1790
1247
2020
1397
2270

100
150
178
270
316
480
399
605
597
905
833
1260
966
1470
1109
1680
1262
1910
1425
2160
1597
2420

112
160
200
285
355
510
449
640
671
960
937
1340
1087
1550
1248
1780
1420
2030
1603
2290

125
170
222
300
394
535
499
670
746
1010
1041
1410
1208
1640
1386
1880
1577
2140

138
180
244
315
434
560
549
710
820
1060
1146
1480
1328
1710
1525
2240

150
185
266
330
473
585
599
740
895
1110
1250
1550
1449
1800

163
195
289
345
513
610
649
770
969
1150
1354
1610
1570
1870

175
200
311
355
552
635
699
800
1044
1200
1458
1670

Fúvókaátmérő
C-sugárcső, 1 fő tarja

9 mm
12mm

Megengedett
nyomásértékek
és
visszaható erők a
mentőkosárba
vagy
létracsúcsra
fixen
telepített
ágyú
számára

16mm
18mm
22mm
26mm
28mm
30mm
32mm
34mm
36mm

Példa:

N
l/min
N
l/min
N
l/min
N
l/min
N
l/min
N
l/min
N
l/min
N
l/min
N
l/min
N
l/min
N
l/min

26 mm fúvókaátmérőnél és 12 bar víznyomásnál a visszaható erő 1250 N, az
átfolyó vízmennyiség pedig 1550 l/min

10 Newton = kb. 1 kp. Vízmennyiség DIN 14200 szabvány 2. táblázata szerint.
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12.

A kötélen lesikló szerkezet beakasztó eszköze a mentőkosáron
12.1.

Bevezető
A jelen kezelési útmutató a Metz gépezetes tolólétra mentőkosarára
szerelt, a kötélen lesikló szerkezet számára szolgáló beakasztó eszköz
felépítését, működését, használatát, kezelését, karbantartását és ápolását
írja le.
Vegye figyelembe a kötélen lesikló szerkezet gyártója által adott kezelési
utasításokat és a gépezetes tolólétra kezelési útmutatóját is.

A kötélen lesikló szerkezet számára szolgáló beakasztó
eszköz használatba vétele előtt olvassa el pontosan a
kezelési utasítást a jármű üzembe helyezése előtt, és
kövessen minden előírást és útmutatást.
A kötélen lesikló szerkezet számára szolgáló beakasztó
eszközt teljes berendezéssel és felszereléssel együtt csak
olyan személy kezelheti, aki ismeri a kötélen lesikló
szerkezet számára szolgáló beakasztó eszközt, a
felszerelést és az érvényes munkabiztonsági és balesetmegelőzési előírásokat.
A képesítés nélküli személyek, vagy a munkabiztonság és
baleset-megelőzés figyelmen kívül hagyása miatt
bekövetkező személyi vagy anyagi károkért –legyenek
azok akár csupán közvetettek is- METZ nem vállal
felelősséget.
További információkért rendelkezésükre áll a METZ szervizközpontja (a
gyártó és ügyfélszolgálat címét lásd az 1. oldalon).
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12.2

A kötélen lesikló készülék beakasztójának műszaki adatai

Gyártó
Típus
A
teherviselő
teherviselése, max.

METZ Aerials GmbH &
Co.KG
Beakasztó
eszköz
a
kötélen lesikló készülék
számára
szem 150 kg
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12.3
Használat
12.3.1 Rendeltetésszerű és nem rendeltetésszerű használat
A beakasztó eszköz a kötélen lesikló készülék
• a tűzoltók kötélen lesikló szerkezet segítségével mentőkosárból történő
önmentésére
szolgál.
A használat METZ gépezetes tolólétra mentőkosaráról történik
Az itt nem nevesített felhasználási mód nem rendeltetésszerű, METZ nem
engedélyezte.
12.3.2 Kezelőszemélyzet
A beakasztó eszközt a kötélen lesikló készülék számára csak olyan
személyek kezelhetik, akik a tűzoltó szakszolgálati előírások vagy más
nemzeti előírások alapján megfelelő kiképzést kaptak, és ismerik a
gépezetes tolólétra kezelését.
A kezelőszemélyzet ugyanúgy kell ismerje a kezelési utasítás használatát
és képes kell legyen ennek használatára bevetési körülmények között is.
A gépezetes tolólétra, a kötélen lesikló készülék számára szolgáló
beakasztó eszköz és a kezelési utasítás használatát minden egyes
személy be kell bizonyítsa gyakorlatban, és ezt dokumentálni kell.
Ezen túlmenően a kezelőszemélyzet a gépezetes tolólétrára szerelt
kötélen lesikló készülék számára szolgáló beakasztó eszköz használata
előtt a kezelési útmutatót
• gondosan el kell olvassa
• meg kell értse
• be kell tartsa.
Javasoljuk, hogy a felelős személy ezt a személyzettel igazoltassa vissza.
Minden személycsere esetében, vagy a kötélen lesikló készülék számára
szolgáló beakasztó eszköz harmadik személyek számára történő
átadásánál oda kell adni a kezelési útmutatót is, és fel kell hívni a figyelmet
annak jelentőségére.
12.4

Személyi védőfelszerelés
Viselje mindig a tűzoltó szakszolgálat vagy megfelelő nemzeti előírások
által igényelt személyi védőfelszerelést.
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A kötélen lesikló készülék használatakor a személyeket biztosítani kell a
lezuhanás ellen.
12.4.1 Veszélyforrás / a veszély elkerülése / fennmaradó veszély

Stabilitásvesztés / borulásveszély.
A kötélen lesikló készülék számára szolgáló beakasztó
eszköz használata közben a fő veszély a teher
megemelésekor és leeresztésekor fellépő visszaható
erőből adódik.
Sérülhet a mentőkosár.
Ez veszélyeztetheti a gépezetes tolólétra stabilitását.
A teher a kötélen lesikló készülék számára szolgáló
beakasztó eszköz teherviselő szemnél nem szabad
meghaladja a 150 kg-ot.
Amennyiben fennáll a stabilitásvesztés veszélye, azonnal
meg kell szakítani minden munkát.
Foganatosítson intézkedéseket a balesetek megelőzésére.
Intézkedjen a stabilitás biztosítására.
A reakcióerők és egyéb megengedhetetlen környezeti befolyás (pl. szél)
kombinációjából különleges veszély származik.
Enyhén kritikus állás esetében akár a gépezetes tolólétra mozgási
folyamataiból származó csekély reakcióerő is kritikus állapotot válthat ki.
Figyelje folyamatosan a kitalpalási helyzetet.
Fontolja meg időben a gépezetes tolólétra állóhelyének változtatását, és
készítse elő azt időben.

- 483 -

12.5

A beakasztó berendezés felépítése a kötélen lesikló készülék
számára, a mentőkosárnál

1
2
3

Beakasztó berendezés a Rollgliss számára
Felfogó csap
Teherviselő szem
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12.6

A beakasztó berendezés odaerősítése a kötélen lesikló készülék
számára
Önmentés céljából a mentőkosárra egy beakasztó berendezést lehet
rögzíteni a kötélen lesikló készülék számára.
A Rollgliss-sel leeresztendő személyeket lehetőség szerint biztosítani kell
a lezuhanás ellen.

1
2
3
4
5
6

Beakasztó berendezés a Rollgliss számára
Mentőkosár
Felfogó csap
Felfogó furat
Retesz
Teherviselő szem
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 Akassza a kötélen lesikló készülék (1) beakasztó berendezését a
felfogó csappal (3) a felfogó furatba (4).
 Ellenőrizze, hogy a reteszek (5) helyesen beakadtak-e.
 Akassza a kötélen lesikló készüléket a teherviselő szembe (6).
 A beakasztó berendezés odaerősítése, a kötélen lesikló készülék
számára használatra kész.

A mentőkosár és a kötélen lesikló készülék számára
szolgáló beakasztó eszköz túlterhelése!
A teher a teherviselő szemnél nem szabad meghaladja a
150 kg-ot.
 A kötélen lesikló készüléket használni lehet.
12.7

A beakasztó berendezés terhelése
A beakasztó eszköznél a teherviselő szemet max. 150 kg-mal szabad
terhelni. Nagyobb terhelés esetén kár eshet a mentőkosárban vagy a
beakasztó berendezésben.

A teherviselő szemnél lévő teher megállapításakor mindig ügyeljen arra,
hogy a felemelendő teher és az erő, amellyel a terhet meg lehet tartani
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vagy emelni erőhatás tekintetében, ugyanabba az irányba hasson. Ezáltal
adódik a két erő összerővé.
Ez az összerő a teherviselő szem terhelése.
Ez azt jelenti, hogy amennyiben 100 kg terhet kell leereszteni és a horog
egyszer van befűzve (egy szabad görgő), a teher megtartásához és
felhúzásához a kötelet 50 kg erővel kell húzni.
Ez a két teher adódik össze azzá a 150 kg összteherré, amelyik a
teherviselő szemre hat.
12.8

Maradék terhelés a beakasztó berendezés használatakor
A létrára ható terhelést, amelyet a mentőkosárból leeresztendő személy
okoz, a gépezetes tolólétra vezérlése már érzékeli.
Tekintettel, hogy a személy leeresztésekor a megtartóerő többletterhelést
jelent a létrakészlet számára, biztosítani kell azt, hogy a maradványteher
elegendő ahhoz, hogy a leeresztendő személy tartóerejét felfogja.

1
1.1
1.2
2
2.1
2.2

Analóg terheléskijelző (ABA)(SA)
Terhelés jelzése
2-fős szabadon állási határ jelzése
Jelzés a képernyőn
Mentőkosár terhelésjelzés
Lehetséges hozzárakodás a mentőkosárba

A meglévő maradványterhelés leolvasható az analóg terheléskijelzőnél
(ABA)(SA) és a képernyőn.
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Az analóg terheléskijelzőnél (ABA)(SA) a terhelés max. 2-fős szabadon
állási határig (1.2) szabad megjelenjen.
A képernyőn (2) a terhelés értéke (2.2) legalább 90 kg kell legyen.
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