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MUNKATARTOMÁNY DIAGRAM

MŰSZAKI ADATOK:
Max. biztonságos kosárterhelés
Mentőlétrák és vízvezetékcsövek:
Max. megengedett szélerősség
Jármű összsúlya
Min. működési súly
Letalpaláshoz szükséges hely:
 normál
 helyben (min)
 egyoldalas
Számítási kód:

270 kg

12, 5 m/s
16 t
15,2 t

5,4 / 5,48 m
2,9 / 5,48 m
4,15 / 5,48 m
1123

Forgótorony ellensúlya: 200 kg
Aluminium vízvezetékcsövek
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Maximális hatótávolság

Munkamagasság ........................................................................................................................32 m

A kosár padlószintjének magassága a talajtól ............................................................................30 m

Oldalirányú hatótávolság.............................................................................................................19 m

Maximális kosárterhelés

Kosárterhelés .....................................................................................................270 kg (3 Personen)

Oldalirányú erő......................................................................................................................... 500 N

Maximális forgatási tartomány

Korlátlan .................................................................................................................................... 360°

Méretek menethelyzetben

Szállítási hosszúság .............................................................................................................~10,0 m

Szállítási magasság ................................................................................................................~3,6 m

Menetszélesség ......................................................................................................................<2,5 m

Súly, a jármű alvázának súlya nélkül........................................................................................~13,1 t

Letámasztások

Maximális letámasztási szélesség (C/C) .....................................................................................5,7m

Maximális letámasztási nyomás...............................................................................................130 kN

Letámasztási nyomás szabvány tányérral...........................................................................7,8 kg/cm²

Letámasztási nyomás alátéttányérokkal (50x650x750) .....................................................2,5 kg/cm²

Hidraulika

Főszivattyú........................................................................................................................ ~110 l/min

Akkumulátor működtetésű szivattyú.................................................................................... ~10 l/min

Vész-szivattyú (opció)..............................................................................................................~30 l/min
Főnyomás..............................................................................................................................180 bar

Tartalékköri nyomás ...............................................................................................................155 bar

A henger záró szelepei ...........................................................................................................345 bar

A hidraulikaolaj tartályának töltési mennyisége ......................................................................... ~240 l

Teljes mennyiség...................................................................................................................... ~320 l

Általában

Hőmérsékleti tartomány munkavégzésnél................................................................... - 25° - + 40° C

Zajszint .................................................................................................................................. <85 dB

Maximális szélsebesség ....................................................................................................... 12,5 m/s

MŰSZAKI ADATOK
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Három különböző kosárterhelés közül lehet választani, amelyek kihatással vannak a lehetséges 
hatótávolságra (lásd:HATÓTÁVOLSÁGFELÜGYELŐ RENDSZER).

A munkakosár terhelését összefoglaló táblázat:

Emberalakot ábrázoló
jel

Megengedett
kosárterhelés (kg)

Oldalterhelés (N)
Emberalakot ábrázoló Megengedett kosár- Oldalterhelés (N)

jel terhelés (kg)

90

180

270

A munkakosár maximálisan megengedett terhelése, ha a vízágyúk a munkakosáron vannak
rögzítve és üzemelnek:
 270 kg, ha a vízágyúk a munkakosáron vannak rögzítve, de nem üzemelnek.
 180 kg, ha a vízágyúk üzem alatt vannak.
 A felhajtható mentőpadlók maximális terhelhetősége 180 kg.

FIGYELEM! A kosár esetleges túlterhelése nem vonja maga után feltétlenül a
berendezés kényszerű kikapcsolását!
A kosár túlterhelésére egy optikai és akusztikai jelzés figyelmeztet!
- A kosarat ilyen esetben azonnal tehermentesíteni kell.

MUNKAKOSÁRTERHELÉS
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ÁLTALÁNOS KEZELÉSI UTASÍTÁSOK

Ennek a kezelési utasításnak az a célja, hogy közelebbi útmutatásokkal szolgáljon a BRONTO
SKYLIFT kosaras működési elvének megismeréséhez, valamint a berendezés vezérlőrendszerének 
és vészhelyzeti vezérlőrendszerének helyes kezeléséhez. A kosaras emelő mindenegyes 
használata előtt a jármű vezetőjének pontosan meg kell ismernie a rövid kezelési utasításban
szereplő utasításokat és biztonsági előírásokat.

1. A kosaras emelőket csak 18. életévüket betöltött személyek kezelhetik.
2. A kosaras emelő üzembe helyezése előtt figyelmesen át kell olvasni a kezelési utasítást.
3. Be kell tartani a BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOKAT (3. rész).
4. Ellenőrizni kell, hogy a letalpalásra kiválasztott hely megfelelően szilárd-e, és képes-e a

támasztóerők felvételére (lásd: 3. fejezet: BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK –A talaj teherbíró
képessége).

5. Minden támasztólábat munkahelyzetig ki kell engedni.
6. Biztonsági okokból a szériaszerű támasztótányérok alá mindig el kell helyezni a kiegészítő 

talpalátét lemezeket is, a talaj minőségétől és állapotától függetlenül (Lásd: Az alátétlemezek
használata).

7. Mindig pontosan vízszintezzük ki a járművet (± 0,5°).
8. Nem szabad túllépni a maximálisan megengedett kosárterhelést (Lásd:Műszaki adatok).
9. Nem szabad túllépni a kosaras emelőn a maximálisan megengedett oldalerő értékét (Lásd: 

Műszaki adatok).
10. A tilos a kosaras emelő üzemeltetése 12,5 m/s sebességet meghaladó szélerősség esetén.
11. Figyelembe kell venni a megengedett üzemi hőmérsékletet (Lásd: Műszaki adatok).
12. Kerülni kell a kosár rángatás szerű, hírtelen mozgatását.
13. Az emelőkosarat nem szabad elektromos vezetékek közelében használni (Lásd: 3. fejezet:

BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK– Elektromos vezetékek közelében történő munkavégzés).
14. A kosaras emelő mozgási- és emelési tartományán belül nem lehetnek akadályok.
15. Mindig csak műszakilag kifogástalan állapotban lévő kosaras emelővel szabad dolgozni.
16. Hiba tapasztalása esetén azonnal értesíteni kell a vevőszolgálatot.
17. A kosaras emelőt naponta, ritkább használat esetén az üzembe helyezés előtt funkcionálisan 

ellenőrizni kell.
18. Gondoskodni kell arról, hogy a munkaterületen mindig rend legyen.
19. Meg kell akadályozni a nem rendeltetés- és előírásszerű használatot.

8
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ELLENŐRZŐ BERENDEZÉSEK A VEZETŐFÜLKÉBEN
(Lásd a gépjármű alvázára vonatkozó kezelési útmutatást is)

 A kezelőbillentyűk és figyelmeztetőlámpák működésének magyarázata a következő 
oldalakon találhatók.

 A billentyűzetkiosztás teljes mértékben az Ön BRONTO SKYLIFTkosaras emelőjének 
opcióitól és kiegészítő berendezéseitől függ.

FIGYELEM!

A vezetőfülkében lévő összes figyelmeztető lámpának kikapcsolt állapotban kell 
lenni a jármű indítása előtt. Ha csak egy figyelmeztető lámpa is kigyulladna 
menet közben, akkor azonnal le kell állni, és meg kell keresni a hiba okát.

KEZELÉSI ÚTMUTATÓ
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BILLENTYŰZET A VEZETŐFÜLKÉBEN (ELTÉRŐ BILLENTYŰKIOSZTÁS LEHETSÉGES)

 Billentyű Funkció

KEZELÉSI ÚTMUTATÓ

 A megkülönböztető forgó világító fények kapcsolója

A munkafényszóró kapcsolója
.

 A figyelmeztető kürt kapcsolója

 Az első villogófény kapcsolója

A hátsó villogófény kapcsolója
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 FIGYELMEZTETŐ LÁMPÁK A VEZETŐFÜLKÉBEN (ELTÉRŐ LEFOGLALTSÁG LEHETSÉGES)

Figyelmeztető lámpák    Funkció

A gém menetkész helyzetének visszajelzése.
Akkor gyullad ki, ha a gém- és kosárkar nincs menethelyzetben.

A letámasztók menetkész helyzetének visszajelzése.
Akkor világít, ha a letámasztók nincsenek menethelyzetben.

A hátsó tengely rögzítését jelző lámpa.
Akkor világít, ha a hátsó tengely rögzítése be van kapcsolva.

A mellékhajtómű kijelző lámpája.
Akkor világít, ha a mellékhajtómű be van kapcsolva.

A málhaszekrény ajtajainak jelzővilágítása.
Akkor világít, ha a málhaszekrények közül akárcsak egy ajtó
nincs rendesen lezárva.

KEZELÉSI ÚTMUTATÓ
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ELLENŐRZŐ- ÉS VEZÉRLŐ BERENDEZÉSEK A LETÁMASZTÁSOK VEZÉRLŐPULTJÁN

A jármű hátsó felében, a felépítményszekrényben található a letámasztási rendszer vezérlő 
központja és az ahhoz tartozó kezelőegységek.

1 A baloldali mellső letámasztók fel- és lemozgatása, ki- és behúzása.

2 A baloldali hátsó támaszok fel- és lemozgatása, ki- és behúzása.

3 A jobboldali mellső letámasztók be-, ki-, fel- és lemozgatása.

4 A jobboldali hátsó támaszok be-, ki-, fel- és lemozgatása.

5

RPM billentyű (szintező billentyű)

 Automatikusan kikapcsol, ha az emelőkosáron megnyomásra kerül egy 
lábpedál.

 Automatikusan  bekapcsol, ha nem kerül semmilyen billentyű lenyomásra.

6

VÉSZKIKAPCSOLÓ GOMB:
A STOP-kapcsoló automatikusan leállítja a letámasztó rendszer működését. A 
kapcsoló kikapcsolási helyzetben marad mindaddig, míg azt ki nem reteszeljük.

A LETÁMASZTÓ RENDSZER

KEZELÉSI ÚTMUTATÓ
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7 A Bronto+ Electronic rendszer kijelző képernyője.

8
A hidraulika rendszer kiválasztásának kapcsolója (kiegészítő felszerelés):
I = a jármű hidraulikus egységén keresztül történő üzemmód
II = az elektromos hidraulikus szivattyún keresztül történő üzemeltetés

9
Az akkumulátor müködtetésű szivattyú gombja.
FIGYELEM! Tartós üzem során túlmelegszik a motor. Max. 5 perc üzemeltetés

után 5 perc szünetet kell tartani.

10 A BRONTO SKYLIFT kosaras emelő főáramkörének kapcsolója.

11 Riasztóberendezés zümmögő jelzője.

12 A mellső letámasztások kiengedése.

13 A hátsó letámasztások kiengedése.

14 A függőleges hengerek munkahelyzetbe mozgatása, és a berendezés automatikus 
kiszintezése.

15 A letalpalások visszamozgatása szállítási helyzetbe.

KEZELÉSI ÚTMUTATÓ
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A LETÁMASZTÓK KIJELZŐJE (csak a letámasztások vezérlőpultján)

A letámasztó lábak kijelző képernyőjén a letámasztók valóságos helyzete vízszintes karként 
grafikusan van ábrázolva. Ha a támasztó lábak vízszintes tartóit mozgatjuk, akkor
meghosszabbodnak, illetve lerövidülnek a grafikus karok. A letámasztó lábak szabadon felállíthatók.
Azonban az elektromos hatótávolság felügyelő rendszer azonban csak nyolc különböző letámasztási 
szélességet regisztrál, illetve használ, mégpedig: a vízszintes tartók teljesen behúzott, illetve teljesen
kiengedett állapotát.

JELEK A LETÁMASZTÁSOK VEZÉRLŐPULTJÁN 

KEZELÉSI ÚTMUTATÓ

Nem aktív sem a piros sem a sárga riasztás.

A riasztás kijelzőn be van kapcsolva (aktív) a sárga riasztás.

A piros riasztás van kapcsolva (aktív) a kijelzőn.
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Jelek Funkció

Be van kapcsolva a tengelyrögzítés (aktív állapot).
 Ez a jel akkor jelenik meg, ha rögzítve van a tengely.
 A jel el kezd villogni, ha a tengelyzár az emelőkosár használata 

alatt kilazul.

Kialszik a sárga jelzésű nyíl, ha a támasztókarok megfelelő 
távolságra ki lettek engedve.
A támasztóláb zöld jelzése: a letámasztás nyomás alatt van.
20 m-es kijelzés: maximális kinyúlás lehetséges.

Ez a jel azt jelzi, hogy szabaddá tételre került a karok megemelése.

 A szintezés a 0,5 tartományon belül van.

Menetkész állapot.

Villogó fényjelzés bekapcsolva (opció).

Villogó fényjelzés kikapcsolva (opció).

Szögkijelző: a gépjármű elejének 10 -al magasabban kell lenni.

Nem láthatók a nyilak, ha a szögérték 0,3 -nál kisebb.
A szögjelzők jelzése: a jobboldalt meg kell emelni, vagy a baloldalt le 
kell engedni.
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A LETÁMASZTÁSKIJELZŐ SZINTEZŐ KERESZTJE

Ha a berendezés +/- 0,2-on belül van kiszintezve, akkor a szintező 
kereszt közepén ég a zöld fény.

A berendezés +/- 0,2- 0,3között van kiszintezve (jobbra és elöl
felfelé kell szintezni).

A berendezés 0,3és 0,4között van kiszintezve (kialszik a középső 
zöld fény, a jobboldalt és a frontrészt felfelé kell megemelni).

A berendezés 0,4és 0,5között van kiszintezve (a jobboldalt és a
frontrészt felfelé kell megemelni).

A berendezés 0,5és 1,0között van kiszintezve (a jobboldalt és a
frontrészt felfelé kell emelni).

KEZELÉSI ÚTMUTATÓ
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A berendezés kiszintezése 1,0° és 2,0° között van (a jobboldalt és a
frontrészt felfelé kell emelni).

 Az ezt követő piros sávok egyenként a letámasztás 1° -os eltérését jelzik.

KEZELÉSI ÚTMUTATÓ
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A KOSARAS EMELŐ FELÁLLÍTÁSÁNAL FIGYELEMBE KELL VENNI:

 A munkatartománynak a jármű mellett, vagy a mögött kell lenni.

 Elegendő nagyságú helynek kell lenni a teleszkópkar mozgatásához.

 Megfelelő nagyságú helynek kell lenni a letámasztó lábak mozgatásához.

 Az altalajnak megfelelő szilárdságúnak kell lenni a letámasztási erők felvételéhez (lásd: Műszaki 

adatok, és 3. fejezet: BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK–A talaj teherbíró képessége).

 A talaj állapotától függetlenül mindig használjunk talpalátét lemezeket.

 Nem állhat fenn a megcsúszás veszélye.

 A támasztólábak ki- és bemozgatásánál szemmel kell tartani mind a négy letámasztó láb
tartományát.

 A gém- és kosárkart csak akkor szabad megemelni, ha a járművet hossz- és keresztirányban
± 0,5º tűrési tartományban már kiszinteztük 

 A támasztólábak felhúzásakor ügyelni kell arra, hogy ekkor a gépjármű lesüllyed. Nem szabad 
személynek vagy tárgynak a jármű alatt lenni!

LEJTŐS ALTALAJ (> 3º) ESETÉN KÜLÖNÖSEN FIGYELEMBE KELL VENNI:

 A vezetőfülkének a lejtőN mindig lefelé kell mutatni.

 Különös figyelmet kell arra fordítani, hogy a gumiabroncsok nem érintkezhetnek a talajjal.

 A talaj kiegyenlítéséhez a letámasztó lábak tányérjai alá több talpalátét lemez is egymásra
rakható (lásd: Alátétlemezek használata).

 Kiegészítésképpen az emelőkosár még kötelekkel is rögzíthető a forgótorony körül.

AUTOMATIKUS LETÁMASZTÓ RENDSZER:

 Automatikus letámasztás ideje alatt a jármű környékét különösen szemmel kell tartani, és a 
rendszert veszély észlelése esetén azonnal le kell állítani.

 A letámasztók függőleges hengerei a rendszer indítását követően automatikusan mozgásba 
jönnek,minden előzetes figyelmeztetés nélkül!

 A vezérlőközponton lévő STOP - gomb megnyomásával a letámasztási folyamat bármikor
megszakítható.

FIGYELEM! LÉGRUGÓS JÁRMŰVEK:

Soha nem szabad a főáramkört lekapcsolni, ha a kosaras emelő letámasztott állapotban van, 
és a gém- és kosárkar menethelyzetben van.
A támasztólábak kiengedése előtt meg kell vizsgálni, hogy a menetszint normál állásban van-
e.
A jármű légrugózásának távkapcsolója nem használható, ha a tengelyek terhelésmentesek.
A tehergépkocsi gyújtásfeszültségének mindig bekapcsolva kell lenni, még az aggregátokkal,
vagy az elektromos feszültséggel végzett munka esetén is.
Az emelőkosár mellékhajtóművének bekapcsolásakor az alváz légrugózási rendszere kiürül 
egészen a maradvány nyomásértékig, és lesüllyed a minimális alvázkeret magasságig

Az emelőkosár használata és a támasztólábak menethelyzetbe való visszahúzása után be kell
állítani az alvázkeret normál magasságát. A normál keretmagasság a légrugózás
vezérlőegységén állítható be, a „menethelyzet“ gombjának a megnyomásával.

KEZELÉSI ÚTMUTATÓ
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A LETÁMASZTÓ RENDSZER MŰKÖDTETÉSE 

A SZINTEZÉS ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI:

 Kombinálható a kézi és az automatikus szintezés (pl. a letámasztó lábak kiengedhetők az 
ellenőrző billentyűk segítségével, és ezt követően a berendezés automatikusan kiszintezhető a 
távirányítóval).

 Ha a szintezést kézi úton hajtjuk végre, nem kell feltétlenül minden alkalommal kigyulladni az
„automatikus szintezés OKÉ“ ("Automatische Nivellierung OK") jelzőfénynek.

AUTOMATIKUS LETÁMASZTÁS

A letámasztások munkahelyzetbe mozgatása:
1. Kapcsoljuk be a mellékhajtóművet (RPM), ekkor automatikusan bekapcsol a főáramkör.
2. Kapcsoljuk be a letámasztó rendszert.
3. Engedjük ki a baloldali letámasztásokat, legalább a 0 helyzetig.
4. Engedjük ki a jobboldali letámasztásokat, legalább a 0 pozícióig.
5. Indítsuk el az automatikus szintezést.
6. Ellenőrizzük a szintezés tolerancia-tartományát (±0,5°).
7. Ellenőrizzük azt is, hogy a kerekek már nem érintkeznek a talajjal.
8. Kapcsoljuk ki a leengedő rendszert. 
FIGYELEM ! A támasztólábak kiengedésénél és behúzásánál mind a négy letámasztási

tartományt szemmel kell tartani.

A letámasztók menethelyzetbe (szállítási helyzet) való mozgatása:

1. Kapcsoljuk be a letámasztási rendszert.
2. Indítsuk el a menethelyzetbe való automatikus visszavezetést (akusztikus hangjel hallható).
3. A menethelyzet ellenőrző jelzőlámpáján ellenőrizzük, hogy minden letámasztó láb 

menethelyzetben van-e.
4. Kapcsoljuk ki a letámasztási rendszert.
FIGYELEM ! A letámasztások felhúzása során ügyelni kell arra, hogy ilyenkor lesüllyed a

jármű. Nem tartózkodhat személy és nem lehet semmilyen tárgy a gépjármű 
alatt!

KEZELÉSI ÚTMUTATÓ
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A letámasztók munkahelyzetbe állítása:
1. Kapcsoljuk be a mellékhajtóművet (RPM), és ekkor automatikusan bekapcsol a főáramkör.
2. Kapcsoljuk be a letámasztó rendszert.
3. A baloldali letámasztókat mozgassuk kifelé legalább a 0–pozícióig.
4. A jobboldali letámasztókat mozgassuk kifelé legalább a 0–pozícióig.
5. Engedjük le a mellső letámasztókat.
6. Engedjük le a hátsó letámasztókat.
7. Végezzük el a szintezést a (± 0,5°) tűréstartományban.
8. Ellenőrizzük, hogy a gumiabroncsok már nem érintkeznek-e a talajjal.
9. Kapcsoljuk ki a letámasztó rendszert.
FIGYELEM ! A letámasztó lábak kiengedésénél és behúzásánál mind a négy

letámasztási tartományt szemmel kell tartani.

A letámasztók menethelyzetbe állítása:
1. Kapcsoljuk be a letámasztó rendszert.
2. Húzzuk fel a hátsó letámasztó lábakat.
3. Húzzuk fel a mellső letámasztó lábakat.
4. Húzzuk be a jobboldali letámasztókat.
5. Húzzuk be a baloldali letámasztókat.

 A menethelyzetbe való mozgatásnak mindig egy merőleges irányú befelé való mozgatást 
kell magában foglalni (függőleges hengermozgás), a tengelyrögzítés kioldása érdekében.

6. A tengelyrögzítés akkor kapcsol ki, ha már mind a négy letámasztó talajnyomása megszűnt, 
és azokat felhúztuk.

7. A menethelyzetet kijelző lámpán ellenőrizni kell, hogy mind a négy letámasztó láb szállítási 
helyzetben van-e.

8. Kapcsoljuk ki a letámasztó rendszert.
FIGYELEM ! A letámasztó lábak felhúzásánál arra kell ügyelni, hogy eközben a jármű 

lesüllyed. Nem lehetnek személyek, vagy tárgyak a jármű alatt!

KÉZI LETÁMASZTÁSKÉZI LETÁMASZTÁS

KEZELÉSI ÚTMUTATÓ
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A TALPALÁTÉT LEMEZEK HASZNÁLATA

A talaj minőségétől és állapotától függetlenül mindig használjuk az alátétlemezeket (lásd: Műszaki 
adatok és a 3. fejezet: BIZTONSÁGI UTASÍTÁS –A talaj teherbíró képessége). Csúszós talaj
esetében a lemezeket a csúszás ellen biztosító szöges oldalukkal lefelé fektessük le a talajra.

Ferde talajviszonyok (> 5º) esetén, ha már a támasztóhengerek kiegyenlítő játéka nem elegendő a 
szintezéshez, akkor a talaj egyenetlenségének kiküszöbölése érdekében több alátétlemezt is
helyezhetünk egymásra.

Maximum 4 alátétlemez helyezhető átlósan (azért, hogy a csúszásgátló szögek ne sérüljenek meg)
egymásra) (lásd: ábra). Az alátétlemezek maximális dőlése legfeljebb 5º lehet. Az emelőkosár 
kiegészítés képpen még kötelekkel is biztosítható a forgótorony körül.

KEZELÉSI ÚTMUTATÓ
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A KAR- ÉS FORGÓMOZGÁSOK VEZÉRLÉSE

A  VEZÉRLŐPULT ELLENŐRZŐBERENDEZÉSEI

1 A gém és a kosárkar (1.kar és 2. kar) vezérlőkarja.

2
A forgómozgás és az 1. kar teleszkóp vezérlésének vezérlő karja.

FIGYELEM !   A vezérlőkarok csak akkor működőképesek, ha a mozgatás alatt az
RPM lábpedált is lenyomva tartjuk.

3 A Bronto+ Electronic-rendszer kijelző egysége. 

4 A vízsugármegfigyelő monitor és a kosár vízpermet elleni védelmének vezérlése.

A billentyűk és a figyelmeztető lámpák funkcióinak magyarázata a következő oldalakon található.

KEZELÉSI ÚTMUTATÓ
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KEZELÉSI ÚTMUTATÓ

A BALOLDALI BILLENTYŰMEZŐ BILLENTYŰZETKIOSZTÁSA

Billentyű                          Funkció

A hidraulika generátorának nyomógombja és jelzőfénye (opció).

Az akkumulátor működtetésű szivattyú nyomógombja.
FIGYELEM !
Tartós üzem során túlmelegszik a motor. Max. 5 perc üzemelte-
tés után 5 perc szünetet kell beiktatni.

Munkafényszóró

A hidraulika-nyomás nyomógombja és jelzőfénye.

A kézzel történő kosárkiegyenlítés ellenőrző billentyűje.

A munkakosár „felfelé” és „lefelé” történő mozgatása.

 A kosárkiegyenlítés ellenőrző billentyűjét a kosár „felfelé és lefelé” 
mozgatásával egyidejűleg kell működtetni.

23



A JOBBOLDALI BILLENTYŰMEZŐ BILLENTYŰZETKIOSZTÁSA

Billentyű Funkció

A motor indítása és a motor leállítása.

A karok menetállásban (szállítási helyzetben).
 A billentyű megnyomásával a kar automatikusan a 

menethelyzetbe mozgatható.

Jelzőkürt

A MULTI - billentyűnek a következű funkciói vannak:
 Áthidalás (By-Pass) a pótlólagos biztonsági határok

biztosításához:
Ha a karok műszaki okoknál fogva túlhaladnának ezen a 
kiegészítő biztonsági határon (a kijelzőn villog a figyelmeztető 
háromszög), akkor ennek a billentyűnek a megnyomásával a 
karokat vissza kell mozgatni a normális hatótávolságon belüli
tartományba. Ezt követően a gém- és kosárkart menethelyzetbe
kell mozgatni. Haladéktalanul fel kell venni a kapcsolatot a
BRONTO SKYLIFT karbantartó részlegével.

 Áthidalás (By-Pass) a gépjármű karbantartásához:
Ha a letámasztó lábak nem támaszkodnak a talajon és a gém-
és kosárkar menethelyzetben van, akkor a By-Pass billentyű 
megnyomásával a gémkar (1. kar) 40°-al megemelhető, majd 
visszaengedhető a gémtartóra. A kosárkar (2. kar) így
biztosabban hajtható a gémkar (1. kar) alá.

 Áthidalás a kabinvédelemhez:
Az áthidaló (By-Pass) billentyű megnyomásával megkerülhető a 
kabinvédő rendszer, s ennek következtében minden mozgás 
szabaddá válik.

 Az ütközésvédelmet visszaállító billentyű (kiegészítõ felszerelés):
Ha a kosaras emelő akadályba ütközik, akkor automatikusan 
leáll minden mozgás. A visszaállító billentyű megnyomásával a 
rendszer reaktiválható és az emelőkosár normál módon ismét 
tovább használható.

24
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Billentyű Funkció

Létrafok kiegyenlítő (csak tűzoltó létránál):

 Ha megnyomjuk a gombot, akkor a következő létrafok 
kiegyenlítésnél leáll a teleszkóp (a teleszkóp behúzásánál és
kitolásánál is).

Kúszósebesség:

 A billentyű megnyomásakor a kosár lassú kúszósebességre vált át.
 A billentyű ismételt megnyomása esetén ismét a normál sebesség 

lép életbe.

Kosárforgató billentyűk:

 Ha egyidejűleg nyomjuk meg a két billentyűt, akkor a kosár 
automatikusan középállásba tér vissza (csak tűzoltás).

25
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KAPCSOLÓK A KEZELŐPULTON 

1
A gémkar (1. kar) és a teleszkóp vészleengedésének gombja.

 Először a teleszkópot kell behúzni, utána kell leengedni az 1. kart.

2 24V DC -csatlakozó

3

A vezérlés átkapcsolójának főkapcsolója (csak a forgótoronynál):

 I. pozíció: Vezérlés a forgótoronyból.

 II. pozíció: Vezérlés a munkakosárból.

4

Vészkikapcsoló gomb:

 A piros vészkikapcsoló gomb lekapcsolja a hidraulika nyomást, és leállítja a
motort. A kapcsoló mindaddig a KI állásban marad, még a reteszelését ki nem
oldjuk.

5 Riasztó sziréna

KEZELÉSI ÚTMUTATÓ
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VIZSUGÁR MONITOROZÓ ÉS A KOSÁR VÍZPERMET ELLENI VÉDELME

A kezelés lehetséges a kosárból és a forgótorony vezérlőpultjáról is.

1. A kosár vízpermet elleni védelme.
 Kerülni kell a gyors be- és kikapcsolást (ide- oda kapcsolás).
2. A monitor balra billentése.
3. A monitor lefelé billentése.
4. A monitor jobbra mozgatása.
5. Teljes (koncentrált) vízsugár.
6. A monitor felfelé mozgatása.
7. Permetsugár.
FIGYELEM ! A kosárnak a menethelyzetbe (szállítási helyzet) való lehelyezése előtt 

meg kell győződni arról, hogy a megfigyelő monitor alaphelyzetben van!

KEZELÉSI ÚTMUTATÓ
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A KAR- és FORGÓMOZGÁSOK KEZELÉSE

 A mozgatás megtörténhet a forgótorony vezérlőpultjáról, vagy a kosárból is.

 Minden mozgatás végrehajtható egyidejűleg, vagy egymást követően is.

 Minden mozgatást folyamatosan kell végrehajtani a kosár hirtelen és kényelmetlen
mozgásainak, valamint a szükségtelen centrifugális erők elkerülése érdekében.

 A vezérlőkarok csak akkor működőképesek (aktívak), ha a mozgatás alatt lenyomva tartjuk az
RPM lábpedált.

A KAROK MEGEMELÉSE

1. Emeljük fel a gémkart (1. kar) kb. 30
cm-el a szállítási alátámasztásról.
Óvatosan mozgassul el a kosárkart
(2. kar) a gémkartól, hogy lehetővé 
tegyük a forgómozgást.

2. Miután a kosárkart (2. kar) megfelelő 
távolságra elmozgattuk lehetővé válik 
a teleszkóp mozgatása is.

3. Most már végrehajtható mindenféle
mozgatás.

 Normál üzemmódban minden olyan
mozgás automatikusan letiltásra
(blokkolásra) kerül, ami a
munkakosárnak a megengedett mun-
kasugrának elhagyását eredményez-
heti.

A KAR LEENGEDÉSE MENETHELYZETBE

 A vízsugár megfigyelő monitornak, a mentő felületnek (platform), a létrák korlátainak 
alaphelyzetbe kell behajtva lenni.

 A kosárnak középállásban kell lenni.
 A kosárban csak egy személy tartózkodhat a kosár leengedéséhez.
 A forgótorony vezérlőpultjáról történő kezelés esetén a kosárnak üresnek kell lenni.

1. Ellenőrizzük a kosár középhelyzetben 
való pozícióját (a főképernyőn 
kialszanak a nyilak fényei és a zöld
ellenőrző lámpa világít). 

 Egyidejüleg nyomjuk meg a
kosárforgatás mindkét billentyűjét 
(csak tűzoltó felszerelés). 

2. Teljesen húzzuk be a teleszkóp
szakaszokat.

3. A kosárkart (2. kar) teljesen
mozgassuk rá a gémkarra (1. kar).

4. A gémkart (1. kar) forgassuk
középállásba (kialszanak a
jelzőnyilak). 

5. A főkar leengedhető menet- ill.
szállítási helyzetbe, ha a nyíl lefelé, a
szállítási támaszték irányába mutat.

6. A kart fel kell fektetni, amíg el nem
tűnik a nyíl jelzés.

KEZELÉSI ÚTMUTATÓ
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MAXIMÁLIS KINYÚLÁS

 A maximális kinyúlás elérése érdekében a kosárkarnak (2. kar) mindig vízszintes helyzetben
kell állni.

 A Bronto+ Electronic rendszer ellenőrzi a lehetséges kinyúlást, a letámasztás függvényében. 

AKKUMULÁTOR MŰKÖDTETÉSŰ VÉSZSZIVATTYÚ

 Az akkumulátor működtetésű szivattyú jelentősége abban rejlik, hogy mindenféle mozgatás 
végrehajtható akkor is, ha működésképtelenné válik a tehergépkocsi motorja.

 Az akkumulátoros szivattyút csak időszakos üzemmódban szabad működtetni! 5 perc 
munkavégzés, 5 perces leállás.

FIGYELEM ! Hosszab idejű munkavégzés túlmelegedés következtében károsítja a motort!

 Az akkumulátoros szivattyú használata során a kosár minden funkciója a normál üzemmódhoz
hasonlóan működik! Azaz meg kell nyomni a lábpedált, stb., stb.

FIGYELEM ! Az akkumulátoros szivattyút csak vészhelyzetekben használjuk.

KEZELÉSI ÚTMUTATÓ
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