
IVECO MAGIRUS magasból 
mentő gépjármű karbantartási 

segédlet
(30 üzemórás vagy 3 havi karbantartás esetére)

A segédletben szereplő fotók egy M32L-AS RC400 magasból mentő gépjárműről készültek. A 
dokumentumban található információk univerzálisak, a többi típus esetén is felhasználhatóak, 

egyes részegységek esetén viszont előfordulhatnak különbségek. 



• A magasból mentő gépjármű karbantartása stratégiai fontosságú a 
jármű állagának megóvása és élettartamának meghosszabbítása 
érdekében. 

Az elvégzendő feladatok listáját tartalmazza a járművekkel átadott kezelési és 
karbantartási kézikönyv illetve a jármű kezelői az elvégzendő folyamatokról a 
képzések alkalmával részletes tájékoztatást kapnak. A felhasználható anyagokról 
és a karbantartási műveletekről mindig a kezelési és karbantartási kézikönyv 
utasításai a mérvadóak. A régebbi járművek esetén lehetséges, hogy az időközben 
lezajlott karbantartó anyag fejlesztéseknek köszönhetően a kezelési kézikönyvben 
található kenőanyagnak egy továbbfejlesztett változata szerepel ebben a 
dokumentumban. 
A Magyarországon történő üzemeltetés sajátosságait figyelembe véve 
megállapítható, hogy a 30 üzemóra vagy 3 hónap a karbantartások között eltelt 
intervallum maximális mérőszáma, a karbantartásokat fokozottabb igénybevétel 
esetén lehet gyakrabban végezni, viharkárral terhelt időszakok esetén erősen 
ajánlott. 



Felhasználható kenőanyagok részletezése

A későbbiekben kifejtésre kerülő karbantartási 
műveletekhez a következő karbantartási 
anyagokra és segédeszközökre van szükség:

1. Tisztító anyagok
2. Kenőanyagok, zsírok
3. Géprongy
4. Segédeszközök a kenőanyagok felviteléhez



Kenőzsír

RENOLIT CXEP-1
Viszonylag új fejlesztésű kenőzsír, az idősebb járművek 
karbantartási kézikönyvében még nem található meg. 
Azoknál a járműveknél még a HLT-2 típus szerepelt, de 
a CX-EP 1-el kiváltható. 

Műanyag barát így a létrakészlet csúszkáihoz is 
kiválóan alkalmazható  

Jellemzően a létrakészlet tisztítása után a 
csúszófelületek kenéséhez használható, a támaszok 
csúszófelületeihez és a támaszok közötti bronz 
csúszkák kenéséhez is megfelelő. Felhasználható 
továbbá minden olyan felületen ahová a kézikönyv 
kenést ír elő de nincs kialakított zsírzó pont. 



Kenőzsír

RENOLIT HLT-2
A régebbi létrák esetén ezt a típust írta elő a kézikönyv a létrakészlet és a 
támaszok csúszó felületeinek kenésére is viszont a CX-EP 1 kifejlesztése óta a 
HLT-2 csak patronos formában szerepel a karbantartó anyagok között. 

A zsírzó pontok kenésére használható jellemzően a magas nyomásállósága 
miatt , szükséges hozzá egy kézi zsírzó pumpa ami a járművekkel üzembe 
állításuk alkalmával átadásra került. 



Féktisztító

Az elhasználódott és elkoszolódott kenőzsír 
eltávolításához használható anyag. Egy jármű 
karbantartásához állapottól függően 4-7 dobozra van 
szükség. Fontos kellék a megfelelő tisztításhoz a 
géprongy is. Ezzel biztosítható az újrakenés előtti 
megfelelően letisztított állapot. Más oldószerek 
használata is megfelelő lehet, a cél mindig a teljesen 
tiszta felület elérése úgy hogy az alkatrészek ne 
károsodjanak. 



Kötélkenő Spray

Nyrosten N113

A gyári utasítás szerint a létra mozgató kötélzet és a rugózár feszítő kötelek 
kenésére alkalmazható anyag. 
A létra kötélzet kenését a csörlődobon célszerű elvégezni, mivel így elkerülhető 
hogy az anyag másra kerüljön. A létratagokon futó köteleket csak kellő 
körültekintéssel és a létraszerkezet takarásával célszerű lefújni, mivel az anyag 
létratagokra történő ráfújása esetén nehezen eltávolítható. 

A rugózár feszítő kötelek kenése kiemelkedően fontos, mivel ki vannak téve a 
környezet roncsoló hatásainak. Közlekedés közben érintkezhet sárral, sós vízzel. 
A kenést mindig alapos tisztítás kell, hogy megelőzze 



Zsírspray

Renax Gleitspray

Felhasználásának inkább a régebbi típusok esetében van jelentősége, 
mert ezeknél a gépjárműveknél a támaszok függőleges irányú 
mozgatásáért felelős munkahengerek alsó gömbcsuklói nincsenek 
felszerelve zsírzó ponttal, így azok kenése ezzel a zsírspray-vel 
megoldható. Használható továbbá a támaszok oldalsó felületeinek 
vékony kenésére lokálisan kiváltva a CX-EP 1 kenőzsírt. 



Mentőkosár hidraulika olaj

A járművek mentőkosara önálló 
hidraulika rendszerrel 
rendelkezik. A működéshez 
szükséges olajmennyiség kb. 1,5 
l. Kortól függően 2 olaj típus 
használható. 

Syntofluid PE-B10

Avilub HVI-15

A két olajtípus nem keverhető! 
Az, hogy melyik járműben milyen 
olaj van, megtalálható a kezelési 
kézikönyvben és a kosárban lévő 
tágulási tartály kupakján. Az 
olajszint ellenőrzése később 
kifejtésre kerül. 



Hidraulika olaj

Kortól függően két típus használható. A 
kezelési és karbantartási kézikönyvben 
található olaj a megfelelő. A kézikönyv 
hiányában a hidraulika olaj tartályon 
található címkéről a helyes olaj típusa 
leolvasható. Nem keverhető, és csak az 
előírt olaj használható. Jellemzően 2013 
előtt a Renolin ZAF 520 után pedig a 
Renolin MR 520 az alkalmazott 
hidraulika olaj. 

Az olajszint ellenőrzése a továbbiakban 
említésre kerül. 



Kenéshez szükséges 
segédeszköz

Praktikus segédeszköz a hatékony 
munkavégzéshez egy kis méretű szivacs 
festőhenger és tálcája. A kenőanyag 
megfelelő felvitele a legegyszerűbben 
ezzel kivitelezhető. A kenőanyag ideális 
mennyisége ezzel a módszerrel 
szavatolható. 

Jellemző hiba az üzemeltetők körében a 
támaszok oldalsó felületén történő 
kenőanyag túladagolás, ami a támaszok 
szélességérzékelő szenzorain
összegyűlve működési problémákat 
okozhat. Ennek elkerülése érdekében 
javasolt a fenti módszer alkalmazása. 



Folyadék szintek ellenőrzése
A homlokfal felnyitása után ellenőrizhető a motorolaj szint, az ablakmosó folyadék szint és a hűtőfolyadék szint. 
A motorolaj szintje a motor leállítása után minimum 15 perccel történjen. A folyadékok szintjének a jelzett 
minimum és maximum szintek közé kell esnie. A minimum szintet kicsit is meghaladó állapot nem indokol 
hibabejelentést. Egyes típusoknál az olajszint ellenőrzéséhez a fülke billentése szükséges. 



Hidraulika olaj 
szintjének ellenőrzése

Az olajtartályhoz a létrakészlet alatti pódium 
területén található rácsos ajtó felnyitásával 
lehet hozzáférni. A hidraulika szűrő fedele 
mellett található a nívó pálca amit kitekerve 
ellenőrizhető a tartályban található olaj 
szintje. Fontos: Az ellenőrzést mindig teljesen 
összecsomagolt állapotban kell megtenni. A 
minimum szintet meghaladó állapot esetén az 
olajszint megfelelő.



Mentőkosár hidraulika 
olaj szintjének 
ellenőrzése

A képen szereplő tartály az IVECO cégcsoport egyéb 
járműveiben is felhasznált univerzális kiegyenlítő 
tartály. A mentőkosárban történő alkalmazása eltér az 
egyéb felhasználási területektől így speciális szabályok 
vonatkoznak az olajszint ellenőrzésére. 

A tartályon található minimum és maximum jelzés nem 
vonatkozik a speciális felhasználás esetére. 

A tartály funkciója kettős: 
1. A magasabb környezeti hőmérsékletű és hosszú időn át történő üzemeltetés közben a felmelegedés miatt 
kitágult hidraulika olaj többletét tárolja, megakadályozva a fő olajtartályban túlnyomás kialakulását 
2. Mivel a fő olajtartály egy műanyag burkolattal fedve van, így lehetőséget biztosít a benne található olajszint 
ellenőrzéséhez a burkolat leszerelése nélkül olyan módon, hogy a tágulási tartály legalsó pontja közvetlen 
összeköttetésben van a tartály legfelső pontjával



A szint ellenőrzésének menete: 
Az RC270 és RC300 mentőkosár 
típusok esetén a megfelelő állapot 
az, amikor a kiegyenlítő olaj 
tartály alján épp csak látható 
olajmennyiség van, de 
mindenképpen minimum szint 
alatt. 
Az RC400 mentőkosár típusok 
esetén az olajat minimum szintig 
kell tölteni.
Az utántöltéshez csak megfelelő 
olajtípus használható , és a tartály 
túltöltése esetén olajfolyás 
alakulhat ki a záró kupaknál, amint 
a kosár közlekedési pozícióba 
záródik. 



Endress generátor olajszint ellenőrzése

A generátort meghajtó Briggs & Stratton Vanguard benzinmotor 
olajszintjét a fotón látható nívópálca segítségével lehet ellenőrizni. 



Tisztítás, kenés

A megfelelően elvégzett időszakos karbantartások alapja a felületek 
alapos tisztítása. A kenőanyag felvitele tisztítás nélkül legalább annyira 

káros mint a kenési műveletek elmulasztása. 

Azok a pontok amelyeket kenni kell jellemzően a hidraulika 
munkahengerek végpontjai, különböző forgáspontok és a mozgó 

alkatrészek csúszó felületei. A továbbiakban ezek a pontok szerepelnek 
a képeken. 

A zsírzó pontok kenésénél figyelmet igényel, hogy terhelés nélküli 
állapotban történjen, így a kenőanyag könnyebben bejut a megfelelő 

felületek közé



Talptányér felfüggesztésének 
és a támasz függőleges 
mozgását biztosító 
munkahenger alsó csapjának 
kenése mivel zsírzó pontokkal 
van felszerelve így karos kézi 
zsírzó pumpával kivitelezhető, 
HLT-2 zsír felhasználásával. 
Idősebb gépek esetén a 
munkahenger alsó pontján 
nincs zsírzó pont, ott Renax
Gleitspray alkalmazása 
szükséges. 



A támaszok függőleges 
mozgását biztosító 
munkahenger felső 
csapjának kenése az első 
támaszoknál az alváz 
irányából a hátsó 
támaszoknak viszont a 
vészüzemi karok 
irányából lehetséges 
szintén HLT-2 kenőzsírral



A támaszok közötti bronz 
csúszkák teljes felületének 
elérése érdekében az 
eszközt a képen látható 
karbantartási pozícióba kell 
állítani. Ezeknek az 
alkatrészeknek a nem 
megfelelő karbantartása 
esetén jellemzően az 
eszköz a létrakészlet 
forgatásakor ropogó 
hangot hallat. Mindkét 
irányban elvégzendő 
művelet. A féktisztítóval 
történő tisztítás után CX-
EP 1 típusú zsírral történő 
újrakenés szükséges. A 
karbantartási pozíció 
felvétele a kezelői képzés 
lényeges eleme. 





A támaszok alsó 
felületének tisztítás 
utáni kenése CX-EP 
1 kenőzsírral. 
Célszerű a támaszok 
terhelése nélkül 
oldalra teljesen 
kitolt állapotában 
végezni. Az oldalsó 
felületeken csak 
vékony réteg 
alkalmazása 
megengedett vagy 
Renax Gleitspray-vel
kiváltható. 



A rugózár feszítő kötél 
karbantartása sarkalatos pontja a 
karbantartási folyamatnak. Csak 
nem megfeszített állapotban 
végezhető. A kötél alapos 
tisztítását a vezető csiga 
tengelyének forgatás közben 
történő kenése kell hogy 
kövesse. Minden alkalommal 
meg kell győződni a csiga 
akadálytalan forgásáról. A 
használt kenőanyag HLT-2 
kenőzsír. A tengely kenése után a 
kötél NYROSTEN kötélkenő spray-
vel kezelendő. 



Forgózsámoly

Forgás közben zsírzó 
pumpával kenhető 
Több zsírzó ponttal is 
fel van szerelve



Kiemelt állapotban szükséges az 
emelő munkahengerek szárainak 
tisztítása. 



A felépítmény 
forgáspontjainak 
csapjai zsírzó 
pontokkal 
vannak 
felszerelve



A létrakészlet kiemelt állapotában 
hozzáférhetővé válik a létramozgató 
kötélzet csörlődobja és a kötélvezető 
csigák tengelye. A csigák tengelyét 
tisztítás után CX-EP 1 zsírral 
szükséges kenni. Célszerű teljesen 
behúzott állapotban és teljesen 
kitolt állapotban is megkenni, mivel 
így a csiga által eltakart területek is 
szabaddá vállnak.  A kötélzet kenése 
NYROSTEN kötélkenő spray-vel 
történik. Különös figyelmet igényel, 
hogy csak a kötelet érje. 
Hosszabbítás és rövidítés esetén a 
dobon lévő teljes kötélhossz 
lekenhető. Típustól függően 
előfordulhatnak további helyeken is 
zsírzó pontok, ezeknek kenése is a 
karbantartás részét képezi.



Létrakészlet karbantartása



A létrakészlet karbantartásához, hasonlóan a támaszok 
karbantartásához, egy speciális pozíció felvétele szükséges. A 
jármű mögött vízszintes irányban teljesen kitolt állapotba kell 
juttatni a létrakészletet. Alapvető fontosságú a létrakészlet 
sérülésének elkerülése érdekében a megfelelő alátámasztás. 
Alátámasztásra a kosár eltávolítása esetén is szükség van. 
A cél , hogy a létrakészlet kinyújtása közben a túlterhelést jelző 
hangjelzés ne szólaljon meg. Ezt úgy tudjuk elérni, hogy a kosarat 
egy guruló állványra vagy kézi raklapemelőre helyezzük, kitoljuk a 
kezelőkarok segítségével amíg azt a gép engedi, majd 
vészüzemben folytatjuk ezt a műveletet a kitolás és emelés 
kezelőkar felváltva történő működtetésével. Kis mértékű emelő 
mozgást kis mértékű kitolás követi amivel biztosítható a létra 
szerkezetében lévő alakváltozások megelőzése. Teljesen kitolt 
állapotban a létrát kis mértékben talaj irányába mozgatva 
megterhelhető.  



A karbantartási pozíció felvétele után a 
csúszó felületek alapos tisztítása és 
újrakenése szükséges. 


