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Ezen útmutatóhoz
Ez az útmutató fontos információkat tartalmaz
a PALFINGER Tail Lifts emelőhátfal biztonságos és szakszerű szerelésére, a kezelésre, a karbantartásra és az egyszerű hibák elhárítására vonatkozólag.
 Teljes egészében olvassa el ezen útmutatót, és különösen
a „Fontos biztonsági információk“ című fejezetet, mielőtt az
emelőhátfallal megkezdi a munkát.

További dokumentációk
•
•
•
•
•
•
•
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Szerelési utasítás
Szerelési rajz
Alkatrészkatalógus (online)
Vizsgálati jegyzőkönyv
Felszerelhetőségi vizsgálat (kérésre)
Rövid kezelési utasítás (választható)
Az üzemeltetési utasítás kiegészítése (választható)
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Fontos biztonsági információk
Az PALFINGER Tail Lifts emelőhátfal a technika jelenlegi állásának és az elismert biztonságtechnikai szabályoknak megfelelően készült. Ennek ellenére fennáll a személyi sérülés és
anyagi károkozás veszélye, ha nem tartják be a következő általános biztonsági utasításokat és azon figyelmeztetéseket,
melyek ezen útmutató kezelési utasításai előtt találhatóak.
 Ennélfogva alaposan és teljes egészében olvassa ezen útmutatót, mielőtt az emelőhátfalat kezelni kezdi.
 Őrizze meg ezen útmutatót, hogy mindig valamennyi kezelő rendelkezésére álljon.
 Ha a gépkocsival értékesíti vagy kölcsönzi az emelőhátfalat, akkor minden esetben mellékelje a kezelési utasítást is.

Rendeltetésszerű használat
 Kizárólag áruk fel- és lerakódására használja az emelőhátfalat. Ezenkívül kizárólag kezelő tartózkodhat a padon.
 Az emelőhátfalat csak a felépítménnyel együtt használja.
Ha az emelőhátfalat felépítmény nélkül használja, fennáll a
veszélye, hogy az emelőhengerek túlságosan nagy emelésnél kiesnek, és személyi sérülés, ill. vagyoni kár következik be.
 Tartsa be a műszaki adatokban szereplő teljesítményhatárokat.
A rendeltetésszerű használat azt is magában foglalja, hogy elolvassa és megérti ezen útmutatót és különösen a „Fontos biztonsági információk“ fejezetben foglaltakat.
Nem rendeltetésszerű használatnak minősül, ha az emelőhátfalat
• a jelen útmutatóban megnevezett alkalmazási területen kívül
alkalmazzák,
• a jelen útmutatóban megnevezettektől eltérő üzemi feltételek
mellett alkalmazzák.
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A személyzet szakképzettsége
Csak olyanok kezelhetik az emelőhátfalat:
• akik ezen útmutatót – és különösen a „Fontos biztonsági információk“ és az „Általános használat“ című fejezetekben
foglaltakat – elolvasták és megértették
• akik megismerték az emelőhátfal működését és elsajátították
a kezelését.

Ezen útmutatóban szereplő
figyelmeztetések
Ezen útmutatóban figyelmeztetés áll az olyan műveletvégzésre
való felszólítás előtt, mely esetében személyi sérülés és anyagi
károkozás veszélye áll fenn.
A következőképp épülnek fel a figyelmeztetések:

FIGYELEMFELHÍVÓ SZÓ

A veszély jellegének és forrásának leírása
A figyelmen kívül hagyás következményeinek leírása
 A veszélyelhárítási intézkedések leírása

Feltétlenül be kell tartani a vesz elhárítására szolgáló intézkedésekben foglaltakat!
A veszély súlyosságára is utal a figyelemfelhívó szó:
Figyelemfelhívó szó

Alkalmazása

VESZÉLY!

Egy közvetlenül fenyegető nagy veszélyt jelöl,
mely biztosan súlyos sérülésekhez vagy halálhoz vezet, ha nem hárítják el a veszélyt.
Egy lehetséges veszélyt jelöl, mely súlyos sérü-

FIGYELlésekhez vagy halálhoz vezethet, ha nem hárítMEZTETÉS! ják el a veszélyt.
VIGYÁZAT!
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Egy potenciálisan veszélyes helyzetre utal,
mely közepes vagy könnyű személyi sérülésekhez vagy anyagi károkozáshoz vezethet, ha nem
hárítják el.
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Amire figyelnie kell
Általános megjegyzések
• Mindig vigye magával a gépkocsiban ezen útmutatót.
• Szerkezeti változtatásokat csak a PALFINGER Tail Lifts
szerződéses szervizei végezhetnek. A legközelebbi szerviz
megkereséséhez, valamint további elérhetőségi információkért nézze meg szervizlistát.
• Kizárólag eredeti PALFINGER Tail Lifts pótalkatrészeket
használjon a karbantartáshoz.
• Ügyeljen valamennyi vonatkozó baleset-megelőzési előírás
betartására.
Bekapcsoláskor
• Az emelőhátfal bekapcsolása előtt naponta ellenőrizze, hogy
minden biztonsági és jelzőberendezés rendelkezésre áll és
működik.
•
•
•
•

Figyelmeztető zászlók
Ellenőrzőlámpák
Kapaszkodó fogantyúk
Legurulásgátló

A működés során
• Győződjön meg arról, hogy ki van-e az emelőhátfal reteszelése oldva, mielőtt üzembe helyezi.
• Gondoskodjon a rakodási terület megfelelő kivilágításáról.
• Soha ne szállítson személyeket az emelőhátfalon.
• Mindig úgy rakodjon az emelőhátfalra, hogy egyenletesen
oszoljon el a súly.
• Úgy rögzítse az emelőhátfalon lévő hasznos terhet, hogy az
ne eshessen le. A fék nélküli gurulós konténereket csak akkor szabad emelőhátfalon szállítani, ha az legurulásgátlóval
van rögzítve.
• Tartsa szabadon a gépkocsi mozgási területét.

9
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A karbantartás előtt
• Kapcsolja ki az akkumulátor főkapcsolóját, vagy szerelje ki a
testkábelt.
• Csere előtt rögzítse, ill. tehermentesítse a rugókat.
• Ha kifolyik a hidraulikaolaj, akkor ne nyúljon a sugárba.
• A rakodópad alatt végzett karbantartási munkákhoz biztosítsa a szerelvényt elmozdulás ellen.
Hulladékelhelyezés esetén
• Országa rendelkezéseinek megfelelően helyezze el hulladékként az olajakat és szűrőket.

10
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PALFINGER Tail Lifts –
Az emelőhátfal
Szívből gratulálunk új emelőhátfala a PALFINGER Tail Lifts
vállalattól való megvásárlása alkalmából!
A hidraulikus emelőhátfalak területén szerzett több mint 50 éves
tapasztalatával, ezen rendkívül hasznos rakodórendszerek egyik
vezető gyártója ma a világon a PALFINGER Tail Lifts GmbH.
Sőt a PALFINGER Tail Lifts márkájú emelőhátfalak régebbiek
is, mint a Hubfix, Interlift és Hayons Inter márkák, melyet ma világszerte több mint 40 országban ismernek. A több mint 100
000 emelőhátfal, mely a brémai gyárat elhagyta mind az 5 világrészen megtalálható.
Az egyedülálló szervizhálózat, egyedül az európai több mint 2
500 szervizállomásával, garantálja a határokon átívelő és optimális logisztikát.
Innovatív és megbízható technikával rendelkezik az új
PALFINGER Tail Lifts emelőhátfala. Nagy gonddal készítették a munkatársaink. Ez a hosszú és hibamentes használati idő
legfontosabb előfeltétele.
Hogy megismerje az új emelőhátfala kezelését kérjük, hogy
alaposan olvassa el a következő használati utasítást. Itt megtalálja az emelőhátfal üzemeltetéséhez szükséges biztonságtechnikai tudnivalókat is.
Ha ezt követően még az emelőhátfalával kapcsolatos további
kérdései vannak, akkor szívesen áll a PALFINGER Tail Lifts
szervizcsapat a rendelkezésére.

11
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Szállítási terjedelem
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Emelőhátfal
Öntapadós címke – ETMA-utasítások
nagyméretű típustábla (a rakodófelülethez)
kisméretű típustábla (az emelőszerkezethez)
Aláfutásgátló egység táblája (UFE)
Terhelési diagram
Üzemeltetési utasítás
Vizsgálati jegyzőkönyv
Alapkészlet, mely a következőkből áll:
• Aláfutásgátló egység tanúsítványa
• Szerelési utasítás
• Rövid használati utasítás
• nagy TÜV-tábla
• kicsi TÜV-tábla
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Így találhatja meg a modelljét
Minden ezen használati utasításban szereplő emelőhátfal modellhez egy betűt (A - V) rendeltek. Ezen betűket minden olyan
fejezet elején is újra megtalálja, mely az emelőhátfal modelljére
vonatkozó információkat tartalmaz. A következő áttekintés
megmutatja, hogy melyik betű tartozik az Ön modelljéhez.

Normál emelőhátfalak
A

Oldalsó kezelőszerv
MBB C 1000 S – C 3000 S
MBB C 1000 LD – C 2500 L
MBB C 1500 SZ – C 2500 SZ
MBB C 1500 SK – C 2500 SK
MBB C 750 SPLD SPRD –
C 1000 SPL SPR
MBB C 750 LD – C 1000 L / PTC 1000 LLW
MBB C 1000 ML – C 1500 ML
MBB C 1000 ML PRO –
C 1500 ML PRO
MBB C 750 S / PTC 750 S
MBB C 750 LX
MBB C 750 SX
MBB C 500 LD – C 750 L / PTC 750 L / PTC 750 LLW
MBB C 750 SPL SPR
MBB C 1500 LX – C 2000 LX

B

Egyhengeres modell
MBB C 500 LG

13

Betriebsanleitung_Hubladebuehnen_HU.book Seite 14 Montag, 27. Januar 2020 10:51 10

C

minifix
MBB C 350 VAN – C 600 VAN
MBB C 500 VAN FLEX

E

Elektromos henger
MBB C 1000 E

Aláhúzható emelőhátfalak
F

Egyszeresen összehajtott rakodófelület
MBB R 1000 S – R 2500 S
MBB R 1500 L – R 2500 L
MBB R 1500 L FLAT
MBB R 1500 SK – R 2000 LK
MBB R 1500 S TRAIL –
R 2500 L TRAIL
MBB R 1500 S TRUCK –
R 2000 L TRUCK
MBB R 1000 S TRUCK-LGD –
R 2000 L TRUCK-LGD
MBB R 1500 S TRAIL-LGD –
R 2500 L TRAIL-LGD
MBB R 1000 S TRUCK-CCD –
R 2000 L TRUCK-CCD
MBB R 1500 S TRAIL-CCD –
R 2500 L TRAIL-CCD

14
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G

Duplán összehajtott rakodófelület
MBB R 1500 SH – R 2000 LH
MBB R 750 SM – R 2000 LM

Összehajtható emelőhátfalak
K

Négyhengeres modell
MBB F 1000 SH – F 2000 LH
MBB F 1000 SX – F 2000 LX

L

Kéthengeres modell
MBB F 1000 LD – F 1500 LU
MBB F 1000 L – F 1500 L

M

Egyhengeres modell
MBB F 600 L
MBB C 600 L

Függőleges emelők
V

Normál függőleges emelő
MBB V 4000 S

15
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Modelláttekintés
A

Normál emelőhátfalak

22
21
3
19
18
17

2
3

14

4

5
6
7
12

10
11

13

2

Kapaszkodó fogantyú
(nem tartozik a szállítási
terjedelemhez)

11 Teherfelvevő sín
(legurulásgátló,
választható)

3

Oldalsó kezelőpult

12 Hasznos teher súlypontja

4

Hidraulika tápegység

5

Aláfutásgátló

13 Ellenőrzőlámpák
(választható)

6

Dőléskapcsoló b13,
Dőlésérzékelő b15

14 Rakodófelület

Dőléskapcsoló b16,
Dőlésérzékelő b15

18 Emelőhenger

7

10 Lábkapcsoló

17 Torziós keret
19 Billentőhenger
21 Állványcső
22 Vezetékes távvezérlő
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B

Normál emelőhátfalak

22

18
17

2

9
4

5
12

14

2

Kapaszkodó fogantyú
(nem tartozik a szállítási
terjedelemhez)

12 Hasznos teher
súlypontja

4

Hidraulika tápegység

17 Torziós keret

5

Aláfutásgátló

18 Emelőhenger

9

Terep

22 Vezetékes távvezérlő

14 Rakodófelület
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C

Normál emelőhátfalak
2

3
21

18

3

17

4

19
6

13

14

12

11

13

10

13 Ellenőrzőlámpák
(választható)

2

Kapaszkodó fogantyú
(nem tartozik a szállítási
terjedelemhez)

14 Rakodófelület

3

Oldalsó kezelőpult

17 Torziós keret

4

Hidraulika tápegység

18 Emelőhenger

6

Dőléskapcsoló b13

19 Billentőhenger
(a rakodófelület alatt)

10 Lábkapcsoló

21 Állványcső
11 Teherfelvevő sín
(legurulásgátló, választható)
12 Hasznos teher súlypontja
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E

Normál emelőhátfalak elektromos
hengerrel

22
21
3
19
18

2

17

3
23

4

14
5
6
7
10

12
11

2

13

Kapaszkodó fogantyú
(nem tartozik a szállítási
terjedelemhez)

12 Hasznos teher súlypontja
13 Ellenőrzőlámpák
(választható)

3

Oldalsó kezelőpult

14 Rakodófelület

4

Tápegység

17 Torziós keret

5

Aláfutásgátló

18 Emelőhenger

6

Dőlésérzékelő b15

19 Billentőhenger

7

Dőlésérzékelő b15

21 Állványcső

10 Lábkapcsoló

22 Vezetékes távvezérlő

11 Teherfelvevő sín
(legurulásgátló,
választható)

23 Harmonika

19
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FG

Aláhúzható emelőhátfalak
22
1
3
21
19
18
2

17

3

24

16

4

15
6
8
12

11

13

7
10

1

Vezetősínek

12 Hasznos teher súlypontja

2

Kapaszkodó fogantyú
(nem tartozik a szállítási
terjedelemhez)

13 Ellenőrzőlámpák
(választható)

3

Oldalsó kezelőpult

4

Hidraulika tápegység

6

Dőléskapcsoló b13,
Dőlésérzékelő b15

7
8

Dőléskapcsoló b16,
Dőlésérzékelő b15
Vezetőgörgő

15 A rakodófelület kihajtható
része
16 A rakodófelület merev
része
17 Torziós keret
18 Emelőhenger
19 Billentőhenger

21 Állványcső
10 Lábkapcsoló (választható) 22 Vezetékes távvezérlő
11 Teherfelvevő sín
24 Mozgatóhenger
(legurulásgátló,
választható)
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Aláhúzási technika
F

X

17

Y
15

1

G

X

23

Y

1

Vezetősínek

15 A rakodófelület kihajtható része
17 Torziós keret
23 Rakodófelület csomag
X Szállítási helyzet
Y Üzemi helyzet
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KLM

Összehajtható emelőhátfalak

2
22
3
21
20
19
18
17

3

16

4
5
6
7

13
8

15
12

11

10

Kapaszkodó fogantyú
(nem tartozik a szállítási
terjedelemhez)

12 Hasznos teher súlypontja

3

Oldalsó kezelőpult

4

Hidraulika tápegység

15 A rakodófelület kihajtható
része

5

Aláfutásgátló

6

Dőléskapcsoló b13,
Dőlésérzékelő b15

2

7

Dőléskapcsoló b16,
Dőlésérzékelő b15

8

Vezetőgörgő

13 Ellenőrzőlámpák
(választható)

16 A rakodófelület merev
része
17 Torziós keret
18 Emelőhenger
19 Billentőhenger

20 Görgő az aláfutásgátlón
10 Lábkapcsoló (választható) 21 Állványcső
11 Teherfelvevő sín
22 Vezetékes távvezérlő
(legurulásgátló,
választható)
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V

Függőleges emelők

17

1
2

16

3

15

4

14
6

5

7
8

13
12

9
11

10

1

Gépegység olajtartállyal

2

Vezetékes távvezérlő 1

3

Vezetékes távvezérlő 2

4

Járműfedélzet 2

5

Járműfedélzet 1

6

Hidraulikatömlők
(összeköttetés a
gépegységgel)

10 Dőlésérzékelő b15
(gyárilag beállítva, en
módosítsa a pozíciót)
11 Ellenőrzőlámpa
12 Hasznos teher súlypontja
13 Palló (legurulásgátló külső
irány)
14 Billentőhenger

7

Vezetőkeret

15 Terep

8

Záróhenger

16 Szerelvény

9

Legurulásgátló járműirány 17 Kapucsappantyú
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Emelőhátfal beállítása
E fejezetben találja meg azon alapbeállításokat, melyek lehetővé teszik a kényelmes és biztonságos használatot.

ACF

Földhöz igazítás időpontjának beállítása
Csak a billenéskapcsolóval b13 ellátott E-berendezések esetén állíthatja be azon időpontot a gyár, amikor a rakodófelület a
földre tétel után a döntési eljárásra (földhöz igazítás) áttér.

6

VÍZSZINTES

250 mm

AEFGK

A földhöz igazítás időpontjának beállítása:
 Oldja ki a dőléskapcsolón b13 (6) lévő rögzítőcsavart.
 Azért, hogy „korábban“ történjen a földhöz igazítás, fordítsa néhány milliméterrel az óramutató járásával megegyező irányba a dőléskapcsolót b13 (6).
Azért, hogy „később“ történjen a földhöz igazítás, fordítsa
néhány milliméterrel az óramutató járásával ellentétes
irányba a dőléskapcsolót b13 (6) .
 Ismét húzza meg a dőléskapcsolón b13 (6) lévő rögzítőcsavart.
 Ellenőrizze, hogy most a rakodófelület a kívánt időpontban
tér-e át a döntési eljárásra.
 Ellenőrizze, hogy a rugós alátét is be van a dőléskapcsoló
és a csavar közé szerelve, és fordítsa meg a biztosító alátétet.
Most be van a rakodófelület döntési időpontja állítva. Ennek
megfelelően korábban vagy később kerül sor a rakodófelület döntésére.

Rakodófelület döntésének beállítása
Miután felemelkedett a földről a rakodófelületet, ismét elfoglalja
az által beállított helyzetet. Arra is lehetősége van, hogy a rakodófelület döntését egyedileg kissé nagyobbra vagy kisebbre
állítsa be.
 A kezelőpult „Nyitás/zárás“ gombja segítségével állítsa be
a kívánt felső helyzetet (lásd „Kezelőszervek“ a(z) 42. oldaltól). Ez csak abban az esetben lehetséges, ha a b15 dőlésérzékelő van a rakodópadon.
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A

Hidraulikus kitámasztás nyomógombjának
beállítása

Hernyócsavar elforgatása
(Beállítási tartomány 20 és 50 bar között)
- Az óramutató járásával megegyező irányban
Nyomás növelése
- Az óramutató járásával ellentétes irányban
Nyomás csökkentése

Amennyiben a jármű hidraulikus kitámasztása túlságosan elemelkedik, illetve a támasztólábak nem érik el a talajt, akkor a
kitámasztás nyomáskapcsolóját újra beállíthatja.
Ehhez el kell csavarni a hernyócsavart a nyomáskapcsolón.
A támasztólábak leszorítóerejének csökkentéséhez fordítsa el
a hernyócsavart egy fordulattal az óramutató járásával ellentétes irányban.
A támasztólábak leszorítóerejének növeléséhez fordítsa el a
hernyócsavart egy fordulattal az óramutató járásával megegyező irányban.
A beállítás után a támasztólábak leszüllyesztésével ellenőrizze
a leszorítóerőt. Ha a kitámasztás kívánt lekapcsolása nem
adott, ismételje meg a beállítást.
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Általános használat
E fejezetben olyan alapinformációkat talál, melyekre a kezelés
során ügyelnie kell. Ezen információk az összes emelőhátfal
modellre érvényesek.
 Figyelmesen olvassa el az egész fejezetet, különösen a következő figyelmeztetéseket.

VIGYÁZAT!

BÜW

Az akkumulátor lemerítésének a veszélye!
Ha a mellette elhelyezett logó látható az emelőhátfala kezelőszervén, akkor az emelőhátfal egy akkumulátor felügyeleti
rendszerrel (BÜW) van ellátva.
Ha az akkumulátor kapacitása a határérték alá süllyed, akkor
kürthang hallható és az akkumulátor kímélése érdekében automatikusan kikapcsol az emelőhátfal. Most olyan alacsony
az akkumulátor feszültség, hogy már csak néhány motorindítás lehetséges. Ha tovább használja az emelőhátfalat, akkor
már nem indul a gépkocsi!
 Miután a kürthang megszólalt, az akkumulátor ismételt
feltöltésére azonnal indítsa be a gépkocsi motorját!

Megjegyzés:

26

Az ajánlott akkumulátor kapacitásra vonatkozó információkért lásd a vonatkozó táblázatot a 169. oldal oldalon.
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Emelőhátfal bekapcsolása
VIGYÁZAT!

A nem megfelelő rögzítés miatti sérülés és anyagi kár
veszélye!
Személyi sérülés következhet be vagy anyagi kár keletkezhet
a gépkocsijában, az emelőhátfalban vagy más gépkocsikban,
ha nem ügyel a következőkben foglaltak betartására:
 Gondoskodjon a munka megkezdése előtt a biztonsági és
jelzőberendezések meglétéről és működéséről.
 Csak olyan helyen álljon meg, ahol a közúti közlekedés
szabályai szerint ez engedélyezett.
 Biztosítsa gurulás ellen a gépkocsit, pl. rögzítőfékkel, sebességváltóval vagy kerékékekkel.
 A gépkocsi fel- és lerakodása előtt jelzőzászlókkal és lámpákkal biztosítsa a közlekedésre szolgáló területet.
Különösen az emelőhátfal azon kezelőszerveit, melyek a
közlekedési területre benyúlnak, kell biztosítani.
Az emelőhátfal beállításához modelltől függően négy lehetőség áll rendelkezésre:
• A vezetőfülkében található kapcsolók
• Az oldalsó kezelőszervek között található kulcsos kapcsoló
• Az oldalsó kezelőszervek nyomógomb kódja
• Akkumulátor-főkapcsoló
Az emelőhátfal gépkocsiban lévőkapcsolójával való bekapcsolása:
 Állítsa „EIN“ („BE“) állásba a vezetőfülkében található kapcsolót.
Már nem látható a kacsoló jelzése.
Az emelőhátfal üzemképességét egy optikai jelzés jelzi a
kezelőfülkében.
Ha gépkocsi indítózárral van ellátva, akkor nem lehet a
gépkocsit beindítani.
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26

Az emelőhátfalnak az oldalsó kezelőszerveként elhelyezett
kulcsos kapcsolóval(26) történő bekapcsolása:
 Dugja a kulcsot a kulcsos kapcsoló kulcslyukába, majd fordítsa el az óramutató járásával megegyező irányba.
Az emelőhátfal üzemképességét egy optikai jelzés jelzi a
kezelőfülkében.

Az emelőhátfal oldalsó kezelőszerveivel beírt nyomógomb
kóddal történő bekapcsolásához:
 Az emelés és zárás nyomógomb kombinációval írja be a
nyomógomb kódot (lásd „Nyomógomb kód programozása“
a(z) 124. oldaltól).
Az emelőhátfal üzemképességét egy optikai jelzés jelzi a
kezelőfülkében.
Az emelőhátfal az akkumulátorkapcsolóval való bekapcsolása:
 Fordítsa el az akkumulátor főkapcsolót az óramutató járásával megegyező irányban, amíg a bütyök be nem reteszelődik.
Az emelőhátfal üzemképességét egy optikai jelzés jelzi a
kezelőfülkében.
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Gépkocsija támasztólábainak kiengedése
VIGYÁZAT!

A gépkocsi sérülése!
Megsérülhet a gépkocsi alvázkerete a föld nem kielégítő teherbíró-képessége, vagy a rosszul beállított hidraulikus támasztólábak miatt.
 Győződjön meg arról, hogy megfelelő-e a támasztólábak
számára a föld teherbíró-képessége!
 Soha ne emelje meg a gépkocsit a hidraulikus támasztólábak segítségével!
 A gépkocsi rakodása során többször végezze el a támasztólábak utánállítását.

VIGYÁZAT!

Sérülésveszély vagy a légrugózású gépkocsik
károsodásnak veszélye
Ha nincs gépkocsija légrugózása reteszelve, akkor teljes
egészében tehermentesítve vannak a tengelyek, és támasztólábak viselik a súlyt. Emellett személyi sérülések történhetnek, és károsodhat az emelőhátfal, a gépkocsi vagy a rakomány.
 Állítsa „reteszelés“ állásba gépkocsija légrugózás vezérlőkarját!

Mechanikus támasztólábakkal rendelkező
gépkocsik
A mechanikus támasztólábak megakadályozzák az alvázkeret
károsodását. Amikor rakodást végez a gépkocsin, akkor csúsztassa ki a támasztólábakat.
A mechanikus támasztólábak kiengedéséhez:
 Oldja ki a szorítószerkezetet.
 Süllyessze a földig a támasztólábakat.
 Kézzel húzza meg a szorítószerkezetet.

Hidraulikus támasztólábakkal rendelkező gépkocsik
 A hidraulikus támasztólábak kiengedéséhez, lásd „Kétkezes vezérléssel és hidraulikus támasztékokkal kezelés“
a(z) 48. oldaltól.
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Gépkocsija támasztólábainak behúzása
Mechanikus támasztólábak behúzása
 Oldja ki a szorítószerkezetet.
 Csúsztassa fel szállítási helyzetbe a támasztólábakat.
 Kézzel húzza meg a szorítószerkezetet.

Hidraulikus támasztólábak behúzása

VIGYÁZAT!

Az alvázkeret károsodásának a veszélye!
Légrugózású gépkocsiknál a támasztólábak viselhetik a teljes
súlyt.
 A támasztólábak behúzása előtt, emelje meg a légrugózás segítségével a gépkocsit, hogy tehermentesítse a támasztólábakat.
 A hidraulikus támasztólábak behúzásához, lásd „Kétkezes
vezérléssel és hidraulikus támasztékokkal kezelés“ a(z) 48.
oldaltól.

Korlát felállítása, lehelyezése
rakodófelületen
Emelőhátfala rakodófelülete modelltől függően korláttal van
biztosítva. Két különböző típusú korlát létezik:
• a P-korlát
• az A-korlát
A korlátok a rakodófelületen való felállításához a következő
képpen járjon el:
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P-korlátok felállítása
 Fordítsa el az adott korlátot 90°-kal felfelé, amíg teljesen be
nem reteszelődik.

P-korlátok lehelyezése
 Kireteszeléshez húzza felfelé az adott korlátot (1).
 Fordítsa el az adott korlátot befelé (2), amíg a mágneses
ütköző a rakodófelületre fel nem fekszik.
2
1
2

1
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A-korlát felállítása
 Húzza az adott korlátot röviden a rakodófelület
közepére (1).
 Fordítsa el az adott korlátot 90°-kal felfelé (2), majd süllyessze le azt, amíg teljesen be nem reteszelődik.

2
2

1

1

A-korlát lehelyezése
 Húzza felfelé az adott korlátot (1).
 Ezután fordítsa el az adott korlátot befelé (2), amíg a mágneses ütköző a rakodófelületre fel nem fekszik.

2
1
2

1
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Rakodófelület mozgatása
VIGYÁZAT!

A rakodófelület mozgatása miatti személyi sérülés és
anyagi kár veszélye!
Személyi sérülések történhetnek a rakodófelület automatikus
mozgatása során. Megsérülhetnek azon gépkocsik és egyéb
tárgyak, melyek a mozgáskörzetben találhatóak. Leeshet a
hasznos teher és megsérülhet, illetve személyek megsérülhetnek.
 Győződjön meg arról, hogy a elegendő hely van-e a gépkocsi mögött az emelőhátfal számára.
 A rakodófelület mozgása során tartsa távol az embereket
a mozgáskörzettől.
 A rakodófelület mozgása során, ügyeljen a hasznos teherre, a mozgáskörzetre és a gépkocsi becsípési helyeire.
 Figyeljen arra, hogy a kezelőszerveket kizárólag a rakodófelület mozgatására használja.
 Kizárólag tehermentes állapotban állítsa be a rakodófelület döntését.

VIGYÁZAT!

Az elégtelen megtartás és a rakodófelület számára kevés
hely miatti sérülésveszély!
Emberek eshetnek rakodófelületről le, és megsérülhetnek.
 A rakodófelület rakodásakor hagyjon elegendő helyet a
kezelőnek (legalább 50 x 60 cm).
 Mindig csak azon személy tartózkodhat a rakodófelületen, aki a rakodófelületet kezeli.
 Soha ne kapaszkodjon a hasznos terherbe, hanem a kapaszkodó fogantyúba kapaszkodjon!
 A rakodófelület mozgása során figyeljen a hasznos teherre és a mozgáskörzetre.
A modelljétől és a hozzátartozó oldalsó kezelőszervtől függ a
rakodófelület mozgása. A megfelelő útmutató a „Kezelőszervek“ a(z) 42. oldaltól című fejezetben található.
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Fogalommeghatározások
A következő műveleteket végezheti a rakodófelülettel:
• Nyitás
A rakodófelület nyílik, és a függőleges szállítási helyzetből a
kívánt üzemi helyzetbe mozog. E helyzetet tárolja, és az
emelés során ismét odaviszi a földhöz igazítás után.
• Zárás
A rakodófelület záródik, és a vízszintes üzemi helyzetből a
függőleges szállítási helyzetbe és mozog.
• Kiengedés
Kicsúszik a gépkocsi alól a rakodófelület.

• Behúzás
A gépkocsi alá csúszik a rakodófelület.

• Kihajtás
A szállítási helyzetből az üzemi helyzetbe hajlik ki a rakodófelület.
• Behajtás
Az üzemi helyzetből a szállítás helyzetbe hajlik be a rakodófelület.
• Süllyesztés
Vízszintes helyzetben lefelé mozog a rakodófelület.

• Emelés
Vízszintes helyzetben felfelé mozog a rakodófelület.
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• Földhöz igazítás
A süllyesztés után az üzemi helyzetből dönti meg a rakodófelületet, majd az a földre támaszkodik.
Az összehajtható M modellnél lassan a süllyesztés során történik a döntés.
• Vízszintbe állítás
Mielőtt a földről elemeli a rakodófelületet, a nyitásnál mentet
vízszintes üzemi helyzetbe dönti vissza azt.
Az összehajtható M modellnél lassan a vízszintes üzemi
helyzetben emelés során történik a döntés.
• Rakodófelület döntésének beállítása
A rakodófelület kissé, ill. jobban döntve van a kívánt üzemi
helyzetbe.

A rakodófelület nyitása/kihajtása/kiengedése és a
rakodófelület döntésének beállítása
 Oldja ki a rakodófelület reteszelést (ha van).
 A modelltől függően az oldalsó kezelőszervek, illetve a vezetékes távvezérlő segítségével nyissa, hajtsa vagy engedje ki az emelőhátfalat, a „Kezelőszervek“ a(z) 42. oldaltól című fejezetben leírt módon.
 A modelltől függően addig fordítsa el a forgókapcsolót a rakodópad nyitásához, ill. zárásához, a „Kezelőszervek“
a(z) 42. oldaltól című fejezetben leírt módon, amíg a kívánt
dőlést el nem éri.

A rakodófelület süllyesztése
Vízszintes helyzetben marad a rakodófelület süllyesztése során.
A rakodófelületet a földre engedése után, addig dől a rakodófelület, amíg a rakodófelület pereme a földre nem támaszkodik.
 A modelltől függően az oldalsó kezelőszervek, a lábkapcsoló, a vezetékes távvezérlő segítségével süllyessze a rakodófelületet, a „Kezelőszervek“ a(z) 42. oldaltól című fejezetben leírt módon.
Lassan süllyed a rakodófelület, majd automatikusan a
földre támaszkodik.
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A rakodófelület emelése
Mielőtt felemeli a rakodófelületet, döntse vissza vízszintes
helyzetbe. Vízszintes helyzetben marad a rakodófelület az
emelés során.
 A modelltől függően az oldalsó kezelőszervek, a lábkapcsoló, a vezetékes távvezérlő segítségével emelje a rakodófelületet, a „Kezelőszervek“ a(z) 42. oldaltól című fejezetben leírt módon.

A rakodófelület zárása/behajtása/behúzása
 A modelltől függően az oldalsó kezelőszervek, illetve a vezetékes távvezérlő segítségével zárja, hajtsa vagy húzza
be a rakodófelületet, a „Kezelőszervek“ a(z) 42. oldaltól
című fejezetben leírt módon.
 Zárja a rakodófelület reteszelést (ha van).

Rakodófelület felrakodása vagy lerakodása
VIGYÁZAT!

Az emelőhátfal károsodása a hibás felrakódás miatt!
Károsodhat a rakodópad, amikor túl vagy egyenetlen eloszlású terhet raknak rá.
 Legfeljebb „Műszaki adatok“ a(z) 169. oldaltól című fejezetben megadott súlyt rakodjon a rakodópadra. Számítsa
be a súlynál a rajta tartózkodó személyt is. Az oldalsó kezelőszerven is megtalálható a terhelési táblázat.
 Középen terhelje a rakodópadot. Amennyire lehetséges
olyan közel kell a gépkocsihoz lennie a hasznos teher
súlypontjának, amennyire lehetséges. Ha féloldalasan rakodik a rakodópadra, akkor a hasznos teher legfeljebb a
megengedett hasznos teher 50%-a lehet.
 Csak akkor rakodjon fel fékezés nélküli guruló konténert,
ha legurulásgátló megoldással (teherfelvevő sínekkel
vagy mélyedésekkel) van a rakodópad ellátva. Mindig e
legurulásgátlóval rögzítse a fékezetlen guruló konténert.

VIGYÁZAT!

Sérülésveszély!
Emberek eshetnek rakodófelületről le, és megsérülhetnek.
 A rakodófelületre rakodáskor hagyjon elegendő helyet a
kezelőnek (legalább 50 x 60 cm).
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VIGYÁZAT!

Személyi sérülés és anyagi károkozás veszélye
kitámasztás hiánya esetén!
Amennyiben a jármű nem rendelkezik kitámasztással, fennáll
a veszélye, hogy a nem megengedett tengelyterhelés és a
jármű lég-, ill. laprugóinak elengedése miatt a rakodófelület
döntése elállítódhat, és ezáltal a rakomány elmozdulhat.
Emellett személyi sérülések és a rakodófelület súlyos károsodása fordulhat elő.
 Győződjön meg arról, hogy a jármű minimális első tengely-terhelése el van érve.
 Győződjön meg arról, hogy a jármű maximális hátsó tengely-terhelése nincs-e túllépve.

Rakodófelület földön történő fel- és lerakodása
 Gurítsa vagy emelje a hasznos terhet a rakodófelületre.
 A rajta elhelyezett fékszerkezettel vagy a legurulásgátlóval
rögzítse a rakodópadon a guruló konténert.

Rakodófelület rámpán történő fel és lerakodása

VIGYÁZAT!

Leesés veszélye egy rámpán történő felrakodáskor!
Személyi sérülés történhet, ha a rámpánál álló gépkocsira
való fel-, ill. arról lerakódáskor egy peren van a rámpa és a
rakodófelület között.
 Kézzel süllyessze le lerakódásnál a rakodófelületet és a
gépkocsi vele összekapcsolt rugózását.
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min. 150 mm

Megjegyzés:

Gépkocsija rámpán történő felrakodására kétféle lehetőség
van:
1. Különálló pallót használhat. Győződjön meg arról, hogy
elég hely van-e a rámpa alatt az emelőhátfal számára (lásd
bal oldali ábra)!
2. Magát az emelőhátfalat használhatja egy rámpánál
pallóként. Győződjön meg arról, hogy a rakodófelület
pereme legalább 150 mm-el a rámpa fölött van-e (lásd bal
oldali ábra).

A maximális terhelést nem szabad túllépni.
Egy lebegő állással rendelkeznek az emelőhátfalak. A lebegőállás egy biztonságtechnikai funkció. Ha a felrakodás során süllyed a gépkocsi, akkor ezt a rakodópad automatikusan
követi. Ez a függőleges emelőkre nem vonatkozik.
Lerakódáskor nincs lebegő állás. Magának kell a rakodófelületet süllyesztenie. Így megakadályozza, hogy a rakodófelület
vége botlásveszélyt jelentsen.
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Emelőhátfal kikapcsolása
Csak akkor kapcsolhatja ki az emelőhátfalat, amikor az zárva
van, ill. be van hajtva.

VIGYÁZAT!

A be nem reteszelt emelőhátfal miatti sérülés és anyagi
kár veszélye!
Személyi sérülést, vagy kárt okozhat a gépkocsiban és a közúti közlekedés résztvevőiben, amikor menet közben akaratlanul lenyílik az emelőhátfal, és benyúlik a zajló közlekedésbe.
 Behajtás után reteszelje az emelőhátfalat, mielőtt útnak
indul.
 Győződjön meg arról, hogy kialudtak-e a vezetőfülkében
található ellenőrzőlámpák (25) .
Az emelőhátfal kikapcsolásához modelltől függően különböző
lehetőségek állnak rendelkezésre:
• A vezetőfülkében található kapcsolók
• Az oldalsó kezelőszervek között található kulcsos kapcsoló
• Az oldalsó kezelőszervek nyomógomb kódja
• Akkumulátor-főkapcsoló
• Vezérlés vezetőfülkéből kamerarendszerrel
Az emelőhátfal vezetőfülkében található kapcsolóval történő
kikapcsolásához:
 Állítsa „AUS“ („KI“) állásba a vezetőfülkében található ellenőrző berendezés kapcsolóját.
Kialszik az optikai jelzés, mely az emelőhátfal üzemképességét jelzi. Most ki van kapcsolva az emelőhátfal.

26

Az emelőhátfalnak az oldalsó kezelőszerveként elhelyezett
kulcsos kapcsolóval(26) történő kikapcsolása:
 Dugja a kulcsot a kulcsos kapcsoló kulcslyukába, majd fordítsa el az óramutató járásával ellentétes irányba.
 Húzza ki a kulcsot.
Kialszik az optikai jelzés, mely az emelőhátfal üzemképességét jelzi. Most ki van kapcsolva az emelőhátfal.
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Az emelőhátfalnak az oldalsó kezelőszervekkel beírható nyomógom kóddal történő kikapcsolása:
 Az emelés és zárás nyomógomb kombinációval írja be a
nyomógomb kódot (lásd „Nyomógomb kód programozása“
a(z) 124. oldaltól).
Kialszik az optikai jelzés, mely az emelőhátfal üzemképességét jelzi. Most ki van kapcsolva az emelőhátfal.
Az emelőhátfal az akkumulátor főkapcsolóval való kikapcsolásához:
 Fordítsa el az akkumulátor főkapcsolót az óramutató járásával
ellentétes irányban, amíg a bütyök be nem reteszelődik.
Kialszik az optikai jelzés, mely az emelőhátfal üzemképességét jelzi. Most ki van kapcsolva az emelőhátfal.

Vezérlés vezetőfülkéből
Megjegyzés:
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Amennyiben elérhető a vezérlés vezetőfülkéből kamerarendszerrel, vegye figyelembe az üzemeltetési utasítás kiegészítését, amelyhez a Vezérlés vezetőfülkéből külön dokumentumként van csatolva.
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Kezelőszervek
E fejezet a különböző emelőhátfal modellek kezelőszerveinek
leírásait tartalmazza. Modellje azonosítására, lásd „Így találhatja meg a modelljét“, 13. oldal.

VIGYÁZAT!

Baleset- és sérülésveszély!
Ha sérültek vagy hiányoznak az emelőhátfal biztonsági- és
jelzőberendezései, akkor személyi sérülés és anyagi kár okozása fordulhat elő.
 Győződjön meg a munka megkezdése előtt az összes biztonsági és jelzőberendezés meglétéről és működéséről.
Többféle lehetőség van az emelőhátfal kezelésére:
1. az oldalsó kezelőszervvel (modelltől függően lásd
a 42. oldal - 124. oldal),
2. a joystickkel (lásd 56. oldal),
3. két vezetékes távvezérlővel (a függőleges emelő esetében
lásd 100. oldal),
4. a lábkapcsolóval (választható, lásd 106. oldal) vagy
5. a vezetékes távvezérlővel (választható, lásd 108. oldal) vagy
6. a rádiófrekvenciás vezérléssel (választható, lásd 116. oldal) vagy
7. a lspeciális kezelőszervekkel (választható, lásd 118. oldal).

Megjegyzés:
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Ez az útmutató a normál programot írja le. A speciális
programok eltérnek ettől a leírástól, illetve bővített funkciókkal rendelkeznek. Az Ön által megvásárolt típus részletes leírását ügyfélszolgálatunktól szerezheti be.
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Oldalsó kezelőszerv
Az oldalsó kezelőszervek használatának ismertetése emelőhátfal modelltől függően a következő oldalon található:

AE
A
B
C
F
G
K
L
M

44. oldal - 54. oldal
54. oldal
92. oldal - 98. oldal
56. oldal
60. oldal - 68. oldal
74. oldal - 82. oldal
86. oldal - 90. oldal
92. oldal - 94. oldal
92. oldal - 98. oldal
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AE

Kétkezes kezeléssel történő kezelés
26 (optional):

28

27

39

29
32

26 választható: kulcsos kapcsoló, forgókapcsoló,
Vészkikapcsoló, E30 kulcs
27 Forgókapcsoló: emelés/süllyesztés
28 Forgókapcsoló: nyitás/zárás
29 Forgókapcsoló: Pótkapcsoló
32 Takarósapka
39 Kezelőtábla

VESZÉLY!

Baleset- és sérülésveszély!
Az emelőhátfal kezelésekor személyi sérülés és anyagi kár
okozása fordulhat elő, ha nem tartja be az „Általános kezelés“ című fejezetben foglaltakat.
 Az emelőhátfal kezelése előtt olvassa el az „Általános
használat“ a(z) 26. oldaltól című fejezetet.

Megjegyzés:
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Ez az útmutató a normál programot írja le. A speciális
programok eltérnek ettől a leírástól, illetve bővített funkciókkal rendelkeznek. Az Ön által megvásárolt típus részletes leírását ügyfélszolgálatunktól szerezheti be.
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A rakodófelület nyitása
 Oldja ki a rakodófelület reteszelést (ha van).
 Egyidejűleg fordítsa lefelé a forgókapcsolókat, (28) és (29),
majd addig tartsa azokat, amíg vízszintes üzemi helyzetbe
nem kerül a rakodófelület.
Választható rakományrögzítés megléte esetén, először
kissé lesüllyed a rakodófelület, majd azután billen üzemi
helyzetbe.
A rakodófelület süllyesztése
 Egyidejűleg fordítsa lefelé a forgókapcsolókat, (27) és (29),
majd addig tartsa e helyzetben azokat, amíg a földre nem
támaszkodik a rakodófelület.
A rakodófelület a földre engedése után, megdől és a földre
támaszkodik.
A rakodófelület emelése
 Egyidejűleg fordítsa felfelé a forgókapcsolókat, (27)
és (29), majd addig tartsa e helyzetben azokat, amíg a rakodófelület el nem éri a gépkocsi rakfelületének padlóját.
A rakodófelület vízszintes, ill. a beállított helyzetbe billen,
mielőtt felemelkedik.
A rakodófelület zárása
 Egyidejűleg fordítsa felfelé a forgókapcsolókat, (28)
és (29), majd addig tartsa e helyzetben azokat, amíg a rakodófelület nem záródik.
Választható rakományrögzítés megléte esetén, először
csak körülbelül 80°-ig záródik a rakodófelület, majd kissé
lesüllyed. Ezt követően mozog a függőleges szállítási helyzetbe, és emelkedik a rakományrögzítéshez.
 Zárja a rakodófelület reteszelést (ha van).
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A

Automatikus földhöz igazítás nélküli kétkezes
vezérlésű kezelés
26 (optional):

28

27

39

29
32

26 választható: kulcsos kapcsoló, forgókapcsoló,
Vészkikapcsoló, E30 kulcs
27 Forgókapcsoló: emelés/süllyesztés
28 Forgókapcsoló: nyitás/zárás
29 Forgókapcsoló: Pótkapcsoló
32 Takarósapka
39 Kezelőtábla

VESZÉLY!

Baleset- és sérülésveszély!
Az emelőhátfal kezelésekor személyi sérülés és anyagi kár
okozása fordulhat elő, ha nem tartja be az „Általános kezelés“ című fejezetben foglaltakat.
 Az emelőhátfal kezelése előtt olvassa el az „Általános
használat“ a(z) 26. oldaltól című fejezetet.

Megjegyzés:
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Ez az útmutató a normál programot írja le. A speciális
programok eltérnek ettől a leírástól, illetve bővített funkciókkal rendelkeznek. Az Ön által megvásárolt típus részletes leírását ügyfélszolgálatunktól szerezheti be.
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A rakodófelület nyitása
 Oldja ki a rakodófelület reteszelést (ha van).
 Egyidejűleg fordítsa lefelé a forgókapcsolókat, (28) és (29),
majd addig tartsa azokat, amíg vízszintes üzemi helyzetbe
nem kerül a rakodófelület.
A rakodófelület süllyesztése
 Egyidejűleg fordítsa lefelé a forgókapcsolókat, (27) és (29),
majd addig tartsa e helyzetben azokat, amíg a rakodófelület
el nem éri a földet.
Földhöz igazítás
A rakodófelület földre helyezése után:
 Egyidejűleg fordítsa lefelé a forgókapcsolókat, (28) és (29).
Megdől és a földre támaszkodik a rakodófelület.
Vízszintbe állítás
 Egyidejűleg fordítsa felfelé a forgókapcsolókat, (28)
és (29), majd addig tartsa azokat, amíg vízszintes helyzetbe nem kerül a rakodófelület.
A rakodófelület emelése
 Egyidejűleg fordítsa felfelé a forgókapcsolókat, (27)
és (29), majd addig tartsa e helyzetben azokat, amíg a rakodófelület el nem éri a gépkocsi rakfelületének padlóját.
A rakodófelület zárása
 Egyidejűleg fordítsa felfelé a forgókapcsolókat, (28)
és (29), majd addig tartsa e helyzetben azokat, amíg a rakodófelület nem záródik.
Függőleges szállítási helyzetbe mozog a rakodófelület.
 Zárja a rakodófelület reteszelést (ha van).
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A

Kétkezes vezérléssel és hidraulikus támasztékokkal
kezelés
26 (optional):

28

30

27

39

29
32

26 választható: kulcsos kapcsoló, forgókapcsoló,
Vészkikapcsoló, E30 kulcs
27 Forgókapcsoló: emelés/süllyesztés
28 Forgókapcsoló: nyitás/zárás
29 Forgókapcsoló: Pótkapcsoló
30 Forgókapcsoló: Behúzás és kiengedés
32 Takarósapka
39 Kezelőtábla

VESZÉLY!

Baleset- és sérülésveszély!
Az emelőhátfal kezelésekor személyi sérülés és anyagi kár
okozása fordulhat elő, ha nem tartja be az „Általános kezelés“ című fejezetben foglaltakat.
 Az emelőhátfal kezelése előtt olvassa el az „Általános
használat“ a(z) 26. oldaltól című fejezetet.

Megjegyzés:
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Ez az útmutató a normál programot írja le. A speciális
programok eltérnek ettől a leírástól, illetve bővített funkciókkal rendelkeznek. Az Ön által megvásárolt típus részletes leírását ügyfélszolgálatunktól szerezheti be.
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A hidraulikus támasztékok kiengedése
 Addig fordítsa a forgókapcsolót (30) lefelé, amíg enyhén a
földet érintve kiengedi a támasztékokat.
A rakodófelület nyitása
 Oldja ki a rakodófelület reteszelést (ha van).
 Egyidejűleg fordítsa lefelé a forgókapcsolókat, (27) és (29),
majd addig tartsa azokat, amíg vízszintes üzemi helyzetbe
nem kerül a rakodófelület.
Választható rakományrögzítés megléte esetén, először
kissé lesüllyed a rakodófelület, majd azután billen a vízszintes üzemi helyzetbe.
A rakodófelület süllyesztése
 Egyidejűleg fordítsa lefelé a forgókapcsolókat, (27) és (29),
majd addig tartsa azokat, amíg a földre nem támaszkodik a
rakodófelület.
A rakodófelület a földre engedése után, megdől és a földre
támaszkodik.
A rakodófelület emelése
 Egyidejűleg fordítsa felfelé a forgókapcsolókat, (27)
és (29), majd addig tartsa azokat, amíg a rakodófelület el
nem éri a gépkocsi rakfelületének padlóját.
A rakodófelület vízszintes, ill. a beállított helyzetbe billen,
mielőtt felemelkedik.
A rakodófelület zárása
 Egyidejűleg fordítsa felfelé a forgókapcsolókat, (28)
és (29), majd addig tartsa e helyzetben azokat, amíg a rakodófelület nem záródik.
Választható rakományrögzítés megléte esetén, először
csak körülbelül 80°-ig záródik a rakodófelület, majd kissé
lesüllyed. Ezt követően mozog a függőleges szállítási helyzetbe, és emelkedik a rakományrögzítéshez.
 Zárja a rakodófelület reteszelést (ha van).
A hidraulikus támasztékok behúzása
 Addig fordítsa felfelé a forgókapcsolót (30), amíg teljesen
be nem húzza a támasztékokat.
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A

Kezelés kétkezes vezérléssel és hidraulikus
aláfutásgátlóval
26 (optional):

28

30

27

39

29
32

26 választható: kulcsos kapcsoló, forgókapcsoló,
Vészkikapcsoló, E30 kulcs
27 Forgókapcsoló: emelés/süllyesztés
28 Forgókapcsoló: nyitás/zárás
29 Forgókapcsoló: Pótkapcsoló
30 Forgókapcsoló: Aláfutásgátló emelése/süllyesztése
32 Takarósapka
39 Kezelőtábla

VESZÉLY!

Baleset- és sérülésveszély!
Az emelőhátfal kezelésekor személyi sérülés és anyagi kár
okozása fordulhat elő, ha nem tartja be az „Általános kezelés“ című fejezetben foglaltakat.
 Az emelőhátfal kezelése előtt olvassa el az „Általános
használat“ a(z) 26. oldaltól című fejezetet.

Megjegyzés:
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Ez az útmutató a normál programot írja le. A speciális
programok eltérnek ettől a leírástól, illetve bővített funkciókkal rendelkeznek. Az Ön által megvásárolt típus részletes leírását ügyfélszolgálatunktól szerezheti be.
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Hidraulikus aláfutásgátló emelése
 Addig fordítsa felfelé a forgókapcsolót (30), amíg az aláfutásgátló a felső véghelyzetét el nem éri.
A rakodófelület nyitása
 Oldja ki a rakodófelület reteszelést (ha van).
 Egyidejűleg fordítsa lefelé a forgókapcsolókat, (27) és (29),
majd addig tartsa azokat, amíg vízszintes üzemi helyzetbe
nem kerül a rakodófelület.
Választható rakományrögzítés megléte esetén, először
kissé lesüllyed a rakodófelület, majd azután billen a vízszintes üzemi helyzetbe.
A rakodófelület süllyesztése
 Egyidejűleg fordítsa lefelé a forgókapcsolókat, (27) és (29),
majd addig tartsa azokat, amíg a földre nem támaszkodik a
rakodófelület.
A rakodófelület a földre engedése után, megdől és a földre
támaszkodik.
A rakodófelület emelése
 Egyidejűleg fordítsa felfelé a forgókapcsolókat, (27)
és (29), majd addig tartsa azokat, amíg a rakodófelület el
nem éri a gépkocsi rakfelületének padlóját.
A rakodófelület vízszintes, ill. a beállított helyzetbe billen,
mielőtt felemelkedik.
A rakodófelület zárása
 Egyidejűleg fordítsa felfelé a forgókapcsolókat, (28)
és (29), majd addig tartsa e helyzetben azokat, amíg a rakodófelület nem záródik.
Választható rakományrögzítés megléte esetén, először
csak körülbelül 80°-ig záródik a rakodófelület, majd kissé
lesüllyed. Ezt követően mozog a függőleges szállítási helyzetbe, és emelkedik a rakományrögzítéshez.
 Zárja a rakodófelület reteszelést (ha van).
Hidraulikus aláfutásgátló süllyesztése
 Addig fordítsa a forgókapcsolót (30) lefelé, amíg az aláfutásgátló az alsó véghelyzetét el nem éri.
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AE

Egykezes vezérléssel kezelés
26 (optional):

28

27

39

32

26 választható: kulcsos kapcsoló, forgókapcsoló,
Vészkikapcsoló, E30 kulcs
27 Forgókapcsoló: emelés/süllyesztés
28 Forgókapcsoló: nyitás/zárás
32 Takarósapka
39 Kezelőtábla

VESZÉLY!

Baleset- és sérülésveszély!
Az emelőhátfal kezelésekor személyi sérülés és anyagi kár
okozása fordulhat elő, ha nem tartja be az „Általános kezelés“ című fejezetben foglaltakat.
 Az emelőhátfal kezelése előtt olvassa el az „Általános
használat“ a(z) 26. oldaltól című fejezetet.

Megjegyzés:

52

Ez az útmutató a normál programot írja le. A speciális
programok eltérnek ettől a leírástól, illetve bővített funkciókkal rendelkeznek. Az Ön által megvásárolt típus részletes leírását ügyfélszolgálatunktól szerezheti be.
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A rakodófelület nyitása
 Oldja ki a rakodófelület reteszelést (ha van).
 Fordítsa lefelé a forgókapcsolót (28), majd addig tartsa azt,
amíg vízszintes üzemi helyzetbe nem kerül a rakodófelület.
Választható rakományrögzítés megléte esetén, először
kissé lesüllyed a rakodófelület, majd azután billen a vízszintes üzemi helyzetbe.
A rakodófelület süllyesztése
 Fordítsa lefelé a forgókapcsolót (27), majd addig tartsa azt,
amíg a földre nem támaszkodik a rakodófelület.
A rakodófelület a földre engedése után, megdől és a földre
támaszkodik.
A rakodófelület emelése
 Fordítsa felfelé a forgókapcsolót (27), majd addig tartsa azt,
amíg a rakodófelület el nem éri a gépkocsi rakfelületének
padlóját.
A rakodófelület vízszintes, ill. a beállított helyzetbe billen,
mielőtt felemelkedik.
A rakodófelület zárása
 Fordítsa felfelé a forgókapcsolót (28), majd addig tartsa e
helyzetben azt, amíg a rakodófelület nem záródik.
Választható rakományrögzítés megléte esetén, először
csak körülbelül 80°-ig záródik a rakodófelület, majd kissé
lesüllyed. Ezt követően mozog a függőleges szállítási helyzetbe, és emelkedik a rakományrögzítéshez.
 Zárja a rakodófelület reteszelést (ha van).
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A

Egykezes vezérléssel és hidraulikus
támasztékokkal kezelés
26 (optional):

28

30

27

39

32

26 választható: kulcsos kapcsoló, forgókapcsoló,
Vészkikapcsoló, E30 kulcs
27 Forgókapcsoló: emelés/süllyesztés
28 Forgókapcsoló: nyitás/zárás
30 Forgókapcsoló: Behúzás és kiengedés
32 Takarósapka
39 Kezelőtábla

VESZÉLY!

Baleset- és sérülésveszély!
Az emelőhátfal kezelésekor személyi sérülés és anyagi kár
okozása fordulhat elő, ha nem tartja be az „Általános kezelés“ című fejezetben foglaltakat.
 Az emelőhátfal kezelése előtt olvassa el az „Általános
használat“ a(z) 26. oldaltól című fejezetet.

Megjegyzés:

54

Ez az útmutató a normál programot írja le. A speciális
programok eltérnek ettől a leírástól, illetve bővített funkciókkal rendelkeznek. Az Ön által megvásárolt típus részletes leírását ügyfélszolgálatunktól szerezheti be.
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A hidraulikus támasztékok kiengedése
 Addig fordítsa a forgókapcsolót (30) lefelé, amíg enyhén a
földet érintve kiengedi a támasztékokat.
A rakodófelület nyitása
 Oldja ki a rakodófelület reteszelést (ha van).
 Fordítsa lefelé a forgókapcsolót (28), majd addig tartsa azt,
amíg vízszintes üzemi helyzetbe nem kerül a rakodófelület.
Választható rakományrögzítés megléte esetén, először
kissé lesüllyed a rakodófelület, majd azután billen a vízszintes üzemi helyzetbe.
A rakodófelület süllyesztése
 Fordítsa lefelé a forgókapcsolót (27), majd addig tartsa e
helyzetben azt, amíg a földre nem támaszkodik a rakodófelület.
A rakodófelület a földre engedése után, megdől és a földre
támaszkodik.
A rakodófelület emelése
 Fordítsa felfelé a forgókapcsolót (27), majd addig tartsa e
helyzetben azt, amíg a rakodófelület el nem éri a gépkocsi
rakfelületének padlóját.
A rakodófelület vízszintes, ill. a beállított helyzetbe billen,
mielőtt felemelkedik.
A rakodófelület zárása
 Fordítsa felfelé a forgókapcsolót (28), majd addig tartsa e
helyzetben azt, amíg a rakodófelület nem záródik.
Választható rakományrögzítés megléte esetén, először
csak körülbelül 80°-ig záródik a rakodófelület, majd kissé
lesüllyed. Ezt követően mozog a függőleges szállítási helyzetbe, és emelkedik a rakományrögzítéshez.
 Zárja a rakodófelület reteszelést (ha van).
A hidraulikus támasztékok behúzása
 Addig fordítsa felfelé a forgókapcsolót (30), amíg be nem
húzza a támasztékokat.
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A

Kezelés joystickkel

27

29

39

27 Joystick: emelés/süllyesztés/nyitás/zárás
29 Nyomógomb: Pótkapcsoló
39 Kezelőtábla

VESZÉLY!

Baleset- és sérülésveszély!
Az emelőhátfal kezelésekor személyi sérülés és anyagi kár
okozása fordulhat elő, ha nem tartja be az „Általános kezelés“ című fejezetben foglaltakat.
 Az emelőhátfal kezelése előtt olvassa el az „Általános
használat“ a(z) 26. oldaltól című fejezetet.

Megjegyzés:

56

Ez az útmutató a normál programot írja le. A speciális
programok eltérnek ettől a leírástól, illetve bővített funkciókkal rendelkeznek. Az Ön által megvásárolt típus részletes leírását ügyfélszolgálatunktól szerezheti be.
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A rakodófelület nyitása
 Oldja ki a rakodófelület reteszelést (ha van).
 Nyomja egyidejűleg a nyomógombot (29) és a
joysticket (27) balra (menetirány jobbra), illetve jobbra (menetirány balra), majd addig tartsa azokat, amíg vízszintes
üzemi helyzetbe nem kerül a rakodófelület.
A rakodófelület süllyesztése
 Nyomja egyidejűleg lefelé a nyomógombot (29) és a
joysticket (27) , majd addig tartsa azokat, amíg vízszintes
üzemi helyzetbe nem kerül a rakodófelület.
A rakodófelület a földre engedése után, megdől és a földre
támaszkodik.
A rakodófelület emelése
 Nyomja egyidejűleg felfelé a nyomógombot (29) és a
joysticket (27) , majd addig tartsa e helyzetben azokat,
amíg a rakodófelület el nem éri a gépkocsi rakfelületének
padlóját.
A rakodófelület vízszintes, ill. a beállított helyzetbe billen,
mielőtt felemelkedik.
A rakodófelület zárása
 Nyomja egyidejűleg jobbra a nyomógombot (29) és a
joysticket (27) (menetirány jobbra), illetve balra (menetirány balra), majd tartsa meg mindkettőt a pozíciójában,
amíg a rakodófelület nem záródik.
 Zárja a rakodófelület reteszelést (ha van).
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C

Kétkezes vezérléssel és nyomógombokkal kezelés
36

35

37

39

35 Nyomógomb: süllyesztés/emelés
36 Nyomógomb: nyitás/zárás
37 Nyomógomb: emelés/zárás
39 Kezelőtábla

VESZÉLY!

Baleset- és sérülésveszély!
Az emelőhátfal kezelésekor személyi sérülés és anyagi kár
okozása fordulhat elő, ha nem tartja be az „Általános kezelés“ című fejezetben foglaltakat.
 Az emelőhátfal kezelése előtt olvassa el az „Általános
használat“ a(z) 26. oldaltól című fejezetet.

Megjegyzés:

58

Ez az útmutató a normál programot írja le. A speciális
programok eltérnek ettől a leírástól, illetve bővített funkciókkal rendelkeznek. Az Ön által megvásárolt típus részletes leírását ügyfélszolgálatunktól szerezheti be.
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A rakodófelület nyitása
 Oldja ki a rakodófelület reteszelést (ha van).
 Addig tartsa megnyomva a nyomógombot (36), amíg vízszintes üzemi helyzetbe nem kerül a rakodófelület.
A rakodófelület süllyesztése
 Addig tartsa megnyomva a nyomógombot (35), amíg a
földre nem támaszkodik a rakodófelület.
A rakodófelület a földre engedése után, megdől és a földre
támaszkodik.
A rakodófelület emelése
 Egyidejűleg addig tartsa megnyomva a nyomógombokat, (35)
és (37), amíg a rakodófelület el nem éri a gépkocsi rakfelületének padlóját.
A rakodófelület vízszintes, ill. a beállított helyzetbe billen,
mielőtt felemelkedik.
A rakodófelület zárása
 Egyidejűleg addig tartsa megnyomva a nyomógombokat, (36)
és (37), amíg a rakodófelület a függőleges szállítás helyzetbe nem kerül.
 Zárja a rakodófelület reteszelést (ha van).
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F

Kétkezes kezeléssel történő kezelés
26 (optional):

28

30

27

39

29
32

26 választható: kulcsos kapcsoló, forgókapcsoló,
Vészkikapcsoló, E30 kulcs
27 Forgókapcsoló: emelés/süllyesztés
28 Forgókapcsoló: nyitás/zárás
29 Forgókapcsoló: Pótkapcsoló
30 Forgókapcsoló: Behúzás és kiengedés
32 Takarósapka
39 Kezelőtábla

VESZÉLY!

Baleset- és sérülésveszély!
Az emelőhátfal kezelésekor személyi sérülés és anyagi kár
okozása fordulhat elő, ha nem tartja be az „Általános kezelés“ című fejezetben foglaltakat.
 Az emelőhátfal kezelése előtt olvassa el az „Általános
használat“ a(z) 26. oldaltól című fejezetet.

Megjegyzés:

60

Ez az útmutató a normál programot írja le. A speciális
programok eltérnek ettől a leírástól, illetve bővített funkciókkal rendelkeznek. Az Ön által megvásárolt típus részletes leírását ügyfélszolgálatunktól szerezheti be.
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A rakodófelület kiengedése és kihajtása
 Oldja ki a rakodófelület reteszelést (ha van).
 Egyidejűleg fordítsa lefelé a forgókapcsolókat, (27) és (29),
majd addig tartsa e helyzetben azokat, amíg a rakodófelület
le nem süllyed.
Lesüllyed a rakodófelület, hogy akadálytalanul kicsúszhasson.
 Fordítsa lefelé a forgókapcsolót (30), majd addig tartsa azt,
amíg teljesen ki nem engedi a rakodófelületet.
 Egyidejűleg fordítsa lefelé a forgókapcsolókat, (27) és (29),
majd addig tartsa azokat, amíg a kihajtott rakodófelület a
földre nincs téve.
 Kesztyűvel védje a kezét.
 Mindkét kezével húzza a fogantyút, hogy kihajtsa a rakodófelület kihajtható részét.
A rakodófelület süllyesztése
 Egyidejűleg fordítsa lefelé a forgókapcsolókat, (27) és (29),
majd addig tartsa e helyzetben azokat, amíg a földre nem
ereszti a rakodófelületet, majd az a földre nem támaszkodik.
A rakodófelület a földre engedése után, megdől és a földre
támaszkodik.
A rakodófelület emelése
 Egyidejűleg fordítsa felfelé a forgókapcsolókat, (27)
és (29), majd addig tartsa e helyzetben azokat, amíg a rakodófelület el nem éri a gépkocsi rakfelületének padlóját.
A rakodófelület először vízszintes, ill. a beállított helyzetbe
billen, mielőtt a rakodási helyzetbe emelkedik.
A rakodófelület behajtása és behúzása
 Kesztyűvel védje a kezét.
 Mindkét kezével húzza a fogantyút, hogy behajtsa a rakodófelület kihajtható részét.
 Zárja a rakodófelület reteszelést (ha van).
 Egyidejűleg fordítsa felfelé a forgókapcsolókat, (27)
és (29), majd addig tartsa azokat, amíg behúzási magasságba nem kerül a rakodófelület.
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 Fordítsa felfelé a forgókapcsolót (30), majd addig tartsa azt,
amíg a rakodófelület teljes be nem csúszik. Ügyeljen arra,
hogy akadálymentesen csúszhasson be a rakodófelület.
 Egyidejűleg fordítsa felfelé a forgókapcsolókat, (27)
és (29), majd addig tartsa azokat, amíg a rakodófelület el
nem éri a rezgésgátlót.
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F

Kezelés easy move kétkezes vezérléssel
26 (optional):

28

easy move

30

27

39

29
32

26 választható: kulcsos kapcsoló, forgókapcsoló,
Vészkikapcsoló, E30 kulcs
27 Forgókapcsoló: emelés/süllyesztés
28 Forgókapcsoló: nyitás/zárás
29 Forgókapcsoló: Pótkapcsoló
30 Forgókapcsoló: Behúzás és kiengedés
32 Takarósapka
39 Kezelőtábla

VESZÉLY!

Baleset- és sérülésveszély!
Az emelőhátfal kezelésekor személyi sérülés és anyagi kár
okozása fordulhat elő, ha nem tartja be az „Általános kezelés“ című fejezetben foglaltakat.
 Az emelőhátfal kezelése előtt olvassa el az „Általános
használat“ a(z) 26. oldaltól című fejezetet.

Megjegyzés:

64

Ez az útmutató a normál programot írja le. A speciális
programok eltérnek ettől a leírástól, illetve bővített funkciókkal rendelkeznek. Az Ön által megvásárolt típus részletes leírását ügyfélszolgálatunktól szerezheti be.
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A rakodófelület kiengedése és kihajtása
 Oldja ki a rakodófelület reteszelést (ha van).
 Fordítsa lefelé a forgókapcsolót (30), majd addig tartsa e
helyzetben azt, amíg ki nem engedi a rakodófelületet.
Lesüllyed a rakodófelület, hogy akadálytalanul kicsúszhasson, majd kicsúszik.
 Egyidejűleg fordítsa lefelé a forgókapcsolókat, (27) és (29),
majd addig tartsa azokat, amíg a kihajtott rakodófelület a
földre nincs téve.
 Kesztyűvel védje a kezét.
 Mindkét kezével húzza a fogantyút, hogy kihajtsa a rakodófelület kihajtható részét.
A rakodófelület süllyesztése
 Egyidejűleg fordítsa lefelé a forgókapcsolókat, (27) és (29),
majd addig tartsa e helyzetben azokat, amíg a földre nem
ereszti a rakodófelületet, majd az a földre nem támaszkodik.
A rakodófelület a földre engedése után, megdől és a földre
támaszkodik.
A rakodófelület emelése
 Egyidejűleg fordítsa felfelé a forgókapcsolókat, (27)
és (29), majd addig tartsa e helyzetben azokat, amíg a rakodófelület el nem éri a gépkocsi rakfelületének padlóját.
A rakodófelület először vízszintes, ill. a beállított helyzetbe
billen, mielőtt a rakodási helyzetbe emelkedik.
A rakodófelület behajtása és behúzása
 Kesztyűvel védje a kezét.
 Mindkét kezével húzza a fogantyút, hogy behajtsa a rakodófelület kihajtható részét.
 Fordítsa felfelé a forgókapcsolót (30), majd addig tartsa azt,
amíg a rakodófelület teljes be nem csúszik. Ügyeljen arra,
hogy akadálymentesen csúszhasson be a rakodófelület.
Addig megemelkedik ill. lesüllyed automatikusan az összehajtott rakodófelület, amíg el nem éri az optimális behúzási
helyzetet. Azután a végállásig becsúszik rakodófelület,
majd rezgésgátlóba emelkedik.
 Zárja a rakodófelület reteszelést (ha van).
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F

Egykezes vezérléssel kezelés
26 (optional):

28

30

27

39

32

26 választható: kulcsos kapcsoló, forgókapcsoló,
Vészkikapcsoló, E30 kulcs
27 Forgókapcsoló: emelés/süllyesztés
28 Forgókapcsoló: nyitás/zárás
30 Forgókapcsoló: Behúzás és kiengedés
32 Takarósapka
39 Kezelőtábla

VESZÉLY!

Baleset- és sérülésveszély!
Az emelőhátfal kezelésekor személyi sérülés és anyagi kár
okozása fordulhat elő, ha nem tartja be az „Általános kezelés“ című fejezetben foglaltakat.
 Az emelőhátfal kezelése előtt olvassa el az „Általános
használat“ a(z) 26. oldaltól című fejezetet.

Megjegyzés:

66

Ez az útmutató a normál programot írja le. A speciális
programok eltérnek ettől a leírástól, illetve bővített funkciókkal rendelkeznek. Az Ön által megvásárolt típus részletes leírását ügyfélszolgálatunktól szerezheti be.
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A rakodófelület kiengedése és kihajtása
 Oldja ki a rakodófelület reteszelést (ha van).
 Fordítsa lefelé a forgókapcsolót (27), majd addig tartsa e
helyzetben azt, amíg a rakodófelület le nem süllyed.
Lesüllyed a rakodófelület, hogy akadálytalanul kicsúszhasson.
 Fordítsa lefelé a forgókapcsolót (30), majd addig tartsa azt,
amíg teljesen ki nem engedi a rakodófelületet.
 Fordítsa lefelé a forgókapcsolót (27), majd addig tartsa azt,
amíg a kihajtott rakodófelület a földre nincs téve.
 Kesztyűvel védje a kezét.
 Mindkét kezével húzza a fogantyút, hogy kihajtsa a rakodófelület kihajtható részét.
A rakodófelület süllyesztése
 Fordítsa lefelé a forgókapcsolót (27), majd addig tartsa e
helyzetben azt, amíg a földre nem ereszti a rakodófelületet,
majd az a földre nem támaszkodik.
A rakodófelület a földre engedése után, megdől és a földre
támaszkodik.
A rakodófelület emelése
 Fordítsa felfelé a forgókapcsolót (27), majd addig tartsa e
helyzetben azt, amíg a rakodófelület el nem éri a gépkocsi
rakfelületének padlóját.
A rakodófelület először vízszintes, ill. a beállított helyzetbe
billen, mielőtt a rakodási helyzetbe emelkedik.
A rakodófelület behajtása és behúzása
 Kesztyűvel védje a kezét.
 Mindkét kezével húzza a fogantyút, hogy behajtsa a rakodófelület kihajtható részét.
 Fordítsa felfelé a forgókapcsolót (27), majd addig tartsa azt,
amíg a rakodófelület el nem éri a behúzási magasságot.
 Fordítsa felfelé a forgókapcsolót (30), majd addig tartsa azt,
amíg a rakodófelület teljes be nem csúszik. Ügyeljen arra,
hogy akadálymentesen csúszhasson be a rakodófelület.
 Fordítsa felfelé a forgókapcsolót (27), majd addig tartsa azt,
amíg a rakodófelület el nem éri a rezgésgátlót.
 Zárja a rakodófelület reteszelést (ha van).
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F

Kezelés easy move egykezes vezérléssel
26 (optional):

28

easy move

30

27

39

32

26 választható: kulcsos kapcsoló, forgókapcsoló,
Vészkikapcsoló, E30 kulcs
27 Forgókapcsoló: emelés/süllyesztés
28 Forgókapcsoló: nyitás/zárás
30 Forgókapcsoló: Behúzás és kiengedés
32 Takarósapka
39 Kezelőtábla

VESZÉLY!

Baleset- és sérülésveszély!
Az emelőhátfal kezelésekor személyi sérülés és anyagi kár
okozása fordulhat elő, ha nem tartja be az „Általános kezelés“ című fejezetben foglaltakat.
 Az emelőhátfal kezelése előtt olvassa el az „Általános
használat“ a(z) 26. oldaltól című fejezetet.

Megjegyzés:

68

Ez az útmutató a normál programot írja le. A speciális
programok eltérnek ettől a leírástól, illetve bővített funkciókkal rendelkeznek. Az Ön által megvásárolt típus részletes leírását ügyfélszolgálatunktól szerezheti be.
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A rakodófelület kiengedése és kihajtása
 Oldja ki a rakodófelület reteszelést (ha van).
 Fordítsa lefelé a forgókapcsolót (30), majd addig tartsa e
helyzetben azt, amíg ki nem engedi a rakodófelületet.
Lesüllyed a rakodófelület, hogy akadálytalanul kicsúszhasson, majd kicsúszik.
 Fordítsa lefelé a forgókapcsolót (27), majd addig tartsa azt,
amíg a kihajtott rakodófelület a földre nincs téve.
 Kesztyűvel védje a kezét.
 Mindkét kezével húzza a fogantyút, hogy kihajtsa a rakodófelület kihajtható részét.
A rakodófelület süllyesztése
 Fordítsa lefelé a forgókapcsolót (27), majd addig tartsa e
helyzetben azt, amíg a földre nem ereszti a rakodófelületet,
majd az a földre nem támaszkodik.
A rakodófelület a földre engedése után, megdől és a földre
támaszkodik.
A rakodófelület emelése
 Fordítsa felfelé a forgókapcsolót (27), majd addig tartsa e
helyzetben azt, amíg a rakodófelület el nem éri a gépkocsi
rakfelületének padlóját.
A rakodófelület először vízszintes, ill. a beállított helyzetbe
billen, mielőtt a rakodási helyzetbe emelkedik.
A rakodófelület behajtása és behúzása
 Kesztyűvel védje a kezét.
 Mindkét kezével húzza a fogantyút, hogy behajtsa a rakodófelület kihajtható részét.
 Fordítsa felfelé a forgókapcsolót (30), majd addig tartsa azt,
amíg a rakodófelület teljes be nem csúszik. Ügyeljen arra,
hogy akadálymentesen csúszhasson be a rakodófelület.
Addig megemelkedik ill. lesüllyed automatikusan az összehajtott rakodófelület, amíg el nem éri az optimális behúzási
helyzetet. Azután a végállásig mozog a rakodófelület, és a
rázás elleni rögzítésig emelkedik.
 Zárja a rakodófelület reteszelést (ha van).
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F

Kétkezes kezeléssel történő kezelés
MBB R 1500 L FLAT esetében
26 (optional):

30

27

39

29
32

26 választható: kulcsos kapcsoló, forgókapcsoló,
Vészkikapcsoló, E30 kulcs
27 Forgókapcsoló: emelés/süllyesztés
29 Forgókapcsoló: Pótkapcsoló
30 Forgókapcsoló: Behúzás és kiengedés
32 Takarósapka
39 Kezelőtábla

VESZÉLY!

Baleset- és sérülésveszély!
Az emelőhátfal kezelésekor személyi sérülés és anyagi kár
okozása fordulhat elő, ha nem tartja be az „Általános kezelés“ című fejezetben foglaltakat.
 Az emelőhátfal kezelése előtt olvassa el az „Általános
használat“ a(z) 26. oldaltól című fejezetet.

Megjegyzés:
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Ez az útmutató a normál programot írja le. A speciális
programok eltérnek ettől a leírástól, illetve bővített funkciókkal rendelkeznek. Az Ön által megvásárolt típus részletes leírását ügyfélszolgálatunktól szerezheti be.
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A rakodófelület kiengedése és kihajtása
 Oldja ki a rakodófelület reteszelést (ha van).
 Egyidejűleg fordítsa lefelé a forgókapcsolókat, (27) és (29),
majd addig tartsa e helyzetben azokat, amíg a rakodófelület
le nem süllyed.
Lesüllyed a rakodófelület, hogy akadálytalanul kicsúszhasson.
 Fordítsa lefelé a forgókapcsolót (30), majd addig tartsa azt,
amíg teljesen ki nem engedi a rakodófelületet.
 Egyidejűleg fordítsa lefelé a forgókapcsolókat, (27) és (29),
majd addig tartsa azokat, amíg a kihajtott rakodófelület a
földre nincs téve.
 Kesztyűvel védje a kezét.
 Mindkét kezével húzza a fogantyút, hogy kihajtsa a rakodófelület kihajtható részét.
A rakodófelület süllyesztése
 Egyidejűleg fordítsa lefelé a forgókapcsolókat, (27) és (29),
majd addig tartsa e helyzetben azokat, amíg a földre nem
ereszti a rakodófelületet, majd az a földre nem támaszkodik.
A rakodófelület emelése
 Egyidejűleg fordítsa felfelé a forgókapcsolókat, (27)
és (29), majd addig tartsa e helyzetben azokat, amíg a rakodófelület el nem éri a gépkocsi rakfelületének padlóját.
A rakodófelület behajtása és behúzása
 Kesztyűvel védje a kezét.
 Mindkét kezével húzza a fogantyút, hogy behajtsa a rakodófelület kihajtható részét.
 Zárja a rakodófelület reteszelést (ha van).
 Egyidejűleg fordítsa felfelé a forgókapcsolókat, (27)
és (29), majd addig tartsa azokat, amíg behúzási magasságba nem kerül a rakodófelület.
 Fordítsa felfelé a forgókapcsolót (30), majd addig tartsa azt,
amíg a rakodófelület teljes be nem csúszik. Ügyeljen arra,
hogy akadálymentesen csúszhasson be a rakodófelület.
 Egyidejűleg fordítsa felfelé a forgókapcsolókat, (27)
és (29), majd addig tartsa azokat, amíg a rakodófelület el
nem éri a rezgésgátlót.
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F

Egykezes vezérléssel kezelés
MBB R 1500 L FLAT esetében
26 (optional):

30

27

39

32

26 választható: kulcsos kapcsoló, forgókapcsoló,
Vészkikapcsoló, E30 kulcs
27 Forgókapcsoló: emelés/süllyesztés
30 Forgókapcsoló: Behúzás és kiengedés
32 Takarósapka
39 Kezelőtábla

VESZÉLY!

Baleset- és sérülésveszély!
Az emelőhátfal kezelésekor személyi sérülés és anyagi kár
okozása fordulhat elő, ha nem tartja be az „Általános kezelés“ című fejezetben foglaltakat.
 Az emelőhátfal kezelése előtt olvassa el az „Általános
használat“ a(z) 26. oldaltól című fejezetet.

Megjegyzés:

72

Ez az útmutató a normál programot írja le. A speciális
programok eltérnek ettől a leírástól, illetve bővített funkciókkal rendelkeznek. Az Ön által megvásárolt típus részletes leírását ügyfélszolgálatunktól szerezheti be.
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A rakodófelület kiengedése és kihajtása
 Oldja ki a rakodófelület reteszelést (ha van).
 Fordítsa lefelé a forgókapcsolót (27), majd addig tartsa e
helyzetben azt, amíg a rakodófelület le nem süllyed.
Lesüllyed a rakodófelület, hogy akadálytalanul kicsúszhasson.
 Fordítsa lefelé a forgókapcsolót (30), majd addig tartsa azt,
amíg teljesen ki nem engedi a rakodófelületet.
 Fordítsa lefelé a forgókapcsolót (27), majd addig tartsa azt,
amíg a kihajtott rakodófelület a földre nincs téve.
 Kesztyűvel védje a kezét.
 Mindkét kezével húzza a fogantyút, hogy kihajtsa a rakodófelület kihajtható részét.
A rakodófelület süllyesztése
 Fordítsa lefelé a forgókapcsolót (27), majd addig tartsa e
helyzetben azt, amíg a földre nem ereszti a rakodófelületet,
majd az a földre nem támaszkodik.
A rakodófelület emelése
 Fordítsa felfelé a forgókapcsolót (27), majd addig tartsa e
helyzetben azt, amíg a rakodófelület el nem éri a gépkocsi
rakfelületének padlóját.
A rakodófelület behajtása és behúzása
 Kesztyűvel védje a kezét.
 Mindkét kezével húzza a fogantyút, hogy behajtsa a rakodófelület kihajtható részét.
 Fordítsa felfelé a forgókapcsolót (27), majd addig tartsa azt,
amíg a rakodófelület el nem éri a behúzási magasságot.
 Fordítsa felfelé a forgókapcsolót (30), majd addig tartsa azt,
amíg a rakodófelület teljes be nem csúszik. Ügyeljen arra,
hogy akadálymentesen csúszhasson be a rakodófelület.
 Fordítsa felfelé a forgókapcsolót (27), majd addig tartsa azt,
amíg a rakodófelület el nem éri a rezgésgátlót.
 Zárja a rakodófelület reteszelést (ha van).
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G

Kétkezes kezeléssel történő kezelés
MBB R 1500 SH - R 2000 LH esetében (kereszttartós
duplán hajtogatott rakodófelület)
26 (optional):

28

30

27

39

29
32

26 választható: kulcsos kapcsoló, forgókapcsoló,
Vészkikapcsoló, E30 kulcs
27 Forgókapcsoló: emelés/süllyesztés
28 Forgókapcsoló: nyitás/zárás
29 Forgókapcsoló: Pótkapcsoló
30 Forgókapcsoló: Behúzás és kiengedés
32 Takarósapka
39 Kezelőtábla

VESZÉLY!

Baleset- és sérülésveszély!
Az emelőhátfal kezelésekor személyi sérülés és anyagi kár
okozása fordulhat elő, ha nem tartja be az „Általános kezelés“ című fejezetben foglaltakat.
 Az emelőhátfal kezelése előtt olvassa el az „Általános
használat“ a(z) 26. oldaltól című fejezetet.

Megjegyzés:
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Ez az útmutató a normál programot írja le. A speciális
programok eltérnek ettől a leírástól, illetve bővített funkciókkal rendelkeznek. Az Ön által megvásárolt típus részletes leírását ügyfélszolgálatunktól szerezheti be.
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A rakodófelület kiengedése és kihajtása
 Oldja ki a rakodófelület reteszelést (ha van).
 Fordítsa lefelé a forgókapcsolót (30), majd addig tartsa e
helyzetben azt, amíg egyszer ki nem hajtja a rakodófelületet.
Kissé lesüllyed a rakodófelület, ezután kicsúszik. Ezt követően a földig süllyed, és egyszer hajtja ki.
 Kesztyűvel védje a kezét.
 Mindkét kezével húzza a fogantyút, hogy kihajtsa a rakodófelület kihajtható részét.
A rakodófelület emelése
 Egyidejűleg fordítsa felfelé a forgókapcsolókat, (27)
és (29), majd addig tartsa azokat, amíg a rakodófelület el
nem éri a gépkocsi rakfelületének padlóját.
A rakodófelület először vízszintes, ill. a beállított helyzetbe
billen, mielőtt a rakodási helyzetbe emelkedik.
A rakodófelület süllyesztése
 Egyidejűleg fordítsa lefelé a forgókapcsolókat, (27) és (29),
majd addig tartsa azokat, amíg a földre nem ereszti a rakodófelületet, majd az a földre nem támaszkodik.
A rakodófelület a földre engedése után, megdől és a földre
támaszkodik.
A BDF-helyzet beállítása
 Egyidejűleg fordítsa felfelé a forgókapcsolókat, (27)
és (29), majd addig tartsa azokat, amíg a rakodófelület el
nem éri a gépkocsi rakfelületének padlóját.
 Fordítsa felfelé a forgókapcsolót (30), majd addig tartsa azt,
amíg rakodási helyzetbe nem kerül a rakodófelület.
 Addig tolja a tolókát a vezetősínen, amíg a külső érzékelő
jelezi nem kezd.
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A BDF-helyzetbe vitel
 Egyidejűleg fordítsa felfelé a forgókapcsolókat, (27)
és (29), majd addig tartsa azokat, amíg vízszintes üzemi
helyzetbe nem kerül a torziós keret.
 Fordítsa felfelé a forgókapcsolót (30).
A beállított BDF-helyzetig mozog a rakodófelület.
 Egyidejűleg fordítsa felfelé a forgókapcsolókat, (27)
és (29), majd addig tartsa azokat, amíg rakodási helyzetbe
nem kerül a rakodófelület.
A rakodófelület behajtása és behúzása
 Egyidejűleg fordítsa lefelé a forgókapcsolókat, (27) és (29),
majd addig tartsa e helyzetben azokat, amíg a rakodófelület
el nem éri a földet.
 Kesztyűvel védje a kezét.
 Mindkét kezével húzza a fogantyút, hogy behajtsa a rakodófelület kihajtható részét.
 Zárja a rakodófelület reteszelést (ha van).
 Fordítsa felfelé a forgókapcsolót (30), majd addig tartsa e
helyzetben, amíg a rakodófelület el nem éri a rezgésgátlót.
Automatikusan összehajlik a rakodófelület, ezt követően a
behúzási helyzetbe emelkedik. Ezután teljesen becsúszik,
majd a rezgésgátlóba emelkedik.
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G

Kétkezes kezeléssel történő kezelés
az MBB R 750 SM - R 2000 LM esetében
(kereszttartó nélküli duplán hajtogatott
rakodófelület)
26 (optional):

28

30

27

39

29
32

26 választható: kulcsos kapcsoló, forgókapcsoló,
Vészkikapcsoló, E30 kulcs
27 Forgókapcsoló: emelés/süllyesztés
28 Forgókapcsoló: nyitás/zárás
29 Forgókapcsoló: Pótkapcsoló
30 Forgókapcsoló: Behúzás és kiengedés
32 Takarósapka
39 Kezelőtábla

VESZÉLY!

Baleset- és sérülésveszély!
Az emelőhátfal kezelésekor személyi sérülés és anyagi kár
okozása fordulhat elő, ha nem tartja be az „Általános kezelés“ című fejezetben foglaltakat.
 Az emelőhátfal kezelése előtt olvassa el az „Általános
használat“ a(z) 26. oldaltól című fejezetet.

Megjegyzés:
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Ez az útmutató a normál programot írja le. A speciális
programok eltérnek ettől a leírástól, illetve bővített funkciókkal rendelkeznek. Az Ön által megvásárolt típus részletes leírását ügyfélszolgálatunktól szerezheti be.
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A rakodófelület kiengedése és kihajtása
 Oldja ki a rakodófelület reteszelést (ha van).
 Fordítsa lefelé a forgókapcsolót (30), majd addig tartsa e
helyzetben azt, amíg függőleges helyzetbe nem kerül a rakodófelület.
Kissé lesüllyed a rakodófelület, ezután kicsúszik. Ezt követően a földig süllyed, majd egy megközelítően vízszintes
helyzetbe fordul.
 Kesztyűvel védje a kezét.
 Két kézzel fordítsa kb. 20°-kal előrefelé a rakodófelületet.
 Fordítsa felfelé a forgókapcsolót (30), majd addig tartsa azt,
amíg a rakodófelület a földre nem támaszkodik.
A földig süllyed a rakodófelület, ezt követően egyszer kihajlik.
 Kesztyűvel védje a kezét.
 Mindkét kezével húzza a fogantyút, hogy kihajthassa a rakodófelület második kihajtható részét.
A rakodófelület emelése
 Egyidejűleg fordítsa felfelé a forgókapcsolókat, (27)
és (29), majd addig tartsa azokat, amíg a rakodófelület el
nem éri a gépkocsi rakfelületének padlóját.
A rakodófelület először vízszintes, ill. a beállított helyzetbe
billen, mielőtt a rakodási helyzetbe emelkedik.
A rakodófelület süllyesztése
 Egyidejűleg fordítsa lefelé a forgókapcsolókat, (27) és (29),
majd addig tartsa azokat, amíg a földre nem ereszti a rakodófelületet, majd az a földre nem támaszkodik.
A rakodófelület a földre engedése után, megdől és a földre
támaszkodik.
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A BDF-helyzet beállítása
 Egyidejűleg fordítsa felfelé a forgókapcsolókat, (27)
és (29), majd addig tartsa azokat, amíg a rakodófelület el
nem éri a gépkocsi rakfelületének padlóját.
 Fordítsa felfelé a forgókapcsolót (30), majd addig tartsa azt,
amíg rakodási helyzetbe nem kerül a rakodófelület.
 Addig tolja a tolókát a vezetősínen, amíg a külső érzékelő
jelezi nem kezd.
A BDF-helyzetbe vitel
 Egyidejűleg fordítsa felfelé a forgókapcsolókat, (27)
és (29), majd addig tartsa azokat, amíg vízszintes üzemi
helyzetbe nem kerül a torziós keret.
 Fordítsa felfelé a forgókapcsolót (30).
A beállított BDF-helyzetig mozog a rakodófelület.
 Egyidejűleg fordítsa felfelé a forgókapcsolókat, (27)
és (29), majd addig tartsa azokat, amíg rakodási helyzetbe
nem kerül a rakodófelület.
A rakodófelület behajtása és behúzása
 Egyidejűleg fordítsa lefelé a forgókapcsolókat, (27) és (29),
majd addig tartsa e helyzetben azokat, amíg a rakodófelület
el nem éri a földet.
 Kesztyűvel védje a kezét.
 Billentse meg az áthidalólemezt (ha van).
 Mindkét kezével húzza a fogantyút, hogy behajtsa a rakodófelület kihajtható részét.
 Fordítsa felfelé a forgókapcsolót (30), majd addig tartsa e
helyzetben azt, amíg vízszintes helyzetbe nem kerül a rakodófelület.
 Két kézzel döntse meg kb. 20°-kal a rakodófelületet.
 Fordítsa felfelé a forgókapcsolót (30), majd addig tartsa e
helyzetben, amíg a rakodófelület el nem éri a rezgésgátlót.
Miután a rakodófelület automatikusan összehajlott, ezt követően a rezgésgátlóba emelkedik.
 Zárja a rakodófelület reteszelést (ha van).
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G

Kétkezes kezeléssel történő kezelés
MBB R 750 SM - R 2000 LM esetében (kereszttartós
duplán hajtogatott rakodófelület)
26 (optional):

28

30

27

39

29
32

26 választható: kulcsos kapcsoló, forgókapcsoló,
Vészkikapcsoló, E30 kulcs
27 Forgókapcsoló: emelés/süllyesztés
28 Forgókapcsoló: nyitás/zárás
29 Forgókapcsoló: Pótkapcsoló
30 Forgókapcsoló: Behúzás és kiengedés
32 Takarósapka
39 Kezelőtábla

VESZÉLY!

Baleset- és sérülésveszély!
Az emelőhátfal kezelésekor személyi sérülés és anyagi kár
okozása fordulhat elő, ha nem tartja be az „Általános kezelés“ című fejezetben foglaltakat.
 Az emelőhátfal kezelése előtt olvassa el az „Általános
használat“ a(z) 26. oldaltól című fejezetet.

Megjegyzés:

82

Ez az útmutató a normál programot írja le. A speciális
programok eltérnek ettől a leírástól, illetve bővített funkciókkal rendelkeznek. Az Ön által megvásárolt típus részletes leírását ügyfélszolgálatunktól szerezheti be.
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A rakodófelület kiengedése és kihajtása
 Oldja ki a rakodófelület reteszelést (ha van).
 Egyidejűleg fordítsa lefelé a forgókapcsolókat, (27) és (29),
majd addig tartsa e helyzetben azokat, amíg a rakodófelület
le nem süllyed.
Lesüllyed a rakodófelület, hogy akadálytalanul kicsúszhasson.
 Fordítsa lefelé a forgókapcsolót (30), majd addig tartsa azt,
amíg teljesen ki nem engedi a rakodófelületet.
 Egyidejűleg fordítsa lefelé a forgókapcsolókat, (27) és (29),
majd addig tartsa azokat, amíg a kihajtott rakodófelület a
földre nincs téve.
 Kesztyűvel védje a kezét.
 Két kézzel fogja meg a rakodófelület peremét, hogy a rakodófelületet hátrafelé kihajthassa.
 Két kézzel húzza a rakodófelület kihajtható részét, hogy
hátrafelé kihajthassa.
A rakodófelület süllyesztése
 Egyidejűleg fordítsa lefelé a forgókapcsolókat, (27) és (29),
majd addig tartsa e helyzetben azokat, amíg a földre nem
ereszti a rakodófelületet, majd az a földre nem támaszkodik.
A rakodófelület a földre engedése után, megdől és a földre
támaszkodik.
A rakodófelület emelése
 Egyidejűleg fordítsa felfelé a forgókapcsolókat, (27)
és (29), majd addig tartsa e helyzetben azokat, amíg a rakodófelület el nem éri gépkocsi rakfelületének padlóját.
A rakodófelület először vízszintes, ill. a beállított helyzetbe
billen, mielőtt a rakodási helyzetbe emelkedik.
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A rakodófelület behajtása és behúzása
 Kesztyűvel védje a kezét.
 Két kézzel fogja meg a rakodófelület peremét, hogy a rakodófelületet behajthassa.
 Két kézzel húzza a rakodófelület kihajtható részét, hogy behajthassa.
 Zárja a rakodófelület reteszelést (ha van).
 Az állványcsövön lévő görgőig fordítsa el a rakodófelületet.
 Egyidejűleg fordítsa felfelé a forgókapcsolókat, (27)
és (29), majd addig tartsa azokat, amíg behúzási magasságba nem kerül a rakodófelület.
 Fordítsa felfelé a forgókapcsolót (30), majd addig tartsa azt,
amíg a rakodófelület teljes be nem csúszik.Ügyeljen arra,
hogy akadálymentesen csúszhasson be a rakodófelület.
Egyidejűleg fordítsa felfelé a forgókapcsolókat, (27) és (29),
majd addig tartsa azokat, amíg a rakodófelület el nem éri a rezgésgátlót.
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K

Kétkezes kezeléssel történő kezelés
26 (optional):

28

27

39

29
32

26 választható: kulcsos kapcsoló, forgókapcsoló,
Vészkikapcsoló, E30 kulcs
27 Forgókapcsoló: emelés/süllyesztés
28 Forgókapcsoló: nyitás/zárás
29 Forgókapcsoló: Pótkapcsoló
32 Takarósapka
39 Kezelőtábla

VESZÉLY!

Baleset- és sérülésveszély!
Az emelőhátfal kezelésekor személyi sérülés és anyagi kár
okozása fordulhat elő, ha nem tartja be az „Általános kezelés“ című fejezetben foglaltakat.
 Az emelőhátfal kezelése előtt olvassa el az „Általános
használat“ a(z) 26. oldaltól című fejezetet.

Megjegyzés:
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Ez az útmutató a normál programot írja le. A speciális
programok eltérnek ettől a leírástól, illetve bővített funkciókkal rendelkeznek. Az Ön által megvásárolt típus részletes leírását ügyfélszolgálatunktól szerezheti be.
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A rakodófelület kihajtása
 Oldja ki a rakodófelület reteszelést (ha van).
 Egyidejűleg fordítsa lefelé a (27) és (29) forgókapcsolókat,
majd addig tartsa e helyzetben azokat, amíg megközelítően
vízszintes helyzetbe nem kerül a rakodófelület.
Kissé lesüllyed a rakodófelület, ezt követően a vezetőgörgőn megközelítőleg vízszintes helyzetbe fordul.
 Kesztyűvel védje a kezét.
 Két kézzel húzza meg a fogantyút, hogy a rakodófelületet
hátrafelé kihajthassa.
 Egyidejűleg fordítsa lefelé a (28) és (29) forgókapcsolókat,
majd addig tartsa e helyzetben azokat, amíg vízszintes
helyzetbe nem kerül a rakodófelület.
 Két kézzel billentse üzemi helyzetbe a rakodófelület kihajtható részét.
A rakodófelület süllyesztése
 Egyidejűleg fordítsa lefelé a forgókapcsolókat, (27) és (29),
majd addig tartsa e helyzetben azokat, amíg a földre nem
támaszkodik a rakodófelület.
A rakodófelület a földre engedése után, megdől és a földre
támaszkodik.
A rakodófelület emelése
 Egyidejűleg fordítsa felfelé a forgókapcsolókat, (27)
és (29), majd addig tartsa e helyzetben azokat, amíg rakodási helyzetbe nem kerül a rakodófelület.
A rakodófelület behajtása
 Győződjön meg arról vízszintes helyzetben a földre támaszkodik-e a rakodófelület.
 Kesztyűvel védje a kezét.
 Két kézzel hajtsa vissza a rakodófelület kihajtható részét az
üzemi helyzetből a rakodófelület merev részére.
 Egyidejűleg fordítsa felfelé a forgókapcsolókat, (28)
és (29), majd addig tartsa e helyzetben azokat, amíg függőleges helyzetbe nem kerül a rakodófelület.
 Kesztyűvel védje a kezét.
 Két kézzel nyomja a vezetőtárcsa ellenében a rakodófelületet.
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 Egyidejűleg fordítsa felfelé a forgókapcsolókat, (27)
és (29), majd addig tartsa e helyzetben azokat, amíg szállítási helyzetbe nem kerül a rakodófelület.
 Zárja a rakodófelület reteszelést (ha van).
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K

Egykezes vezérléssel kezelés
26 (optional):

28

27

39

32

26 választható: kulcsos kapcsoló, forgókapcsoló,
Vészkikapcsoló, E30 kulcs
27 Forgókapcsoló: emelés/süllyesztés
28 Forgókapcsoló: nyitás/zárás
32 Takarósapka
39 Kezelőtábla

VESZÉLY!

Baleset- és sérülésveszély!
Az emelőhátfal kezelésekor személyi sérülés és anyagi kár
okozása fordulhat elő, ha nem tartja be az „Általános kezelés“ című fejezetben foglaltakat.
 Az emelőhátfal kezelése előtt olvassa el az „Általános
használat“ a(z) 26. oldaltól című fejezetet.

Megjegyzés:

90

Ez az útmutató a normál programot írja le. A speciális
programok eltérnek ettől a leírástól, illetve bővített funkciókkal rendelkeznek. Az Ön által megvásárolt típus részletes leírását ügyfélszolgálatunktól szerezheti be.
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A rakodófelület kihajtása
 Oldja ki a rakodófelület reteszelést (ha van).
 Fordítsa lefelé a forgókapcsolót (27), majd addig tartsa e helyzetben azt, amíg függőleges helyzetbe nem kerül a rakodófelület.
Kissé lesüllyed a rakodófelület, ezt követően a vezetőgörgőn megközelítőleg vízszintes helyzetbe fordul.
 Kesztyűvel védje a kezét.
 Két kézzel húzza meg a fogantyút, hogy a rakodófelületet
hátrafelé kihajthassa.
 Fordítsa lefelé a forgókapcsolót (28), majd addig tartsa e helyzetben azt, amíg vízszintes helyzetbe nem kerül a rakodófelület.
 Két kézzel billentse üzemi helyzetbe a rakodófelület kihajtható részét.
A rakodófelület emelése
 Fordítsa felfelé a forgókapcsolót (27), majd addig tartsa azt,
amíg rakodási helyzetbe nem kerül a rakodófelület.
A rakodófelület süllyesztése
 Fordítsa lefelé a forgókapcsolót (27), majd addig tartsa azt,
amíg a földre nem támaszkodik a rakodófelület.
A rakodófelület a földre engedése után, megdől és a földre
támaszkodik.
A rakodófelület behajtása
 Győződjön meg arról vízszintes helyzetben a földre támaszkodik-e a rakodófelület.
 Kesztyűvel védje a kezét.
 Két kézzel hajtsa vissza a rakodófelület kihajtható részét az
üzemi helyzetből a rakodófelület merev részére.
 Fordítsa felfelé a forgókapcsolót (28), majd addig tartsa e
helyzetben azt, amíg függőleges helyzetbe nem kerül a rakodófelület.
A vízszintes helyzetből a függőleges helyzetbe fordul a rakodófelület.
 Kesztyűvel védje a kezét.
 Két kézzel nyomja a vezetőtárcsa ellenében a rakodófelületet.
 Fordítsa felfelé a forgókapcsolót (27), majd addig tartsa e
helyzetben, amíg szállítási helyzetbe kerül a rakodófelület.
 Zárja a rakodófelület reteszelést (ha van).
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BLM

Kétkezes kezeléssel történő kezelés
26 (optional):

27

39

29
32

26 választható: kulcsos kapcsoló, forgókapcsoló,
Vészkikapcsoló, E30 kulcs
27 Forgókapcsoló: emelés/süllyesztés
29 Forgókapcsoló: Pótkapcsoló
32 Takarósapka
39 Kezelőtábla

VESZÉLY!

Baleset- és sérülésveszély!
Az emelőhátfal kezelésekor személyi sérülés és anyagi kár
okozása fordulhat elő, ha nem tartja be az „Általános kezelés“ című fejezetben foglaltakat.
 Az emelőhátfal kezelése előtt olvassa el az „Általános
használat“ a(z) 26. oldaltól című fejezetet.

Megjegyzés:

92

Ez az útmutató a normál programot írja le. A speciális
programok eltérnek ettől a leírástól, illetve bővített funkciókkal rendelkeznek. Az Ön által megvásárolt típus részletes leírását ügyfélszolgálatunktól szerezheti be.
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A rakodófelület kihajtása
 Oldja ki a rakodófelület reteszelést (ha van).
 Egyidejűleg fordítsa lefelé a forgókapcsolókat, (27) és (29),
majd addig tartsa azokat, amíg a földre nem támaszkodik a
rakodófelület.
 Kesztyűvel védje a kezét.
 Mindkét kezével húzza a fogantyút, hogy kihajtsa a rakodófelület kihajtható részét.
A rakodófelület emelése
 Egyidejűleg fordítsa felfelé a forgókapcsolókat, (27)
és (29), majd addig tartsa azokat, amíg szállítási helyzetbe
nem kerül a rakodófelület.
A vízszintes, ill. a beállított helyzetbe fordul a rakodófelület,
ezt követően megemelkedik.
A rakodófelület süllyesztése
 Egyidejűleg fordítsa lefelé a forgókapcsolókat, (27) és (29),
majd addig tartsa azokat, amíg a földre nem támaszkodik a
rakodófelület.
A rakodófelület a földre engedése után, megdől és a földre
támaszkodik.
A rakodófelület behajtása
 Győződjön meg arról vízszintes helyzetben a földre támaszkodik-e a rakodófelület.
 Kesztyűvel védje a kezét.
 Két kézzel hajtsa vissza a rakodófelület kihajtható részét az
üzemi helyzetből a rakodófelület merev részére.
 Zárja a rakodófelület reteszelést (ha van).
 Az állványcsövön lévő görgőig fordítsa el a rakodófelületet.
 Fordítsa felfelé a forgókapcsolókat (27) és (29), majd addig
tartsa azokat, amíg a gépkocsi alá nem fordul a rakodófelület.
Megemelkedik a rakodófelület és a gépkocsi alá fordul.
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BLM

Egykezes vezérléssel kezelés
26 (optional):

27

39

32

26 választható: kulcsos kapcsoló, forgókapcsoló,
Vészkikapcsoló, E30 kulcs
27 Forgókapcsoló: emelés/süllyesztés
32 Takarósapka
39 Kezelőtábla

VESZÉLY!

Baleset- és sérülésveszély!
Az emelőhátfal kezelésekor személyi sérülés és anyagi kár
okozása fordulhat elő, ha nem tartja be az „Általános kezelés“ című fejezetben foglaltakat.
 Az emelőhátfal kezelése előtt olvassa el az „Általános
használat“ a(z) 26. oldaltól című fejezetet.

Megjegyzés:
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Ez az útmutató a normál programot írja le. A speciális
programok eltérnek ettől a leírástól, illetve bővített funkciókkal rendelkeznek. Az Ön által megvásárolt típus részletes leírását ügyfélszolgálatunktól szerezheti be.
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A rakodófelület kihajtása
 Oldja ki a rakodófelület reteszelést (ha van).
 Fordítsa lefelé a forgókapcsolót (27), majd addig tartsa azt,
amíg a földre nem támaszkodik a rakodófelület.
 Kesztyűvel védje a kezét.
 Mindkét kezével húzza a fogantyút, hogy kihajtsa a rakodófelület kihajtható részét.
A rakodófelület emelése
 Fordítsa felfelé a forgókapcsolót (27), majd addig tartsa azt,
amíg rakodási helyzetbe nem kerül a rakodófelület.
A vízszintes, ill. a beállított helyzetbe fordul a rakodófelület,
ezt követően megemelkedik.
A rakodófelület süllyesztése
 Fordítsa lefelé a forgókapcsolót (27), majd addig tartsa azt,
amíg a földre nem támaszkodik a rakodófelület.
A rakodófelület a földre engedése után, megdől és a földre
támaszkodik.
A rakodófelület behajtása
 Győződjön meg arról vízszintes helyzetben a földre támaszkodik-e a rakodófelület.
 Kesztyűvel védje a kezét.
 Két kézzel hajtsa vissza a rakodófelület kihajtható részét az
üzemi helyzetből a rakodófelület merev részére.
 Zárja a rakodófelület reteszelést (ha van).
 Az állványcsövön lévő görgőig fordítsa el a rakodófelületet.
 Fordítsa felfelé a forgókapcsolót (27), majd addig tartsa azt,
amíg a gépkocsi alá nem fordul a rakodófelület.
Megemelkedik a rakodófelület és a gépkocsi alá fordul.
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M

Üzemeltetés F 600 L

27 Nyomógomb: Süllyesztés
28 Nyomógomb: Emelés
32 Takarósapka
39 Kezelőtábla

VESZÉLY!

Baleset- és sérülésveszély!
Az emelőhátfal kezelésekor személyi sérülés és anyagi kár
okozása fordulhat elő, ha nem tartja be az „Általános kezelés“ című fejezetben foglaltakat.
 Az emelőhátfal kezelése előtt olvassa el az „Általános
használat“ a(z) 26. oldaltól című fejezetet.
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A rakodófelület kihajtása
 Oldja ki a rakodófelület reteszelést (ha van).
 Nyomja meg a nyomógombot (27), majd addig tartsa e
helyzetben azt, amíg a földre nem támaszkodik a rakodófelület.
 Kesztyűvel védje a kezét.
 Mindkét kezével húzza a fogantyút, hogy kihajtsa a rakodófelület kihajtható részét.
A rakodófelület emelése
 Nyomja meg a nyomógombot (28), majd addig tartsa azt,
amíg rakodási helyzetbe nem kerül a rakodófelület.
A vízszintes, ill. a beállított helyzetbe fordul a rakodófelület,
ezt követően megemelkedik.
A rakodófelület süllyesztése
 Nyomja meg a nyomógombot (27), majd addig tartsa e
helyzetben azt, amíg a földre nem támaszkodik a rakodófelület.
A rakodófelület a földre engedése után, megdől és a földre
támaszkodik.
A rakodófelület behajtása
 Győződjön meg arról vízszintes helyzetben a földre támaszkodik-e a rakodófelület.
 Kesztyűvel védje a kezét.
 Két kézzel hajtsa vissza a rakodófelület kihajtható részét az
üzemi helyzetből a rakodófelület merev részére.
 Zárja a rakodófelület reteszelést (ha van).
 Az állványcsövön lévő görgőig fordítsa el a rakodófelületet.
 Nyomja meg a nyomógombot (28), majd addig tartsa azt,
amíg a gépkocsi alá nem fordul a rakodófelület.
Megemelkedik a rakodófelület és a gépkocsi alá fordul.
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BM

Egykezes vezérléssel kezelés

54

54 Billenőkapcsoló

VESZÉLY!

Baleset- és sérülésveszély!
Az emelőhátfal kezelésekor személyi sérülés és anyagi kár
okozása fordulhat elő, ha nem tartja be az „Általános kezelés“ című fejezetben foglaltakat.
 Az emelőhátfal kezelése előtt olvassa el az „Általános
használat“ a(z) 26. oldaltól című fejezetet.
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A rakodófelület kihajtása
 Oldja ki a rakodófelület reteszelést (ha van).
 Nyomja lefelé a billenőkapcsolót (54), majd addig tartsa földet nem ér a torziós keret.
 Kesztyűvel védje a kezét.
 Két kézzel húzza a fogantyút, hogy vízszintes helyzetbe
forduljon a rakodófelület.
 Mindkét kezével húzza a fogantyút, hogy kihajtsa a rakodófelület kihajtható részét.
A rakodófelület süllyesztése
 Fordítsa felfelé a forgókapcsolót (54), majd addig tartsa azt,
amíg a magasságot leszámítva el nem éri a föld dőlését a
rakodófelület.
A rakodófelület emelése
 Fordítsa felfelé a forgókapcsolót (54), majd addig tartsa azt,
amíg a magasságot hozzászámítva rakodási helyzetbe
nem kerül a rakodófelület.
A rakodófelület behajtása
 Győződjön meg arról vízszintes helyzetben a földre támaszkodik-e a rakodófelület.
 Kesztyűvel védje a kezét.
 Döntse a rakodófelület csúcsát a rakodófelületre.
 Zárja a rakodófelület reteszelést (ha van).
 Az állványcsövön lévő görgőig fordítsa el a rakodófelületet.
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V

Kezelés két vezetékes távvezérlővel háromhárom nyomógombbal
Vezetékes távvezérlő 1
42

42

Nyomógomb: Rakodófelület
emelése

44

43+42 Nyomógomb: Rakodófelület
zárása

43

44

Nyomógomb: Rakodófelület
süllyesztése

43+44 Nyomógomb: Rakodófelület
nyitása

Vezetékes távvezérlő 2
45

45
47
46

Nyomógomb: Rakodófelület
emelése

46+45 Nyomógomb: Palló behajtása
47

Nyomógomb: Rakodófelület
süllyesztése

46+47 Nyomógomb: Palló kihajtása

Megjegyzés:

100

2019. májustól az ábrán látható vezetékes távvezérlő kerül
alkalmazásra. Vegye figyelembe: A vezetékes távvezérlők
régebbi modelljein más a billentyűkiosztás.
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Vezetékes távvezérlő 1
(2019. májusi modell)

Vezetékes távvezérlő 2
(2019. májusi modell)

42

45

43

46

44
42

47

Nyomógomb: Rakodófelület
emelése

45

Nyomógomb: Rakodófelület
emelése

43+42 Nyomógomb: Rakodófelület zárása 46+45 Nyomógomb: Palló behajtása
44

Nyomógomb: Rakodófelület
süllyesztése

47

Nyomógomb: Rakodófelület
süllyesztése

43+44 Nyomógomb: Rakodófelület nyitása 46+47 Nyomógomb: Palló kihajtása

VESZÉLY!

Baleset- és sérülésveszély!
A függőleges emelő kezelésekor személyi sérülés és anyagi
kár okozása fordulhat elő, ha nem tartja be az „Általános kezelés“ című fejezetben foglaltakat.
 A függőleges emelő kezelése előtt olvassa el az „Általános
használat“ a(z) 26. oldaltól című fejezetet.
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VESZÉLY!

Zúzódásveszély helytelen kezelőpozíció által!
A vezetékes távvezérlő kezelésekor a kezelő nem megfelelő
helyzete miatt személyi sérülések vagy anyagi károk fordulhatnak elő, ha nem tartja be a következő utasításokat.
 A rakodófelületet kizárólag az arra kijelölt kezelőpozícióból
üzemeltesse (lásd a lenti ábrát).
 Ha a rakodófelületet a vezetékes távvezérlővel a járműfelépítmény belsejéből üzemelteti, a berakodási széltől minimum 250 mm távolságot kell betartani.
 Üzemeltetéskor ügyeljen rá, hogy soha ne tartózkodjon a
rakodófelület és a járműfelépítmény zúzódáspontja között.
 Kezeléskor a rakodófelületen kizárólag a lábszimbólumokkal megjelölt felületeken álljon.
 A rakodófelület üzemeltetésekor a talajtól tartson be min.
1 méter távolságot a rakodófelület minden egyes széle
mentén.
 Győződjön meg róla, hogy a teljes munkaterület jól belátható és senki nem tartózkodik a rakodófelület közelében.

Vezetékes
távvezérlő
kezelőpozíciók
250 mm

1m

1m
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VESZÉLY!

Baleset- és sérülésveszély!
A függőleges emelő kezelésekor személyi sérülés és anyagi
kár okozása fordulhat elő a rakodófelületről való lezuhanás,
illetve a leeső tárgyak által, ha nem tartja be a következő utasításokat.
 Mindig állítsa fel a két leesés elleni védelmet (korlátok), mielőtt a rakodófelületet elindítaná.
 A le nem fékezett guruló konténerek feltöltésekor mindig
függőlegesre állítsa a pallót, hogy az legurulás elleni védelemként szolgáljon.
 A legurulás elleni védelmet a rakodófelület jármű felőli oldalán alkalmazza, hogy megakadályozza a tartály a járműbe való ellenőrizetlen begurulását.
 A rakodófelületre rakodáskor hagyjon elegendő helyet a
kezelőnek (legalább 50 x 60 cm).
 A függőleges emelő a rakodófelületről való kezelésekor kizárólag a 2. vezetékes távvezérlőt használja. Mivel ez a
vezetékes távvezérlő csak a rakodófelület „Emelése“ és
„Süllyesztése“, illetve a palló „Behajtása“ és
„Kihajtása“ funkciókat vezérli, ez megakadályozza a véletlen „Nyitás“, ill. „Zárás“ funkciókat, ezáltal pedig a rakodófelület döntését.

VIGYÁZAT!

Sérülésveszély vagy a jármű károsodásnak veszélye!
A padlózat elégtelen teherbírása miatt a jármű, illetve a rakomány megsérülhet.
 Győződjön meg róla, hogy a padlózat elegendő teherbírással rendelkezik a jármű hátsó része és rakomány általi
terhelés felvételéhez.
 Rámpán való berakodáskor ügyeljen rá, hogy a palló
megfelelően felfeküdjön a rámpán.
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A rakodófelület nyitása
 Az 1. vezetékes távvezérlőn nyomja meg a
nyomógombot (43) és tartsa meg azt ebben a helyzetben.
Ezt követően mindjárt nyomja meg ugyanazon a vezetékes
távvezérlőn a nyomógombot (44). Tartsa meg mindkét nyomógombot ebben a helyzetben, amíg a rakodófelület vízszintesen nem áll.
Megjegyzés:

A rakodófelület berakodásakor az esetleges magasságkülönbségeket a „Nyitás“, illetve a „Zárás“ funkciókkal egyenlítheti ki.
Leesés elleni védelem felállítása (korlát)
 Fogjon meg egy a rakodófelületen fekvő korlátot, majd állítsa fel azt függőlegesen.
 Biztosítsa a korlátot. Ehhez a feszítőzár szemét akassza be
az ellencsapágyba (horogba).
 Ismételje meg ezeket a lépéseket a másik korlát esetében is.
A rakodófelület emelése
 Szükség esetén nyissa ki a kapucsappantyút. Erre akkor
van szükség, ha a felső rakteret kívánja elindítani.
 Nyomja meg a nyomógombot (42) az 1. vezetékes távvezérlőn vagy a felső nyomógombot (45) a 2. vezetékes távkapcsolón, és tartsa meg ebben a helyzetben, amíg a rakodófelület a kívánt magasságot el nem éri.
A rakodófelület süllyesztése
 Nyomja meg a nyomógombot (44) az 1. vezetékes távvezérlőn vagy a felső nyomógombot (47) a 2. vezetékes távkapcsolón, és tartsa meg ebben a helyzetben, amíg a rakodófelület a kívánt magasságot el nem éri.
A palló kihajtása
 A 2. vezetékes távvezérlőn nyomja meg a
nyomógombot (46) és tartsa meg azt ebben a helyzetben.
Ezt követően mindjárt nyomja meg ugyanazon a vezetékes
távvezérlőn a nyomógombot (47). Tartsa meg mindkét nyomógombot ebben a helyzetben, amíg a palló a kívánt pozíciót el nem éri.
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A palló behajtása
 A 2. vezetékes távvezérlőn nyomja meg a
nyomógombot (46) és tartsa meg azt ebben a helyzetben.
Ezt követően mindjárt nyomja meg ugyanazon a vezetékes
távvezérlőn a nyomógombot (45). Tartsa meg mindkét nyomógombot ebben a helyzetben, amíg a palló a kívánt pozíciót el nem éri.
Lezuhanás elleni védelem behajtása
 Nyissa ki az első korlát feszítőzárát, majd hajtsa be a korlátot a rakodófelületre.
 Ismételje meg a műveletet a második korlát esetében is.
A rakodófelület zárása
 Az 1. vezetékes távvezérlőn nyomja meg a
nyomógombot (43) és tartsa meg azt ebben a helyzetben.
Ezt követően mindjárt nyomja meg ugyanazon a vezetékes
távvezérlőn a nyomógombot (42). Tartsa mindkét nyomógombot ebben a helyzetben, amíg a rakodófelület teljesen
be nem záródik.
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ABCEFGKLM

Választható kezelési mód: Lábkapcsoló
Rakodófelület 2 db lábkapcso- Rakodófelület 3 db lábkapcsolóval
lóval
(normál)
(vezérlés Basic nyomtatott
áramköri lappal)
40
42

43
41

44

40 Lábkapcsoló
(a rakodófelület szélén)

42 kiegészítő lábkapcsoló
(a rakodófelület szélén)

41 Lábkapcsoló

43 Emelés lábkapcsoló
44 Süllyesztés lábkapcsoló

VESZÉLY!

Baleset- és sérülésveszély!
Az emelőhátfal kezelésekor személyi sérülés és anyagi kár
okozása fordulhat elő, ha nem tartja be az „Általános kezelés“ című fejezetben foglaltakat.
 Az emelőhátfal kezelése előtt olvassa el az „Általános
használat“ a(z) 26. oldaltól című fejezetet.

A rakodófelület süllyesztése
Rakodófelület 2 db lábkapcsolóval
 Lépjen a lábkapcsolóra (40), és tartsa e helyzetben.
 Legalább egy, de legfeljebb három másodperc elteltével
lépjen a lábkapcsolóra (41), és tartsa e helyzetben.
Süllyed a rakodófelület, majd automatikusan a földre támaszkodik.
Megjegyzés:
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Ha nem három másodpercen belül lép mindkét lábával a
lábkapcsolóra, akkor rövid időre reteszelődik a lábkapcsoló. Várjon néhány másodpercig, mielőtt megismétli az
eljárást.
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Rakodófelület 3 db lábkapcsolóval
 Lépjen a lábkacsolóra (44) és a pótlábkapcsolóra (42).
Süllyed a rakodófelület, majd automatikusan a földre támaszkodik.

A rakodófelület emelése
Rakodófelület 2 db lábkapcsolóval
 Lépjen a lábkapcsolóra (41), és tartsa e helyzetben.
 Legalább egy, de legfeljebb három másodperc elteltével
lépjen a lábkapcsolóra (40), és tartsa e helyzetben.
A rakodófelület először vízszintes helyzetbe billen, mielőtt
felemelkedik.
Megjegyzés:

Ha nem három másodpercen belül lép mindkét lábával a
lábkapcsolóra, akkor rövid időre reteszelődik a lábkapcsoló. Várjon néhány másodpercig, mielőtt megismétli az
eljárást.
Rakodófelület 3 db lábkapcsolóval
 Lépjen a lábkacsolóra (43) és a pótlábkapcsolóra (42).
A rakodófelület először vízszintes helyzetbe billen, mielőtt
felemelkedik.
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ABCEFGKLM

Választható kezelési mód: Két
nyomógombos vezetékes távvezérlő
42 Nyomógomb: Emelés
43 Nyomógomb: Süllyesztés

42
43

VESZÉLY!

Baleset- és sérülésveszély!
Az emelőhátfal kezelésekor személyi sérülés és anyagi kár
okozása fordulhat elő, ha nem tartja be az „Általános kezelés“ című fejezetben foglaltakat.
 Az emelőhátfal kezelése előtt olvassa el az „Általános
használat“ a(z) 26. oldaltól című fejezetet.
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VESZÉLY!

Zúzódásveszély helytelen kezelőpozíció által!
A vezetékes távvezérlő kezelésekor a kezelő nem megfelelő
helyzete miatt személyi sérülések vagy anyagi károk fordulhatnak elő, ha nem tartja be a következő utasításokat.
 A rakodófelületet kizárólag az arra kijelölt kezelőpozícióból
üzemeltesse (lásd a lenti ábrát).
 Ha a rakodófelületet a vezetékes távvezérlővel a járműfelépítmény belsejéből üzemelteti, a berakodási széltől minimum 250 mm távolságot kell betartani.
 Üzemeltetéskor ügyeljen rá, hogy soha ne tartózkodjon a
rakodófelület és a járműfelépítmény zúzódáspontja között.
 Kezeléskor a rakodófelületen kizárólag a lábszimbólumokkal megjelölt felületeken álljon.
 A rakodófelület üzemeltetésekor a talajtól tartson be min.
1 méter távolságot a rakodófelület minden egyes széle
mentén.
 Győződjön meg róla, hogy a teljes munkaterület jól belátható és senki nem tartózkodik a rakodófelület közelében.

Vezetékes
távvezérlő
kezelőpozíciók
250 mm

1m

1m

1m
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A rakodófelület süllyesztése
 Nyomja meg a nyomógombot (43), majd addig tartsa e
helyzetben azt, amíg a földre nem támaszkodik a rakodófelület.
A rakodófelület a földre engedése után, megdől és a földre
támaszkodik.
A rakodófelület emelése
 Nyomja meg a nyomógombot (42), majd addig tartsa e
helyzetben azt, amíg rakodási helyzetbe nem kerül a rakodófelület.
A rakodófelület először vízszintes helyzetbe billen, mielőtt
felemelkedik.

ACEFGKLM

Választható kezelési mód: Három
nyomógombos vezetékes távvezérlő
42 Nyomógomb: Emelés
43 Nyomógomb: Döntés

42

44 Nyomógomb: Süllyesztés

44
43

Megjegyzés:
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2019. májustól az ábrán látható vezetékes távvezérlő kerül
alkalmazásra. Vegye figyelembe: A vezetékes távvezérlők
régebbi modelljein más a billentyűkiosztás.
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Három nyomógombos vezetékes távvezérlő
(2019. májusi modell)
42 Nyomógomb: Emelés
43 Nyomógomb: Döntés
44 Nyomógomb: Süllyesztés

42
43
44

VESZÉLY!

Baleset- és sérülésveszély!
Az emelőhátfal kezelésekor személyi sérülés és anyagi kár
okozása fordulhat elő, ha nem tartja be az „Általános kezelés“ című fejezetben foglaltakat.
 Az emelőhátfal kezelése előtt olvassa el az „Általános
használat“ a(z) 26. oldaltól című fejezetet.

VESZÉLY!

Zúzódásveszély helytelen kezelőpozíció által!
A vezetékes távvezérlő kezelésekor a kezelő nem megfelelő
helyzete miatt személyi sérülések vagy anyagi károk fordulhatnak elő, ha nem tartja be a következő utasításokat.
 A rakodófelületet kizárólag az arra kijelölt kezelőpozícióból
üzemeltesse (lásd a lenti ábrát).
 Ha a rakodófelületet a vezetékes távvezérlővel a járműfelépítmény belsejéből üzemelteti, a berakodási széltől minimum 250 mm távolságot kell betartani.
 Üzemeltetéskor ügyeljen rá, hogy soha ne tartózkodjon a
rakodófelület és a járműfelépítmény zúzódáspontja között.
 Kezeléskor a rakodófelületen kizárólag a lábszimbólumokkal megjelölt felületeken álljon.
 A rakodófelület üzemeltetésekor a talajtól tartson be min.
1 méter távolságot a rakodófelület minden egyes széle
mentén.
 Győződjön meg róla, hogy a teljes munkaterület jól belátható és senki nem tartózkodik a rakodófelület közelében.
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Vezetékes
távvezérlő
kezelőpozíciók
250 mm

1m

1m

1m

A rakodófelület süllyesztése
 Nyomja meg a nyomógombot (44), majd addig tartsa e
helyzetben azt, amíg a földre nem támaszkodik a rakodófelület.
A rakodófelület a földre engedése után, megdől és a földre
támaszkodik.
A rakodófelület emelése
 Nyomja meg a nyomógombot (42), majd addig tartsa e
helyzetben azt, amíg rakodási helyzetbe nem kerül a rakodófelület.
A rakodófelület először vízszintes helyzetbe billen, mielőtt
felemelkedik.
A rakodófelület vízszintbe állítása
 A rakodópad meredekebben döntésének beállítására egyidejűleg nyomja meg a nyomógombokat, (42) és (43).
 A rakodófelület enyhébb döntéséhez vagy a rakodófelület
földre tételéhez egyidejűleg nyomja meg a gombokat, (43)
és (44).
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A

Választható kezelési mód: Vezetékes
távvezérlő négy nyomógombbal
az MBB C 750 SX-hez
42 Nyomógomb: Emelés
43 Nyomógomb: Süllyesztés
44 Nyomógomb: Olló emelése

42

45 Nyomógomb: Olló
süllyesztése

43
44
45

VESZÉLY!

Baleset- és sérülésveszély!
Az emelőhátfal kezelésekor személyi sérülés és anyagi kár
okozása fordulhat elő, ha nem tartja be az „Általános kezelés“ című fejezetben foglaltakat.
 Az emelőhátfal kezelése előtt olvassa el az „Általános
használat“ a(z) 26. oldaltól című fejezetet.
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VESZÉLY!

Zúzódásveszély helytelen kezelőpozíció által!
A vezetékes távvezérlő kezelésekor a kezelő nem megfelelő
helyzete miatt személyi sérülések vagy anyagi károk fordulhatnak elő, ha nem tartja be a következő utasításokat.
 A rakodófelületet kizárólag az arra kijelölt kezelőpozícióból
üzemeltesse (lásd a lenti ábrát).
 Ha a rakodófelületet a vezetékes távvezérlővel a járműfelépítmény belsejéből üzemelteti, a berakodási széltől minimum 250 mm távolságot kell betartani.
 Üzemeltetéskor ügyeljen rá, hogy soha ne tartózkodjon a
rakodófelület és a járműfelépítmény zúzódáspontja között.
 Kezeléskor a rakodófelületen kizárólag a lábszimbólumokkal megjelölt felületeken álljon.
 A rakodófelület üzemeltetésekor a talajtól tartson be min.
1 méter távolságot a rakodófelület minden egyes széle
mentén.
 Győződjön meg róla, hogy a teljes munkaterület jól belátható és senki nem tartózkodik a rakodófelület közelében.

Vezetékes
távvezérlő
kezelőpozíciók
250 mm

1m

1m

114
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A rakodófelület süllyesztése
 Nyomja meg a nyomógombot (43), majd addig tartsa e
helyzetben azt, amíg a földre nem támaszkodik a rakodófelület.
A rakodófelület a földre engedése után, megdől és a földre
támaszkodik.
A rakodófelület emelése
 Nyomja meg a nyomógombot (42), majd addig tartsa e
helyzetben azt, amíg rakodási helyzetbe nem kerül a rakodófelület.
A rakodófelület először vízszintes helyzetbe billen, mielőtt
felemelkedik.
Az olló emelése
 Nyomja meg a nyomógombot (44), majd addig tartsa e
helyzetben azt, amíg rakodási helyzetbe nem kerül a rakodófelület.
Az olló süllyesztése
 Nyomja meg a nyomógombot (45), majd addig tartsa e
helyzetben azt, amíg rakodási helyzetbe nem kerül a rakodófelület.
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ACFGKL

40 Tolókapcsoló: Be/Ki

40
45
B

A

41 Nyomógomb: Nyitás
42 Nyomógomb: Süllyesztés
43 Nyomógomb: Emelés

POWER

MBB REMOTE CONTROL

BATTERY

Választható kezelési mód:
Rádiófrekvenciás vezérlés (normál)

41

44 Nyomógomb: Zárás

42

45 Nyomógomb: Speciális funkció

43
44

VESZÉLY!

Baleset- és sérülésveszély!
Az emelőhátfal kezelésekor személyi sérülés és anyagi kár
okozása fordulhat elő, ha nem tartja be az „Általános kezelés“ című fejezetben foglaltakat.
 Az emelőhátfal kezelése előtt olvassa el az „Általános
használat“ a(z) 26. oldaltól című fejezetet.

Megjegyzés:

A rádiófrekvenciás vezérlés részletes leírását a kézikönyvben találja a rádiófrekvenciás vezérlés csomagolásában.

Megjegyzés:

Ez az útmutató a normál programot írja le. A speciális
programok eltérnek ettől a leírástól, illetve bővített funkciókkal rendelkeznek. Az Ön által megvásárolt típus részletes leírását ügyfélszolgálatunktól szerezheti be.
A rádiófrekvenciás vezérlés be-/kikapcsolása
 Bekapcsoláshoz tolja el felfelé a kapcsolót (40). Az adó addig marad bekapcsolva, amíg a kapcsolót (40) lefelé tolja.
A rakodófelület süllyesztése
 Nyomja meg a nyomógombot (42), majd addig tartsa e
helyzetben azt, amíg a földre nem támaszkodik a rakodófelület.
A rakodófelület a földre engedése után, megdől és a földre
támaszkodik.
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A rakodófelület emelése
 Nyomja meg a nyomógombot (43), majd addig tartsa e
helyzetben azt, amíg rakodási helyzetbe nem kerül a rakodófelület.
A rakodófelület először vízszintes helyzetbe billen, mielőtt
felemelkedik.
A rakodófelület nyitása
 Oldja ki a rakodófelület reteszelést (ha van).
 Nyomja meg a nyomógombot (41), majd addig tartsa e
helyzetben azt, amíg a rakodófelület teljesen ki nem nyílik.
Választható rakományrögzítés megléte esetén, először
kissé lesüllyed a rakodófelület, majd azután billen üzemi
helyzetbe.
A rakodófelület zárása
 Nyomja meg a nyomógombot (44), majd addig tartsa e helyzetben azt, amíg a rakodófelület teljesen be nem záródik.
Választható rakományrögzítés megléte esetén, először
csak körülbelül 80°-ig záródik a rakodófelület, majd kissé
lesüllyed. Ezt követően mozog a függőleges szállítási helyzetbe, és emelkedik a rakományrögzítéshez.
 Zárja a rakodófelület reteszelést (ha van).
A rakodófelület vízszintbe állítása
 A rakodófelület meredekebben döntésének beállításához
nyomja meg a nyomógombot (44).
 A rakodófelület enyhébb döntéséhez vagy a rakodófelület
földre tételéhez nyomja meg a nyomógombot (41).
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ACEKL

Speciális kezelőszervek
27 Nyomógomb: emelés/zárás
28 Nyomógomb: süllyesztés/
nyitás
29 Nyomógomb: Pótkapcsoló

27
32

32 Nyomógomb: zárás/nyitás

29
Pótkapcsoló
(választható)

28

VESZÉLY!

Baleset- és sérülésveszély!
Az emelőhátfal kezelésekor személyi sérülés és anyagi kár
okozása fordulhat elő, ha nem tartja be az „Általános kezelés“ című fejezetben foglaltakat.
 Az emelőhátfal kezelése előtt olvassa el az „Általános
használat“ a(z) 26. oldaltól című fejezetet.

Megjegyzés:

Ez az útmutató a normál programot írja le. A speciális
programok eltérnek ettől a leírástól, illetve bővített funkciókkal rendelkeznek. Az Ön által megvásárolt típus részletes leírását ügyfélszolgálatunktól szerezheti be.
A rakodófelület nyitása
 Oldja ki a rakodófelület reteszelést (ha van).
 Nyomja meg egyidejűleg a (28), (32) és opcionálisan a (29)
nyomógombokat, amíg a rakodófelület vízszintes üzemi
helyzetbe nem kerül.
A rakodófelület süllyesztése
 Nyomja meg egyidejűleg a (28) és opcionálisan a (29) nyomógombokat, míg a földre nem támaszkodik a rakodófelület.
A rakodófelület a földre engedése után, megdől és a földre
támaszkodik.
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A rakodófelület emelése
 Nyomja meg egyidejűleg a (27) és opcionálisan a (29) nyomógombokat, amíg a rakodófelület el nem éri gépkocsi rakfelületének padlóját.
A rakodófelület vízszintes, ill. a beállított helyzetbe billen,
mielőtt felemelkedik.
A rakodófelület zárása
 Nyomja meg egyidejűleg a (27), (32) és opcionálisan a (29)
nyomógombokat, amíg a rakodófelület nem záródik.

FG

Speciális kezelőszervek

27 Nyomógomb: emelés/zárás

29 Nyomógomb: Pótkapcsoló

28 Nyomógomb: süllyesztés/
nyitás

30 Nyomógomb: Kiengedés

30

31 Nyomógomb: Behúzás
31

27
32

29
Pótkapcsoló
(választható)

28

VESZÉLY!

Baleset- és sérülésveszély!
Az emelőhátfal kezelésekor személyi sérülés és anyagi kár
okozása fordulhat elő, ha nem tartja be az „Általános kezelés“ című fejezetben foglaltakat.
 Az emelőhátfal kezelése előtt olvassa el az „Általános
használat“ a(z) 26. oldaltól című fejezetet.

Megjegyzés:

Ez az útmutató a normál programot írja le. A speciális
programok eltérnek ettől a leírástól, illetve bővített funkciókkal rendelkeznek. Az Ön által megvásárolt típus részletes leírását ügyfélszolgálatunktól szerezheti be.
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A rakodófelület süllyesztése
 Nyomja meg egyidejűleg a (28) és opcionálisan a (29) nyomógombokat, míg a földre nem támaszkodik a rakodófelület.
A rakodófelület a földre engedése után, megdől és a földre
támaszkodik.
A rakodófelület emelése
 Nyomja meg egyidejűleg a (27) és opcionálisan a (29) nyomógombokat, amíg a rakodófelület el nem éri gépkocsi rakfelületének padlóját.
A rakodófelület vízszintes, ill. a beállított helyzetbe billen,
mielőtt felemelkedik.
A rakodófelület vízszintbe állítása
 A rakodófelület dőlésének meredekebb beállításához,
nyomja meg egyidejűleg a (27), (32) és opcionálisan a (29)
nyomógombokat, amíg a rakodófelület a kívánt dőlést el
nem éri.
 A rakodófelület dőlésének síkabb beállításához, nyomja
meg egyidejűleg a (28), (32) és opcionálisan a (29) nyomógombokat, amíg a rakodófelület el nem éri gépkocsi rakfelületének padlóját.
A rakodófelület kiengedése és kihajtása
 Oldja ki a rakodófelület reteszelést (ha van).
 Nyomja meg egyidejűleg a (28) és opcionálisan a (29) nyomógombokat, amíg a rakodófelület le nem süllyed.
Lesüllyed a rakodófelület, hogy akadálytalanul kicsúszhasson.
 Nyomja meg addig a (30) nyomógombot, amíg a rakodófelület teljesen ki nem tolódik.
 Nyomja meg egyidejűleg a (28) és opcionálisan a (29) nyomógombokat addig, amíg a kihajtott rakodófelület a földre
nincs téve.
 Kesztyűvel védje a kezét.
 Mindkét kezével húzza a fogantyút, hogy kihajtsa a rakodófelület kihajtható részét.

120

Betriebsanleitung_Hubladebuehnen_HU.book Seite 121 Montag, 27. Januar 2020 10:51 10

A rakodófelület behajtása és behúzása
 Kesztyűvel védje a kezét.
 Mindkét kezével húzza a fogantyút, hogy behajtsa a rakodófelület kihajtható részét.
 Zárja a rakodófelület reteszelést (ha van).
 Nyomja meg egyidejűleg a (27) és opcionálisan a (29) nyomógombokat addig, amíg a rakodófelület a behúzási magasságot el nem éri.
 Nyomja meg addig a (31) nyomógombot, amíg a rakodófelület teljesen be nem húzódik. Ügyeljen arra, hogy akadálymentesen csúszhasson be a rakodófelület.
 Nyomja meg egyidejűleg a (27) és opcionálisan a (29) nyomógombokat addig, amíg a rakodófelület a .rezgésgátlót el
nem éri.

ACEKL

Speciális kezelőszervek
27
32

27 Nyomógomb: emelés/zárás
28 Nyomógomb: süllyesztés/nyitás
29 Nyomógomb: Pótkapcsoló
32 Nyomógomb: zárás/nyitás

28

29

VESZÉLY!

Baleset- és sérülésveszély!
Az emelőhátfal kezelésekor személyi sérülés és anyagi kár
okozása fordulhat elő, ha nem tartja be az „Általános kezelés“ című fejezetben foglaltakat.
 Az emelőhátfal kezelése előtt olvassa el az „Általános
használat“ a(z) 26. oldaltól című fejezetet.

Megjegyzés:

Ez az útmutató a normál programot írja le. A speciális
programok eltérnek ettől a leírástól, illetve bővített funkciókkal rendelkeznek. Az Ön által megvásárolt típus részletes leírását ügyfélszolgálatunktól szerezheti be.
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A rakodófelület nyitása
 Oldja ki a rakodófelület reteszelést (ha van).
 Nyomja meg egyidejűleg a (28), (32) és (29) nyomógombokat, amíg vízszintes üzemi helyzetbe nem kerül a rakodófelület.
A rakodófelület süllyesztése
 Nyomja meg egyidejűleg a (28) és (29) nyomógombokat,
amíg a földre nem támaszkodik a rakodófelület.
A rakodófelület a földre engedése után, megdől és a földre
támaszkodik.
A rakodófelület emelése
 Nyomja meg egyidejűleg a (27) és (29) nyomógombokat,
amíg a rakodófelület el nem éri gépkocsi rakfelületének
padlóját.
A rakodófelület vízszintes, ill. a beállított helyzetbe billen,
mielőtt felemelkedik.
A rakodófelület zárása
 Nyomja meg egyidejűleg a (27), (32) és (29) nyomógombokat, amíg a rakodófelület nem záródik.
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Az összes modellh

Speciális kezelőszerv hidraulikus támasztékokkal

54

54 Billenőkapcsoló

VESZÉLY!

Baleset- és sérülésveszély!
Az emelőhátfal kezelésekor személyi sérülés és anyagi kár
okozása fordulhat elő, ha nem tartja be az „Általános kezelés“ című fejezetben foglaltakat.
 Az emelőhátfal kezelése előtt olvassa el az „Általános
használat“ a(z) 26. oldaltól című fejezetet.
A hidraulikus támasztékok kiengedése
 Nyomja lefelé a billenőkapcsolót (54), amíg enyhén a földet
érintve kiengedi a támasztékokat.
A hidraulikus támasztékok behúzása
 Addig nyomja felfelé a billenőkapcsolót (54), amíg teljesen
be nem húzódnak a támasztékok.
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A
Megjegyzés:

Nyomógomb kód programozása
Ezt a funkciót nem tartalmazza a normál program és külön
kell megrendelni.
 Egy nyomógomb kóddal tudja a rakodópadot bekapcsolni.
A gyári beállítás a következő:
A nyomógombok (kombináció)
megnyomásához
Emelés
Zárás
Emelés
3-szer

3-szer

3-szer

E nyomógomb kód megváltoztatására:
 Nyissa a rakodófelületet.
 Addig süllyessze a rakodófelületet, amíg a földre nem támaszkodik.
 Nyissa az állványcső tömítőkupakját (menetirány szerinti
jobb oldalon), vagy nyissa a a hidraulika tápegység fedelét.
 Húzza ki a dugaszoló csatlakozót J30.
 Kapcsolja ki az elektromos berendezést.
 Kösse össze a J30/5, 6, 14, 3 érintkezőket a 4-es érintkezővel (szerviz csatlakozódugó).
 Kapcsolja be ismét az elektromos berendezést.
Most programozási módban van az emelőhátfal.
 Húzza ki a szervizcsatlakozót, és csatlakoztassa ismét az
oldalsó kezelőszervek csatlakozódugóját J30.
 Írja be az oldalsó kezelőszervek kívánt kódját a következő
módon:
A nyomógombok (kombináció)
megnyomásához
Emelés
Zárás
Emelés
x alkalommal

x alkalommal

x alkalommal

Minden egyes műveletnél legalább egy másodpercig
nyomja meg a billentyűket.
Minden egyes billentyűbevitelnél bekapcsolnak az ellenőrzőlámpák.
Ha a bevitel helyes volt, kilép a programozás üzemmódból.
Így ezután mindjárt kezelheti is az emelőhátfalat.
Ha a bevitel hibás volt, az ellenőrzőlámpák egymás után 5ször röviden világítanak. A bevitelt újra el kell végezni.
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Szervizszámláló törlése (karbantartási számláló)
5000 emelésenként karbantartást kell végezni. Az ellenőrző
berendezés jelzi, ha elérte ezt a határértéket, oly módon, hogy
bekapcsolás után 2 másodpercig nagy frekvenciával villog. A
szervizszámláló ezt követő törléséhez a következő képpen járjon el:
 Zárja a rakodófelületet, de hagyja bekapcsolva az ellenőrző
berendezést.
 Húzza ki a dugaszoló csatlakozót J11.
 Húzza ki a dugaszoló csatlakozót J30.
 Dugja be a szervizcsatlakozót.
 Dugja be a dugaszoló csatlakozót J11.
Törölve van a szervizszámláló.
 Húzza ki ismét a szervizcsatlakozót.
 Dugja be ismét a dugaszoló csatlakozót J30.
 Húzza ki a dugaszoló csatlakozót J11 ab, majd ismét dugja
be.
Ezáltal visszakapcsol kezelési módba a rakodópad.
Megjegyzés:

A szervizszámláló a diagnosztikai szoftverrel is visszaállítható.

Hibakeresés
Ez a funkció csak bizonyos programverziók esetében áll rendelkezésre. Részletes információkat ügyfélszolgálatunktól szerezhet be. A hibakeresés végrehajtásához:
 Kapcsolja be az ellenőrző berendezést.
 Úgy nyissa a rakodófelületet, vízszintesen álljon.
 Húzza ki a dugaszoló csatlakozót J11.
 Húzza ki a dugaszoló csatlakozót J30.
 Dugja be a szervizcsatlakozót.
 Dugja be a dugaszoló csatlakozót J11.
 Húzza ki a szervizcsatlakozót.
 Dugja be a dugaszoló csatlakozót J30.
Most minden kapcsolt bemenetet Warnfix állandó fény jelez.
Ha nincs Warnfix villogólámpával a rakodópad ellátva, akkor egy ellenőrzőlámpát kell J3 dugaszolócsatlakozó 7-es
érintkezőjére csatlakoztatni.
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 Húzza ki a dugaszoló csatlakozót J11 ab, majd ismét dugja be.
Az emelőhátfal visszakapcsol kezelési módba.
Megjegyzés:

A hibakeresés a diagnosztikai szoftverrel is elvégezhető.

Hibafelismerés 7-részes kijelzővel
Ez a funkció csak az MBB Control esetében áll rendelkezésre.

Állapotjelentések (7-részes, statikus, a rendszer LED zölden villog (2 Hz)
Állapot
Állapot

Leírás

A berendezés be van kapcsolva, a rendszer rendben van, az ellenőrző berendezés ki van kapcsolva

Állapot
A berendezés be van kapcsolva, a rendszer rendben van, az ellenőrző berendezés be van kapcsolva

Hibajelentések (7-részes, villogó (0,5 Hz), a rendszer LED pirosan villog (2 Hz)
Állapot
Hiba

126

Leírás

Hiba törlése a következővel

Alacsony feszültség

Ellenőrző berendezés ki-/bekapcsolása
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Hibajelentések (7-részes, villogó (0,5 Hz), a rendszer LED pirosan villog (2 Hz)
Állapot
Hiba

Leírás

Hiba törlése a következővel

A dőléskapcsolónál a kormányon
(B13):
Be-jel lezárt pad esetén
-> Rövdizárlat B13-on
MBB Control Eco esetén
-> B16 dőléskapcsoló hibás

Hiba
Kormány dőlésérzékelő (B15):
Hibás érzékelőjel

A hiba automatikusan törölve lesz,
ha a megfelelő értékeket eléri

Hiba
Fej dőlésérzékelő (B15):
Hibás érzékelőjel

Hiba
Warnfix: Rövidzárlat felismerve
Ellenőrző berendezés ki-/bekapcsolása vagy rakodópad lezárása

Hiba
Csomagtér megvilágítás/Ellenőrző berendezés-LED: Rövidzárlat felismerve

Hiba
Általános rövidzárlat-hiba a külső berendezésen

Ellenőrző berendezés ki-/bekapcsolása vagy nyomtatott áramköri
lap kapcsolása
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Szeleporsó-felügyelet (nem az összes modellnél érhető el)
Állapot
Hiba

Leírás

Hiba törlése a következővel

Emeléskor az „Orsó motorrelé ellenállás“ hiba került felismerésre

Hiba
Nem foglalt

A hiba automatikusan törölve lesz,
ha a megfelelő értékeket eléri

Hiba
Nyitáskor a „Szeleporsó Nyitási ellenállás S3_S4“ vagy a „Motorrelé ellenállás“ hiba került felismerésre

Hiba
Záráskor a „Motorrelé ellenállás“ vagy
az „S5“ hiba került felismerésre
A hiba automatikusan törölve lesz,
ha a megfelelő értékeket eléri

Hiba
Süllyesztéskor a „Szeleporsó Süllyesztési ellenállás _S1_S2“ hiba került felismerésre
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Szervizfunkciók (nem az összes modellnél érhető el)
Állapot
Hiba

Leírás

Inaktiválás a következővel

Nincs feszültség a J1/2 csatlakozón ->
Ellenőrizze a biztosítékot.

A hiba automatikusan törölve lesz,
ha újra van feszültség a J1/2 csatlakozón.

Hiba
Vészprogram, érzékelők áthidalásra keEllenőrző berendezés ki-/bekaprülnek. Aktiválás a „Nyitás“ és „Sülcsolása
lyesztés“ funkciók 10 másodpercnél
hosszabb ideig tartó működtetésével.
Hiba
A bemenetek hibadiagnosztikája aktív.
Minden egyes gombnyomás aktiválja a Szervizcsatlakozó eltávolítása
Warnfix-et.

Hiba

„Selflock“ funkció aktiválva. A rakodópadot a rádióvevő
(pl. ICP) zárolja.
Selflock = Kezelőpult automatikus zárolása a jármű elhagyásakor

„Selflock“ funkció visszaállítása:
Ellenőrző berendezés ki-/bekapcsolása vagy
Rádióadó visszahelyezése a vevő
közelébe

Az érintkezőfelület a rövidzárlat után a
„JP“ (CAN) csatlakozón le van tiltva.

Néhány másodpercre áramtalanítsa a nyomtatott áramköri lapot

Hiba speciális funkció (pl. a fénysorompó a Prg. V-SYCL függőleges emelőnél) meghibásodott

A z emelőhátfalat állítsa vészüzembe/cserélje ki a fénysorompót

Hiba

Hiba
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Az összes

Indítás előtti karbantartás
Biztonsági- és jelzőberendezések ellenőrzése
Az emelőpad biztonsági berendezései megfelelnek a mindenkori aktuális kiadás érvényes előírásainak.
 Útnak indulás előtt ellenőrizze, hogy valamennyi biztonsági
és jelzőberendezés működőképes-e.
 Cserélje ki ill. javítsa meg a sérült és nem működőképes
biztonsági és jelzőberendezéseket.
Modelltől függően a következő biztonsági és jelzőberendezések szükségesek:
• Csúszásmentes rakodófelület
• Legurulásgátló a rakodófelületen (választható)
• Kapaszkodási lehetőség a rajta tartózkodó kezelő számára
(nem tartozik a rakodópad szállítási terjedelmébe)
• Vészvillogó lámpák a rakodópadon
• Figyelmeztető zászlók a rakodófelület mögött
• Rakodófelület reteszelés a rakodófelületen (választható)
• „Emelés“ és „süllyesztés“ kétlábas vezérlés a rakodófelületen
• Kulcsos kapcsoló az oldalsó kezelőszerven pótkocsi vagy
félpótkocsi esetén
• Ellenőrző berendezés be- és kikapcsolóval zárható vezetőfülkével
• Optikai jel az ellenőrző berendezésen a vezetőfülkében rakodófelület „BE“ és/vagy rakodópad nyitva esetén
• Zárószelepek az emelőhengereken és a billentő hengereken
kábelszakadás ellen (az E változat kivételével)
• Áramszelepek a süllyesztési és nyitási sebesség korlátozásához (az E változat kivételével)
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Használati gyakoriságtól függő
karbantartás
Az összes
VIGYÁZAT!

A rakodópad tisztítása
Lakkozás sérülése!
Amikor nagynyomású tisztítóval tisztítja a rakodópadot, akkor
a lakkozást követő maximum hat hétig károsodhat a lakkozás.
 Legkorábban a lakkozást követő hat hét után végezzen
nagynyomású tisztitóval tisztítást.
A rakodópad következő alkotórészeit tilos nagynyomású tisztítóval tisztítani:
• Dugattyúrúd és hengertömítések
• oldalsó kezelőszerv
• Mágnesszelepek (az E változat kivételével)
• Lábvezérlés
• Ellenőrzőlámpák és figyelmeztető zászlók
• Harmonika

Az összes

Az akkumulátor ellenőrzése
 Szokásos módon végezze az akkumulátor karbantartását.

ABCFGKLMV
VIGYÁZAT!

A villanymotor szénkeféinek ellenőrzése
A túlmelegedett villamosmotor miatti égésveszély!
Megnövekedett áramfelvételt okozhatnak az elhasználódott
és elszennyeződött szénkefék. Ezáltal túlmelegedhet a villamosmotor.
 Időről-időre tisztítsa meg a szénkeféket.
 Egy szerződéses szervizben cseréltesse ki az elhasználódott és elszennyeződött szénkeféket.
 Időről-időre ellenőrizze a hidraulika tápegység villamos motorja szénkeféit, és tisztítsa meg a szénportól.
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Az összes

Nyomtatott áramköri lap lepermetezése viaszspray-vel
Az érintkezők korrózió elleni védelméhez:
 Az időjárási viszonyoktól és a sós vízzel való érintkezéstől
függően permetezze be a nyomtatott áramköri lapot és a
csatlakozó dugót viasz sprayvel.

Kenés és olajozás
 Szükség szerint és nagynyomású tisztítóval végzett minden tisztítás után kenje a kúpos zsírzógombot, illetve a síneket.
Műanyag csúszócsapágyak esetén a kenőolajat (lásd
„Kenő- és üzemanyagok“ a(z) 189. oldaltól fejezet) oldalirány-

ból kell a csapágyba permetezni.
A kenéshez és olajozáshoz:
 Mozgassa a rakodópadot parkoló állásba.
 Tisztítsa meg a műanyag csúszócsapágyat.
 Fújja le mind a 8 műanyag csúszócsapágyat oldalról kenőolajjal.
 Minden egyes műanyag csúszócsapágy oldalra 1-2 fújásnyit permetezzen.
 Hagyja a kenőolajat 1-2 percig hatni.
 A rakodópad minden egyes funkcióját (nyitás, süllyesztés,
emelés, zárás) legalább 3-szor teljesen mozgassa át.
A kenőanyag eloszlik a csúszócsapágyban.
 Szükség szerint ismételje meg a kenést.
 Tisztítsa meg azokat a helyeket, amelyek kenőanyaggal
szennyeződtek.

Rakodópad jelölések ellenőrzése/helyreállítása
A rakodópadon lévő jelöléseknek mindig jól felismerhetőnek
kell lennie. A hasznos teher súlypontot és a kezelő álló helyzetét jelölik ki a rakodófelület vezetékes távvezérlővel való üzemeltetéséhez.
 Ellenőrizze, hogy jól felismerhető-e a jelölések, és szükség
esetén kopásálló festékkel újítsa fel azokat.
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ABCE

Álló rakodópadok

44

44

45
44 Kúpos zsírzógomb
45 A legurulásgátló helye
A kenéshez és olajozáshoz:
 Tisztítsa meg a kúpos zsírzógombot.
 Addig nyomjon kenőzsírt egy zsírzópréssel kúpos
zsírzógombbal (44), amíg megtölti csapágyhelyet (lásd
„Kenő- és üzemanyagok“ a(z) 189. oldaltól című fejezet).
 Olajozza meg a legurulásgátló helyét (45) (lásd „Kenő- és
üzemanyagok“ a(z) 189. oldaltól című fejezet).
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FG

Aláhúzható modellek

46

44

44

45
44 Kúpos zsírzógomb
45 A legurulásgátló és az összehajtható rakodófelület
csuklójának helye
46 A vezetősínekben lévő csúszókonzolok (szórókenés)
A kenéshez és olajozáshoz:
 Tisztítsa meg a kúpos zsírzógombot.
 Addig nyomjon kenőzsírt egy zsírzópréssel kúpos
zsírzógombbal (44), amíg megtölti csapágyhelyet (lásd
„Kenő- és üzemanyagok“ a(z) 189. oldaltól című fejezet).
 Olajozza meg a gurulásgátló helyét és a rakodófelületben
lévő csuklót (45).
 Zsírozza meg a sínek csúszókonzoljait (46) (lásd „Kenő- és
üzemanyagok“ a(z) 189. oldaltól fejezet).
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KLM

Összehajtható modellek

46

44

44

45
44 Kúpos zsírzógomb
45 A legurulásgátló és az összehajtható rakodófelületben
lévő csukló helye
46 A vezetősíneken lévő hely
A kenéshez és olajozáshoz:
 Tisztítsa meg a kúpos zsírzógombot (44).
 Addig nyomjon kenőzsírt egy zsírzópréssel kúpos
zsírzógombbal (44), amíg megtölti csapágyhelyet (lásd
„Kenő- és üzemanyagok“ a(z) 189. oldaltól című fejezet).
 Olajozza meg a gurulásgátló helyét és a rakodófelületben
lévő csuklót (45).
 Zsírozza meg a sínek csúszókonzoljait (46) (lásd „Kenő- és
üzemanyagok“ a(z) 189. oldaltól fejezet).
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Függőleges emelők

V

47

44
47

44

44

45
44

44 Kúpos zsírzógomb
45 A legurulásgátló helye
47 Szerelvény csúszófelülete
A kenéshez és olajozáshoz:
 Tisztítsa meg a kúpos zsírzógombot (44).
 Addig nyomjon kenőzsírt egy zsírzópréssel kúpos
zsírzógombbal (44), amíg megtölti csapágyhelyet (lásd
„Kenő- és üzemanyagok“ a(z) 189. oldaltól című fejezet).
 Olajozza meg a legurulásgátló helyét (45) (lásd „Kenő- és
üzemanyagok“ a(z) 189. oldaltól című fejezet).
 Tisztítsa meg a szerelvény összes csúszófelületét (47) a
vezetőkeretben, és zsírozza meg azt egyenletesen nagy teherbírású kenőzsírral.
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Karbantartás és ápolás
VESZÉLY!

Baleset- és sérülésveszély!
A rakodópad, illetve a függőleges emelő karbantartásakor
személyi sérülés és anyagi kár okozása fordulhat elő, ha nem
tartja be az „Általános kezelés“ című fejezetben foglaltakat.
 A rakodópad, illetve a függőleges emelő kezelése előtt olvassa el az „Általános használat“ a(z) 26. oldaltól című fejezetet.

Karbantartási időközök

Tevékenységek

Napi
Használattól függő
Havi
Negyedéves
Féléves
Éves

ABCFGKLM

A biztonsági- és jelzőberendezések megléX
tének ellenőrzése
A rakodópad tisztítása
X
Az akkumulátor ellenőrzése
X
A villanymotor szénkeféinek ellenőrzése
X
Az olajszint ellenőrzése és szükség esetén
X
utántöltés
A csavarok és anyák meghúzása feszesséX
gének ellenőrzése
A csavarkötések és a hidraulikus berendezés vezetékei csatlakozásainak szilárdság
szempontjából történő ellenőrzése
A csekély karbantartást igénylő csapágyak
X
kenése
Vezetősínek kenése
X
Olajcsere
Nyomtatott áramköri lap lepermetezése viX
aszspray-vel

X

X
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Tevékenységek

Hasznos teher súlypontjának és az álló
helyzet (a vezetékes távvezérlő kezeléséhez) megjelölése felismerhetőségét ellenőrizni és szükség esetén kopásálló festékkel felújítani
Aláhúzható rakodópadok esetén: Vezetősínek tisztítása és zsírozása
> 3 hónap állásidő esetén: Rakodópad
többszöri mozgatása (nyitás, süllyesztés,
emelés, zárás)
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Napi
Használattól függő
Havi
Negyedéves
Féléves
Éves
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X

X
X
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Karbantartási időközök

Tevékenységek

Napi
Használattól függő
Havi
Negyedéves
Féléves
Éves

E

A biztonsági- és jelzőberendezések megléX
tének ellenőrzése
A rakodópad tisztítása
X
Az akkumulátor ellenőrzése
X
A csavarok és anyák meghúzása feszesséX
gének ellenőrzése
A csekély karbantartást igénylő csapágyak
X
kenése
A harmonikák ellenőrzése
X
Nyomtatott áramköri lap lepermetezése viX
aszspray-vel
Hasznos teher súlypontjának és az álló
helyzet (a vezetékes távvezérlő kezeléséhez) megjelölése felismerhetőségét elleX
nőrizni és szükség esetén kopásálló festékkel felújítani
> 3 hónap állásidő esetén: Rakodópad
többszöri mozgatása (nyitás, süllyesztés,
X
emelés, zárás)

A használati gyakoriságtól és környezeti hatásoktól függően
rövidülhetnek a karbantartási időközök.
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V
VESZÉLY!

Karbantartási időközök
Baleset- és sérülésveszély!
A rakodófelület alatt végzett karbantartási munkák esetén
személyi sérülés és anyagi kár okozása fordulhat elő, ha nem
biztosítja a rakodófelületet.

Tevékenységek

Napi
Használattól függő
Havi
Negyedéves
Féléves
Éves

 A szerelvényt, ill. a rakodófelületet biztosítsa lefelé mozgás ellen.

A biztonsági- és jelzőberendezések megléX
tének ellenőrzése
A függőleges emelő tisztítása
X
Szerelvény futófelületek tisztítása és zsírzása a vezetőkeretben
Az akkumulátor ellenőrzése
X
A villanymotor szénkeféinek ellenőrzése
Az olajszint ellenőrzése és szükség esetén
utántöltés
A csavarok és anyák meghúzása feszességének ellenőrzése
A csavarkötések és a hidraulikus berendezés vezetékei csatlakozásainak szilárdság
szempontjából történő ellenőrzése
A csekély karbantartást igénylő csapágyak
kenése
Vezetősínek kenése
Olajcsere
Nyomtatott áramköri lap lepermetezése viaszspray-vel
Hasznos teher súlypontjának megjelölése
felismerhetőségét ellenőrizni és szükség
esetén kopásálló festékkel felújítani
> 3 hónap állásidő esetén: Rakodópad
többszöri mozgatása (nyitás, süllyesztés,
emelés, zárás)
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Havi karbantartás
Az olajszint ellenőrzése

ABC

Normál emelőhátfalak

2

FG

Aláhúzható modellek

2
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KLM

Összehajtható modellek

2

2
Betoló gépegység:

142

Hidraulika gépegység az állványcsövön

Az olajszint ellenőrzéséhez:
 Úgy süllyessze le az emelőhátfalat, hogy a rakodófelület a
földre támaszkodjon.
 Szükség esetén húzza be az összes támasztólábat.
 Nyissa ki az állványcső jobb oldali fedelét.
 Oldja ki az állványcsövön (2) lévő hidraulika tápegység rögzítőcsavarjait.
 Addig húzza ki a hidraulika tápegységet, amíg az olajtartályon lévő ellenőrzőjelzés láthatóvá nem válik.
 Az olajtartályon vagy a mérőpálcán lévő jelzés alapján ellenőrizze, hogy a jelzés az előírt tartomány jelzésein belül
van-e.
 Szükség esetén a jelzett tartományig töltsön olajat utána.
 Tolja be ismét az állványcsőbe a hidraulika gépegységet,
majd rögzítse azt a rögzítőcsavarral (2).
 Zárja be az állványcső fedelét.

Betriebsanleitung_Hubladebuehnen_HU.book Seite 143 Montag, 27. Januar 2020 10:51 10

Fiókban elhelyezett,
univerzális és
forgató gépegység:

Az összes

Az olajszint ellenőrzéséhez:
 Úgy süllyessze le az emelőhátfalat, hogy a rakodófelület a
földre támaszkodjon.
 Szükség esetén húzza be az összes támasztólábat.
 Szerelje le a gépegység fedelét.
 Az olajtartályon vagy a mérőpálcán lévő jelzés alapján ellenőrizze, hogy a jelzés az előírt tartomány jelzésein belül
van-e.
 Szükség esetén a jelzett tartományig töltsön olajat utána.
 Szerelje vissza a gépegység fedelét.

A csavarok és anyák meghúzása feszességének
ellenőrzése
 Ellenőrizze, hogy meg van-e az összes csavar húzva.
 Különösen figyeljen a hozzátartozó csavarokkal együtt az
összes csapágycsavarra, valamint a segédkeret és az
emelőhátfal rögzítés összes rögzítőelemére!
 Ismét húzza meg a laza csavarokat és anyákat.

ABCFGKLMV

A csavarkötések és a hidraulikus berendezés
vezetékei csatlakozásainak szilárdság
szempontjából történő ellenőrzése
 Ellenőrizze a hidraulikus berendezés összes csavarkötését
és vezetékét. Győződjön meg arról, hogy meg vannak-e
húzva a csavarok, és sértetlenek-e hidraulikai tömlők.
 Ismét húzza meg a laza csavarokat.
 Azonnal cserélje ki a sérült hidraulikai tömlőket.
 De legkésőbb három év elteltével cserélje ki a hidraulikai
tömlőket. A gyártási dátum a szerelvényre van nyomtatva.

Az összes

A harmonikák ellenőrzése
 Győződjön meg róla, hogy mindkét harmonika sértetlen és
szorosan illeszkedik a dugattyúrúdra és a hengerre.
 Azonnal cserélje ki a sérült harmonikákat.
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Negyedéves, ill. féléves karbantartás
Az összes

Megjegyzés:

A csekély karbantartást igénylő csapágyak kenése
 Tisztítsa meg a csekély karbantartást igénylő csapágyakat,
illetve szükség esetén a vezetősíneket.
 Kenőzsírral kenje meg a csekély karbantartást igénylő
csapágyakat, illetve szükség esetén a vezetősíneket.
Amikor különösen gyakran használja az emelőhátfalat, akkor a szokásos évi egyszeri alkalomnál gyakrabban kell a
csekély karbantartást igénylő csapágyakat, illetve szükség
esetén a vezetősíneket kenni.

Emelőhátfal mozgatása
Amennyiben az emelőhátfalat 3 hónapnál hosszabb ideig nem
használja, használat előtt többször át kell mozgatnia az emelőhátfalat.
 A megfelelő kezelőszervvel nyissa ki, emelje meg, süllyessze le és zárja össze az emelőpadot.
 Ismételje meg a műveletet kb. 5-ször.

Éves karbantartás
ABCFGKLM
VIGYÁZAT!

A hidraulika olaj cseréje
A fáradtolaj miatti sérülések és anyagi károk!
Ha nem cseréli ki a hidraulika tápegységben évente az olajat,
akkor mindenekelőtt fagypont alatt kondenzvíz gyűlhet össze.
Ezáltal romlik az emelőhátfal működése. Személyi sérülés
vagy anyagi kár okozása fordulhat elő.
 Évente egyszer cserélje ki a hidraulika olajat.
 Röviddel a tél kezdete előtt végezze el az olajcserét.
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Betoló gépegység:

51

50

48

49

47

Fiókban elhelyezett gépegység:

51

50
49
48

47
47 Olajleeresztő csavar
48
49
50
51

Hidraulikaolaj tartály
Olajtartály szívószűrője
Levegőztető szűrő
Szeleptömb
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Univerzális gépegység:
48

50

47

51

49

Forgató gépegység:

51
50
49

48
47

47 Olajleeresztő csavar
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A hidraulika olaj cseréjéhez:
 Úgy süllyessze le a rakodópadot, hogy a rakodófelület a
földre támaszkodjon (lásd „Kezelőszervek“ a(z) 42. oldaltól
című fejezet).
 Betoló gépegység esetén:
Annyira húzza ki a hidraulika tápegységet, hogy szabadon
kiálljon a szeleptömb (51) (lásd „Az olajszint ellenőrzése“
a(z) 141. oldaltól című fejezet).
Fiókban elhelyezett, univerzális és forgató gépegység
esetén:
Szerelje le a gépegység fedelét.
 Tegyen egy elegendően nagy edényt az olajleeresztő
csavar (47) alá.
 Oldja ki egy 6 mm-es hatlapú imbuszkulccsal az olajleeresztő csavart (47), és hagyja az edénybe folyni az olajat.

47

Ha erősen szennyezett az olaj, akkor meg kell a hidraulika olaj
tartályt (48) tisztítani:
 Csavarozza ki a bilincset a hidraulikaolajtartály (48) és a
szeleptömb (51) között.
 Hagyja kifolyni az olajat.
 Húzza ki a gépcsoportból a hidraulika olaj tartályt (48), és
hidraulika gépegységen kívül tisztítsa meg.
 Majd cserélje ki az olajtartályban (49) lévő szívó- és levegőztető szűrőt (50).
 Csúsztassa a megtisztított hidraulika olaj tartályt ismét a
gépegységbe, és csavarja be ismét az olajleeresztő
csavart (47).
 Töltse fel ismét olajjal az olajtartályon vagy a mérőpálcán
lévő jelzésnek megfelelően.
Megjegyzés:

Kizárólag olyan olajokat használjon, melyek a „Kenő- és
üzemanyagok“ a(z) 189. oldaltól című fejezetben fel vannak sorolva.
 Az olajtartály feltöltése után kétszer működtesse a berendezést.
 Ellenőrizze az olajszintet (lásd „Az olajszint ellenőrzése“
a(z) 141. oldaltól című fejezet), és szükség esetén végezzen olaj utántöltést vagy eresszen le olajat.
 Betoló gépegység esetén:
Tolja be ismét az állványcsőbe a hidraulika tápegységet,
majd rögzítse azt.
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Fiókban elhelyezett, univerzális és forgató gépegység
esetén:
Szerelje vissza a gépegység fedelét.
 Szabályszerűen helyezze el hulladékként a fáradtolajat.

V
VIGYÁZAT!

A hidraulika olaj cseréje
A fáradtolaj miatti sérülések és anyagi károk!
Ha nem cseréli ki a hidraulika tápegységben évente az olajat,
akkor mindenekelőtt fagypont alatt kondenzvíz gyűlhet össze.
Ezáltal romlik a függőleges emelő működése. Személyi sérülés vagy anyagi kár okozása fordulhat elő.
 Évente egyszer cserélje ki a hidraulika olajat.
 Röviddel a tél kezdete előtt végezze el az olajcserét.

48
50
49
52

47
51
47 Olajleeresztő csavar
48 Hidraulikaolaj tartály
49 Olajtartály szívószűrője
50 Levegőztető szűrő
51 Szeleptömb
52 Szorítóbilincs
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A hidraulika olaj cseréjéhez:
 Behajtott pallóval zárja le az emelőpadot oly módon, hogy
az összes hidraulikaolaj visszafolyjon a hidraulikaolaj tartályba (lásd „Kezelőszervek“ a(z) 42. oldaltól fejezet).
 Távolítsa el a levegőztető szűrőt (50).
 Szívja le a hidraulika olajat a betöltőnyíláson keresztül.

Megjegyzés:

Ha erősen szennyezett az olaj, akkor meg kell a hidraulika olaj
tartályt (48) tisztítani:
 Vegye le a tartályütközőt a tartály hátulsó oldaláról.
 Oldja ki a szorítóbilincset (52).
 Húzza le a hidraulikaolaj tartály (48) a szeleptömbről (51).
Eközben ügyeljen a szívó és visszafolyó vezetékekre, illetve a szívószűrőre (49) a hidraulikaolaj tartályban (48).
 Emelje ki felfelé a hidraulikaolaj tartályt (48) a sínből, majd
tisztítsa meg azt a járművön kívül.
 Helyezze vissza a hidraulikaolaj tartályt (48), majd csatlakoztassa azt újra. Ekkor a fent ismertetett lépéseket fordított sorrendben hajtsa végre.
 Töltse fel ismét olajjal a mérőpálcán lévő jelzésnek megfelelően. A töltésszintnek a mérőpálca 2/3-áig kell érnie.
Kizárólag olyan olajokat használjon, melyek a „Kenő- és
üzemanyagok“ a(z) 189. oldaltól című fejezetben fel vannak sorolva.
 Az olajtartály feltöltése után kétszer működtesse a berendezést.
 Ellenőrizze az olajszintet (lásd „Az olajszint ellenőrzése“
a(z) 141. oldaltól című fejezet), és szükség esetén végezzen olaj utántöltést vagy eresszen le olajat.
 Tolja be ismét az állványcsőbe a hidraulika tápegységet,
majd rögzítse azt.
 Szabályszerűen helyezze el hulladékként a fáradtolajat.

Az összes

A főkapcsoló korrózió elleni védelme
A szalagos biztosítóval ellátott főkapcsoló korrózió elleni védelméhez:
 Póluszsírral kenje be a főkapcsolót.
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Ellenőrzések
Minden emelőhátfalhoz egy vizsgálati jegyzőkönyvet mellékelnek. E vizsgálati jegyzőkönyv szerint a következő ellenőrzéseket kell a szerződéses szervize egy szakértőjével elvégeztetnie:
• A szerelés utáni vizsgálat, a kifogástalan üzembe helyezés
vizsgálati jegyzőkönyvben szereplő írásbeli igazolásával.
• Rendszeres felülvizsgálat, melyet legalább évente el kell végezni. A lényeges vizsgálatok hatóköre a vizsgálati jegyzőkönyvben szerepel. Az ellenőrzések elvégzését a vizsgálati
jegyzőkönyvben kell írásban igazolni.
• Rendkívüli ellenőrzés a lényeges javítások vagy a szerkezeti
változtatások után. Az ellenőrzések elvégzését a vizsgálati
jegyzőkönyvben kell írásban igazolni.
Szerkezeti változtatásokat csak a gyártó engedélyével szabad
végezni. Ha az emelőhátfal változtatásait a hozzájárulásunk
nélkül végzik, akkor megszűnik minden garanciális igény. A károkért, balesetekért stb. nem vállal semmiféle felelősséget a
gyártó. Ez vonatkozik az idegen pótalkatrészek használatára
is, ha ezek használatára kifejezetten jóvá nem hagytuk.
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Az összes

Hibaelhárítás
Egy megfelelően ápolt és karbantartott emelőhátfalnál is előfordulhatnak hibák.
A következő leírás az esetleg fellépő hibák esetén lehetőséget
nyújt a hiba gyors felismerésére és idő-, ill. költségtakarékos elhárítására.
A hibakeresésnek és a hibák elhárításának alapvetően a szerződéses szervizekben kell történnie. A szerződéses szervizek
listája tájékoztatást ad arról, hogy hol találhatóak szerződéses
szervizeink. Szükség esetén ezt az értékesítési irodáinktól
vagy a gyártól is díjmentesen lehet kérni.
Kiváltképp ellenőrzőlámpát használnak hibakeresésnél. Használja a nyomtatott áramköri lapon hibakeresés számára elhelyezett testcsatlakozót.

Megjegyzés:

Amennyiben az emelőhátfal egy meghibásodott érzékelő
miatt nem üzemképes, vészüzemmódba kapcsolhatja azt.
Vészüzemmódban az érzékelők nem kerülnek lekérdezésre. A normál üzemre váltáshoz a következő képpen járjon el:
 Nyomja meg a „Nyitás“, „Süllyesztés“, illetve amennyiben
rendelkezésre áll, a „Pótkapcsoló“ gombokat legalább 10
másodpercig.
A 7-részes kijelzőn egy „E“ jelenik meg. Az emelőhátfal
minden egyes mozgását manuálisan kell most végrehajtani. Az összes automatikus folyamat le van tiltva.
A következőket kell hibakeresés előtt ellenőriznie:
 Győződjön meg arról, hogy a vezetőfülkében be van-e az
emelőhátfal kapcsolva.
 Ellenőrizze, hogy be van-e kapcsolva az akkumulátor főkapcsolója.
 Győződjön meg arról, hogy rendben van-e az áramellátás
főbiztosítója.
 Ellenőrizze a hidraulika gépegységen, illetve a tápegységen lévő vezérlés biztosítók működőképességét.
 12 V-os berendezések esetében működőképesség szempontjából ellenőrizze a gépkocsi akkumulátor vezérlőfeszültség biztosítóját.
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 Győződjön meg arról, hogy működik-e és fel van-e töltve a
gépkocsi akkumulátora.
 Ellenőrizze, hogy a gépegység, illetve a tápegység testkábele kifogástalan testösszeköttetést létesít-e az emelőhátfal és a gépkocsi között.
 Győződjön meg arról, hogy elegendő olaj van-e az olajtartályban (kivéve az E változat esetében).
 Győződjön meg arról, hogy nem sérültek a mechanikus és
elektromos alkatrészek, pl. kábelek.

FIGYELMEZTETÉS!

Rövidzárlatok miatti tűzveszély!
A teljesítmény akkumulátorok miatt rövidzárlatok esetén veszélyes tüzek fordulhatnak elő.
 Az elektromos berendezéseken végzett valamennyi
munka előtt kapcsolja ki az akkumulátor főkapcsolóját,
vagy válassza le az akkumulátor mínusz pólusának csatlakozását.
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Ha további hibák jelentkeznek az emelőhátfalon, akkor a hibákat nem magának, hanem
a szerződéses szervizzel, ill. a mellékelt táblázatok segítségével kell elháríttatnia. A szervizlistából megtudhatja, hol található a legközelebbi műhely, és az további elérhetőségi
információkat is tartalmaz.

ACFGKLM
Bekapcsolás előtt
Hiba

Hibaelhárítási táblázatok
Lehetséges okok

Gyorsan villog a vezetőfülkéDőlésérzékelő b15 hiba
ben lévő optikai jelzés

Elhárítás
Cserélje ki a dőlésérzékelőt
b15

Bekapcsolás
(A nyomtatott áramköri lapon lévő LED a villogó ütemében villog.)
Hiba
Lehetséges okok
Elhárítás
Dőléskapcsoló b13 hiba (röGyorsan villog a vezetőfülké- vidzárlat)
ben lévő optikai jelzés
Kormány dőlésérzékelő b15
hiba
Hibás a vezetőfülkében lévő
bekapcsoló
Nem villog a nyomtatott
Kiolvadt a gépegységben
áramköri lapon lévő LED
lévő biztosító e1 vagy e2
Hibás a tömítőkupakban lévő
nyomtatott áramköri lemez

Cserélje ki a dőléskapcsolót
b13
Cserélje ki a dőlésérzékelőt
b15
Ellenőrzőlámpával ellenőrizze a 2 és 4 érintkezőt
Cserélje ki a biztosítókat
Cserélje ki a nyomtatott
áramköri lemezt

Nyitás
(A vízszintes üzemi helyzetig nyissa a rakodófelületet – elmenti e helyzetet,
és a földhöz igazítás után az emeléskor ismét abba állítja.)
Hiba

Lehetséges okok

Nincs kimeneti jel a J1/3 kiNem nyílik motorral a rakodómeneten
felület
Motorvédő hiba

Elhárítás
Ellenőrzőlámpával a kapcsolási rajz szerint ellenőrizze
Cserélje ki a motorvédőt
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Nyitás
(A vízszintes üzemi helyzetig nyissa a rakodófelületet – elmenti e helyzetet,
és a földhöz igazítás után az emeléskor ismét abba állítja.)
Hiba

Lehetséges okok

Elhárítás

Forgó-, nyomó-, ill. billenőkapcsoló hiba

Ellenőrzőlámpával ellenőrizze a kapcsolási rajz kezelőszerve érintkezőjét, a
nyomtatott áramköri lap JK
testérintkezőjét használja

Nem nyílik a rakodófelület

Nincs feszültség az S3 vagy
S4 szelep csatlakozódugón,
hibás kábel
Beszorult a vezérlőszelep S5
vagy a nyomásváltó
Át van állítva vagy hibás a
dőlésérzékelő b15
Nem villog a nyomtatot áram- Hibás a nyomtatott áramköri
lap
köri lapon lévő ellenőrzőlámpa a rakodófelület nyitása Hibás a csatlakozódugó
esetén
Hibásak az ellenőrzőlámpák
Át van állítva vagy hibás a
gyújtó b25

Ellenőrzőlámpával ellenőrizze
Tisztítsa meg vagy cserélje ki
Állítsa be vagy cserélje ki
Cserélje ki
Cserélje ki
Cserélje ki
Állítsa be vagy cserélje ki

Kiengedés
Hiba

Lehetséges okok

Nem tolja ki a rakodófelület,
bár a motor működik

Tömítetlen az S7 és S8 mágnesszelep
Nem nyit az S8 mágnesszelep
Nem nyit az S11 süllyedésfékező szelep
Hibás a mozgatóhenger dugattyútömítése
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Elhárítás
Tisztítsa meg vagy cserélje ki
Tisztítsa meg vagy cserélje ki
Tisztítsa meg vagy cserélje ki
Cserélje ki
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Kihajtás
(MBB R 1500 SH – R 2000 LH modell)
Hiba

Lehetséges okok

Tömítetlen az S7 és S8 mágnesszelep
Nem nyit az S12 mágnesszeNem hajtja ki a rakodófelület,
lep
bár a motor működik
Nem nyit az S10 szelep
Hibás a hajtóhenger dugattyútömítése

Elhárítás
Tisztítsa meg vagy cserélje ki
Tisztítsa meg vagy cserélje ki
Tisztítsa meg vagy cserélje ki
Cserélje ki
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Süllyesztés
Hiba

Lehetséges okok

Elhárítás

Beszorult vagy hibás az emelőhenger áramszelepe R1
Tisztítsa meg vagy cserélje ki
Nem süllyed vagy túl lassan vagy R2
Kenje meg a csapágyhelyesüllyed a rakodófelület, bár
Túl szoros a csapágyazás
ket
működik a nyitás
Olajcsere, az ajánlott olajtíTúl sűrű a hidraulika olaj
pus választásával
Túl gyorsan (1 s-nál rövidebb
időn belül) vagy túl lassan (3 Engedje el mindkét lábkapcsolót, várjon néhány másods-nál hosszabb időn belül)
percig, majd ismételje meg
nyomta meg egymásután a
lábkapcsolókat
Húzza ki a rakodófelület csatNem süllyed a lábkapcsolókLábkapcsoló hiba
lakozóját, ellenállásmérővel
kal való működtetés esetén a
ellenőrizze a lábkapcsolót
rakodófelület
Működtesse mindkét lábkapcsolót, és ellenőrzőlámpával
ellenőrizze a nyomtatott
Hibás a rakodófelület 2-es
áramköri lap J3/6 és J3/5
számú kábele
csatlakozódugó feszültségeket
Ellenőrzőlámpával ellenőrizze a kapcsolási rajz kezForgó-, nyomó-, ill. billenőelőszerve érintkezőjét, a
kapcsoló hiba
nyomtatott áramköri lap JK
testérintkezőjét használja
Nincs kimeneti jel a nyomta- Húzza ki a csatlakozódugót
tott áramköri lap J4/15 érint- J4, ellenőrzőlámpával elleNem süllyed oldalsó keznőrizze a 15-es érintkezőt
kezőjén
előszervekkel való működteNincs kimeneti jel a nyomta- Húzza ki a csatlakozódugót
tés esetén a rakodófelület
tott áramköri lap J1/12 érint- J1, ellenőrzőlámpával ellenőrizze a 12-es érintkezőt
kezőjén
Nincs feszültség az S1 vagy
Ellenőrzőlámpával elleS2 szelep csatlakozódugón
nőrizze
(hibás kábel)
Nem kapcsol be a gépegység Ellenőrzőlámpával elleS5-ös szelepe
nőrizze
Leeresztéskor lefelé dönti a Át van a dőléskapcsoló b13
Állítsa be
rakodófelület
állítva
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Süllyesztés
Hiba

Lehetséges okok

Elszennyeződött vagy hibás
a billentő henger S3 és S4
Magától lebillen a rakodófelümágnesszelepe
let
Hibás a billentő henger dugattyútömítése
Elszennyeződött vagy hibás
Automatikusan lesüllyed a
az emelőhenger S1 és S2
rakodófelület
mágnesszelepe

Elhárítás
Tisztítsa meg vagy cserélje ki
Cserélje ki
Tisztítsa meg vagy cserélje ki

Földhöz igazítás
Hiba

(lebillen a rakodófelület)
Lehetséges okok

Elhárítás

Vészműködtetés:
Amíg billen a rakodófelület a „nyitás“ (28) és a pótkapcsoló (29) oldalsó kezelőszervet működtesse
Úgy állítsa be a dőléskapcsolót
b13, hogy a rakodófelület a
Át van állítva vagy hibás a dőföldre tétel után billenjen a rakoléskapcsoló b13
dófelület
Ellenőrzőlámpával ellenőrizze a
Nincs kimeneti jel a nyomtatott
J41 csatlakozódugó (dőléskapáramköri lap J4/14 érintkezőjén
csoló) bl érintkezőjét (jel)
Nincs feszültség az S3 vagy S4 Húzza ki a csatlakozódugót J4,
Nem billen le a rakodó- szelep csatlakozódugón (hibás ellenőrzőlámpával ellenőrizze a
14-es érintkezőt
kábel)
felület
Elszennyeződött vagy hibás a
billentő henger S3 és S4 mágTisztítsa meg vagy cserélje ki
nesszelepe
Hibás adatot tárolt a nyomtatott Áramtalanítsa, ellenőrzőlámpááramköri lap
val ellenőrizze
Beragadt vagy hibás az R5
Tisztítsa meg vagy cserélje ki
áramszelep vagy a nyomásváltó
Hibás a nyomtatott áramköri lap Cserélje ki
Nem billen le a rakodófelület, gyorsan villog a Kormány dőlésérzékelő b15
Cserélje ki a dőlésérzékelőt b15
vezetőfülkében lévő op- hiba
tikai kijelző
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A rakodófelület földről felemelése
Hiba

(a nyitásnál mentett vízszintes helyzetbe billen a rakodófelület)
Lehetséges okok
Elhárítás

Túl gyorsan (1 s-nál rövidebb
időn belül) vagy túl lassan (3 s- Engedje el mindkét lábkapcsolót, várjon néhány másodpercig,
nál hosszabb időn belül)
nyomta meg egymásután a láb- majd ismételje meg
kapcsolókat
Nem billen vízszintes
Húzza ki a rakodófelület csatlaüzemi helyzetben lábLábkapcsoló hiba
kozóját, ellenállásmérővel ellekapcsolókkal kezelés
nőrizze a lábkapcsolót
esetén a rakodófelület
Működtesse mindkét lábkapcsolót, és ellenőrzőlámpával elHibás a rakodófelület 2-es
lenőrizze a nyomtatott áramköri
számú kábele
lap J3/6 és J3/5 csatlakozódugó
feszültségeket
Beszorult vagy hibás az S5 útNem billen emeléskor
Tisztítsa meg vagy cserélje ki
szelep
vízszintes helyzetbe a
rakodófelület
Hibás a dőlésérzékelő b15
Cserélje ki
Cserélje ki
Emeléskor kibillen a be- Hibás a dőlésérzékelő b15
állított helyzetnél a rako- Beszorult vagy hibás az S5 útTisztítsa meg vagy cserélje ki
dófelület
szelep
Ellenőrzőlámpával ellenőrizze a
Nincs kimeneti jel a nyomtatott J1 csatlakozó 12-es érintkezőNem billen vízszintes
áramköri lap J1/12 érintkezőjén jét, a nyomtatott áramköri lap
helyzetbe a rakodófelüJK testérintkezőjét használja
let, hanem emelkedik
Nem kapcsol be a gépegység
Ellenőrzőlámpával ellenőrizze
S5-ös szelepe
Nem billen vízszintes
üzemi helyzetbe a rakodófelület, hanem emel- Rakodófelület dőlésérzékelő
Cserélje ki a dőlésérzékelőt b15
kedik, gyorsan villog a b15 hiba
vezetőfülkében lévő optikai kijelző
Hibás a dőlésérzékelő b15
Cserélje ki
A rakodófelület emelésekor kibillen a beállított
Beragadt vagy hibás az útszehelyzetből a rakodófelüTisztítsa meg vagy cserélje ki
lep
let
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Emelés
Hiba

(A rakodóperemig emelkedik a rakodófelület.)
Lehetséges okok
Elhárítás
Forgó-, nyomó-, ill. billenőkapcsoló hiba

Nem emelkedik a rakodófelület

Nincs kimeneti jel a nyomtatott
áramköri lap J1/3 érintkezőjén
Nincs a gépegységben bekapcsolva vagy hibás a motorvédelem
Beszorult vagy hibás az S5 útszelep
Elszennyeződött vagy hibás az
emelőhenger S1 és S2 mágnesszelepe
Elszennyeződött a szivattyú szívószűrője

Annak ellenére nem
emelkedik a rakodófelüTúl van a rakodófelület terhelve
let, hogy működik a hidraulika tápegység
Hibás a hidraulikaszivattyú
Hibás a villamosmotor
Elszennyeződött vagy hibás a
nyomásváltó
Átállították vagy hibás a nyomáskorlátozó szelep

Ellenőrzőlámpával ellenőrizze a
kapcsolási rajz kezelőszerve
érintkezőjét, a nyomtatott áramköri lap JK testérintkezőjét
használja
A kapcsolási rajz szerint ellenőrzőlámpával ellenőrizze a
nyomtatott áramköri lap J1/3
érintkezőjét
Ellenőrzőlámpával ellenőrizze a
motorvédelmet
Tisztítsa meg vagy cserélje ki
Tisztítsa meg vagy cserélje ki
Tisztítsa meg vagy cserélje ki
A terhelési táblázatnak megfelelően csökkentse a terhelést
Cserélje ki
Cserélje ki
Tisztítsa meg vagy cserélje ki
Először végezzen utánállítást,
majd plombálja le vagy cserélje
ki

Zárás
Hiba

(a rakodófelület zár)
Lehetséges okok

Elhárítás

Ellenőrzőlámpával ellenőrizze a
Forgó-, nyomó-, ill. billenőkapkapcsolási rajz szerint az érintkecsoló hiba
zőket a kezelőszerven
Ellenőrzőlámpával ellenőrizze a
Nincs kimeneti jel a nyomtakapcsolási rajz szerint a nyomtaNem záródik a rakodótott áramköri lap J1/3 vagy J1/
tott áramköri lap J1/3 és J1/12 dufelület
12 érintkezőjén
gós csatlakozóját
Nincs bekapcsolva a motorvédő vagy a gépegység S5
Ellenőrzőlámpával ellenőrizze
szelepe
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Zárás
Hiba

(a rakodófelület zár)
Lehetséges okok

Elhárítás

Túl erősen támasztották meg
a szerkezet végét a beszerelés
során
Kibillent a csapágy (hosszabb
használati idő esetén)

A szerelési rajzban szereplő utasításoknak megfelelően erősítse
meg a szerkezetet
Cserélje ki a csapágycsavarokat,
csapágycsészéket

Hiba

Lehetséges okok

Elhárítás

Nem húzza be a rakodófelület, bár a motor
működik

Tömítetlen az S7 és S8 mágnesszelep
Nem nyit az S7 mágnesszelep
Nem nyit az S11 mágnesszelep
Hibás a mozgatóhenger dugattyútömítése

A rakodófelület nem a
gépkocsi rakfelületének magasságában,
hanem végállásban
van zárva

Behúzás

Tisztítsa meg vagy cserélje ki
Tisztítsa meg vagy cserélje ki
Tisztítsa meg vagy cserélje ki
Cserélje ki

Behajtás
(az MBB R 1500 SH – R 2000 LH modellnél)
Hiba

Lehetséges okok

Tömítetlen az S7 és S8 mágnesszelep
Nem hajtja ki a rakodó- Nem nyit az S12 mágnesszefelület, bár a motor mű- lep
ködik
Nem nyit az S9 mágnesszelep
Hibás a hajtóhenger dugattyútömítése

Elhárítás
Tisztítsa meg vagy cserélje ki
Tisztítsa meg vagy cserélje ki
Tisztítsa meg vagy cserélje ki
Cserélje ki

Warnfix villogólámpa bekapcsolása
(A rakodófelület nyitásakor vagy kiengedésekor automatikusan bekapcsolódnak a
Warnfix villogólámpák, párhuzamos a bal és jobb oldali lámpa kapcsolása)
Hiba
Lehetséges okok
Elhárítás
Az ellenőrzőlámpák
nem villognak
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Zárlatos a lámpa vagy a kábeSzüntesse meg a zárlatot
lezés
Hibás a lámpa
Cserélje ki
Gyújtó b25 hiba
Cserélje ki
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E
Bekapcsolás előtt
Hiba
Gyorsan villog a vezetőfülkében lévő optikai
jelzés

Hibaelhárítási táblázatok
Lehetséges okok

Elhárítás

Dőlésérzékelő b15 hiba

Cserélje ki a dőlésérzékelőt b15

Bekapcsolás
(A nyomtatott áramköri lapon lévő LED a villogó ütemében villog.)
Hiba
Lehetséges okok
Elhárítás
Gyorsan villog a veze- Dőléskapcsoló b13 hiba (rötőfülkében lévő optikai vidzárlat)
jelzés
Kormány dőlésérzékelő b15 hiba
Hibás a vezetőfülkében lévő bekapcsoló
Nem villog a nyomtaKiolvadt a tápegységben lévő
tott áramköri lapon
biztosító e1 vagy e2
lévő LED
Hibás a tömítőkupakban lévő
nyomtatott áramköri lemez

Cserélje ki a dőlésérzékelőt b15
Cserélje ki a dőlésérzékelőt b15
Ellenőrzőlámpával ellenőrizze a
2 és 4 érintkezőt
Cserélje ki a biztosítókat
Cserélje ki a nyomtatott áramköri lemezt

Nyitás
(A vízszintes üzemi helyzetig nyissa a rakodófelületet – elmenti e helyzetet,
és a földhöz igazítás után az emeléskor ismét abba állítja.)
Hiba

Lehetséges okok

Elhárítás

Ellenőrzőlámpával ellenőrizze a
kapcsolási rajz kezelőszerve
Forgó-, nyomó-, ill. billenőkapérintkezőjét, a nyomtatott áramcsoló hiba
köri lap JK testérintkezőjét haszNem nyílik a rakodófenálja
lület
Motorvédő -K4 vagy relé -K5
Ellenőrizze a motorvédelmet és
hiba
a relét
Nincs kimeneti jel a J4/14, JK, il- Ellenőrzőlámpával a kapcsolási
letve J43/90 kimeneten
rajz szerint ellenőrizze
Át van állítva vagy hibás a dőléÁllítsa be vagy cserélje ki
Nem villog a nyomtatot sérzékelő b15
áramköri lapon lévő elHibás a nyomtatott áramköri lap Cserélje ki
lenőrzőlámpa a rakodóHibás a csatlakozódugó
Cserélje ki
felület nyitása esetén
Hibásak az ellenőrzőlámpák
Cserélje ki
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Süllyesztés
Hiba

Nem süllyed a rakodófelület, bár működik a
nyitás

Nem süllyed a lábkapcsolókkal való működtetés esetén a rakodófelület

Nem süllyed oldalsó
kezelőszervekkel való
működtetés esetén a
rakodófelület

Leeresztéskor lefelé
dönti a rakodófelület

162

Lehetséges okok

Elhárítás

Rövid ideig működtesse az emeAz emelőhenger beszorult
lést, majd ismételje meg újra a
süllyesztést
Túl szoros a csapágyazás
Kenje meg a csapágyhelyeket
Nincs kimeneti jel a J4/15, illetve Ellenőrzőlámpával a kapcsolási
a J42/81 kimeneten
rajz szerint ellenőrizze
Motorvédő -K2 vagy relé -K7
Ellenőrizze a motorvédelmet és
hiba
a relét
Túl gyorsan (1 s-nál rövidebb
időn belül) vagy túl lassan (3 s- Engedje el mindkét lábkapcsonál hosszabb időn belül) nyomta lót, várjon néhány másodpercig,
meg egymásután a lábkapcsoló- majd ismételje meg
kat
Húzza ki a rakodófelület csatlaLábkapcsoló hiba
kozóját, ellenállásmérővel ellenőrizze a lábkapcsolót
Működtesse mindkét lábkapcsolót, és ellenőrzőlámpával elleHibás a rakodófelület 2-es
nőrizze a nyomtatott áramköri
számú kábele
lap J3/6 és J3/5 csatlakozódugó
feszültségeket
Ellenőrzőlámpával ellenőrizze a
kapcsolási rajz kezelőszerve
Forgó-, nyomó-, ill. billenőkapérintkezőjét, a nyomtatott áramcsoló hiba
köri lap JK testérintkezőjét használja
Nyomja meg egymás után a forgókapcsolókat, majd mérje meg
Hibás a kezelőszerv 3-es számú
a feszültséget a kapcsolási rajz
kábele
szerint a J30-as dugós csatlakozón
Kenje meg a csapágyhelyeket,
Az emelőhenger túl lassan vagy rövid ideig működtesse az emelést, majd ismételje meg újra a
egyáltalán nem süllyed le
süllyesztést

Betriebsanleitung_Hubladebuehnen_HU.book Seite 163 Montag, 27. Januar 2020 10:51 10

Földhöz igazítás
Hiba

(lebillen a rakodófelület)
Lehetséges okok

Elhárítás

Vészműködtetés:
Amíg billen a rakodófelület a „nyitás“ (28) és a pótkapcsoló (29) oldalsó kezelőszervet működtesse
Nincs kimeneti jel a J4/15, J4/14, Ellenőrzőlámpával a kapcsolási
Nem billen le a rakodóJK, illetve a J42/81 kimeneten
rajz szerint ellenőrizze
felület
Túl szoros a csapágyazás
Kenje meg a csapágyhelyeket
Nem billen le a rakodófelület, gyorsan villog a
Kormány dőlésérzékelő b15 hiba Cserélje ki a dőlésérzékelőt b15
vezetőfülkében lévő
optikai kijelző

A rakodófelület földről felemelése
Hiba

(a nyitásnál mentett vízszintes helyzetbe billen a rakodófelület)
Lehetséges okok
Elhárítás

Túl gyorsan (1 s-nál rövidebb
időn belül) vagy túl lassan (3 Engedje el mindkét lábkapcsolót, várjon néhány másods-nál hosszabb időn belül)
percig, majd ismételje meg
nyomta meg egymásután a
lábkapcsolókat
Húzza ki a rakodófelület csatNem billen vízszintes üzemi
lakozóját, ellenállásmérővel
helyzetben lábkapcsolókkal Lábkapcsoló hiba
ellenőrizze a lábkapcsolót
kezelés esetén a rakodófelület
Működtesse mindkét lábkapcsolót, és ellenőrzőlámpával
ellenőrizze a nyomtatott
Hibás a rakodófelület 2-es
áramköri lap J3/6 és J3/5
számú kábele
csatlakozódugó feszültségeket
Nem billen emeléskor vízszintes helyzetbe a rakodófeDőlésérzékelő b15 hiba
Cserélje ki
lület vagy kibillen a beállított
helyzetből
Nincs kimeneti jel a J43/90,
Ellenőrzőlámpával a kapcsoNem billen vízszintes helyJ1/12, JK, illetve JK kimenelási rajz szerint ellenőrizze
zetbe a rakodófelület, hanem
ten
emelkedik
Motorvédő -K3 hiba
Cserélje ki a motorvédőt
Nem billen vízszintes üzemi
helyzetbe a rakodófelület, haRakodófelület dőlésérzékelő
Cserélje ki
nem emelkedik, gyorsan vilb15 hiba
log a vezetőfülkében lévő optikai kijelző
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Emelés
Hiba

(A rakodóperemig emelkedik a rakodófelület.)
Lehetséges okok
Elhárítás
Forgó-, nyomó-, ill. billenőkapcsoló hiba

Nem emelkedik a rakodófelület

Nincs kimeneti jel a nyomtatott áramköri lap J1/3 vagy
J42/81 érintkezőjén
Motorvédő -K1 hiba

Ellenőrzőlámpával ellenőrizze a kapcsolási rajz kezelőszerve érintkezőjét, a
nyomtatott áramköri lap JK
testérintkezőjét használja
Ellenőrzőlámpával a kapcsolási rajz szerint ellenőrizze a
nyomtatott áramköri lapot
Cserélje ki a motorvédőt

Zárás
Hiba

(a rakodófelület zár)
Lehetséges okok

Elhárítás

Ellenőrzőlámpával ellenőrizze a kapcsolási rajz kezForgó-, nyomó-, ill. billenőelőszerve érintkezőjét, a
kapcsoló hiba
nyomtatott áramköri lap JK
testérintkezőjét használja
Nem záródik a rakodófelület
Nincs kimeneti jel a nyomta- Ellenőrzőlámpával a kapcsolási rajz szerint ellenőrizze a
tott áramköri lap J1/12, ill.
nyomtatott áramköri lapot
J43/90, ill. JK érintkezőjén
Motorvédő -K1 hiba
Cserélje ki a motorvédőt
Túl erősen támasztották meg A szerelési rajzban szereplő
A rakodófelület nem a gépkoa szerkezet végét a beszere- utasításoknak megfelelően
csi rakfelületének magassáerősítse meg a szerkezetet
lés során
gában, hanem végállásban
Kibillent a csapágy (hosCserélje ki a csapágycsavavan zárva
szabb használati idő esetén) rokat, csapágycsészéket

Warnfix villogólámpa bekapcsolása
(A rakodófelület nyitásakor vagy kiengedésekor automatikusan bekapcsolódnak a
Warnfix villogólámpák, párhuzamos a bal és jobb oldali lámpa kapcsolása)
Hiba
Lehetséges okok
Elhárítás
Zárlatos a lámpa vagy a kábeSzüntesse meg a zárlatot
Nem villog az ellenőrzőlámpa lezés
Hibás a lámpa
Cserélje ki
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V
Bekapcsolás előtt
Hiba
Gyorsan villog a vezetőfülkében lévő optikai
jelzés

Hibaelhárítási táblázatok
Lehetséges okok

Elhárítás

Dőlésérzékelő b15 hiba

Cserélje ki a dőlésérzékelőt b15

Bekapcsolás
(A nyomtatott áramköri lapon lévő LED a villogó ütemében villog.)
Hiba
Lehetséges okok
Elhárítás
Nem villog a nyomtatott áramköri lapon
lévő LED

Kiolvadt a gépegységben lévő
biztosító e1 vagy e2
Hibás a tömítőkupakban lévő
nyomtatott áramköri lemez

Cserélje ki a biztosítókat
Cserélje ki a nyomtatott áramköri lemezt

Nyitás
(A rakodófelület üzemi helyzetig nyílik)
Hiba

Lehetséges okok

Elhárítás

Nincs kimeneti jel a J1/3 kimene- Ellenőrzőlámpával a kapcsolási
Nem nyílik motorral a
ten
rajz szerint ellenőrizze
rakodófelület
Motorvédő hiba
Cserélje ki a motorvédőt
Ellenőrzőlámpával ellenőrizze a
kapcsolási rajz kezelőszerve
érintkezőjét, a nyomtatott áramHibás a nyomógomb
köri lap JK testérintkezőjét használja
Nem nyílik a rakodófeNincs feszültség az S4 vagy S5
lület
szelep csatlakozódugón, hibás Ellenőrzőlámpával ellenőrizze
kábel
Az S6 vezérlőszelep vagy a nyomásTisztítsa meg vagy cserélje ki
váltó beszorult
Át van állítva vagy hibás a dőléÁllítsa be vagy cserélje ki
Nem villog a nyomtatot sérzékelő b15
áramköri lapon lévő elHibás a nyomtatott áramköri lap Cserélje ki
lenőrzőlámpa a rakodóHibás a csatlakozódugó
Cserélje ki
felület nyitása esetén
Hibásak az ellenőrzőlámpák
Cserélje ki
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Emelés
Hiba

(A rakodóperemig emelkedik a rakodófelület.)
Lehetséges okok
Elhárítás
Hibás a nyomógomb

Nem emelkedik a rakodófelület

Nincs kimeneti jel a nyomtatott
áramköri lap J1/3 érintkezőjén
Nincs a gépegységben bekapcsolva vagy hibás a motorvédelem
A hőkapcsoló kioldott
Beszorult vagy hibás az S3 útszelep
Elszennyeződött vagy hibás az
emelőhenger S1 és S2 mágnesszelepe
Elszennyeződött a szivattyú szívószűrője

Annak ellenére nem
emelkedik a rakodófelüTúl van a rakodófelület terhelve
let, hogy működik a hidraulika tápegység
Hibás a hidraulikaszivattyú
Hibás a villamosmotor
Elszennyeződött vagy hibás a
nyomásváltó
Átállították vagy hibás a nyomáskorlátozó szelep
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Ellenőrzőlámpával ellenőrizze a
kapcsolási rajz kezelőszerve
érintkezőjét, a nyomtatott áramköri lap JK testérintkezőjét
használja
A kapcsolási rajz szerint ellenőrzőlámpával ellenőrizze a
nyomtatott áramköri lap J1/3
érintkezőjét
Ellenőrzőlámpával ellenőrizze a
motorvédelmet
Hagyja visszahűlni a motort
Tisztítsa meg vagy cserélje ki
Tisztítsa meg vagy cserélje ki
Tisztítsa meg vagy cserélje ki
A terhelési táblázatnak megfelelően csökkentse a terhelést
Cserélje ki
Cserélje ki
Tisztítsa meg vagy cserélje ki
Először végezzen utánállítást,
majd plombálja le vagy cserélje
ki
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Süllyesztés
Hiba

(A rakodófelület a talajig süllyed)
Lehetséges okok

Elhárítás

Beszorult vagy hibás az emelőhenger R1 vagy R2
Tisztítsa meg vagy cserélje ki
áramszelepe
A csúszócsapágy nehezen mo- Csúszócsapágy tisztítása és
A rakodófelület nem sülzog
zsírozása
lyed le
Olajcsere, az ajánlott olajtípuTúl sűrű a hidraulika olaj
soknak megfelelően
Az S1 vagy S2 mágnesszelep
Tisztítsa meg vagy cserélje ki
meghibásodott
Ellenőrzőlámpával ellenőrizze a
kapcsolási rajz kezelőszerve
érintkezőjét, a nyomtatott áramHibás a nyomógomb
köri lap JK testérintkezőjét
Nem süllyed a vezetékes
használja
távkapcsolóval való műHúzza ki a csatlakozódugót J4,
ködtetés esetén a rako- Nincs kimeneti jel a nyomtatott
ellenőrzőlámpával ellenőrizze a
áramköri lap J4/15 érintkezőjén
dófelület
15-es érintkezőt
Nincs feszültség az S1 vagy S2
szelep csatlakozódugón (hibás Ellenőrzőlámpával ellenőrizze
kábel)
Elszennyeződött vagy hibás az
Automatikusan lesülemelőhenger S1 és S2 mágnes- Tisztítsa meg vagy cserélje ki
lyed a rakodófelület
szelepe

Kihajtás
Hiba

Lehetséges okok

Nem hajtja ki a pallót,
bár a motor működik

Az S10 és S11 mágnesszelep
Tisztítsa meg vagy cserélje ki
nem nyit
Nem nyit az S7 mágnesszelep
Tisztítsa meg vagy cserélje ki
Hibás a billentő henger dugattyCserélje ki
útömítése

Elhárítás
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Behajtás
Hiba

Lehetséges okok

Elhárítás

Nem nyit az S7 mágnesszelep
Nem hajtja be a rakodó- Nem nyit az S12 mágnesszelep
felület, bár a motor mű- Nem nyit az S13 mágnesszelep
ködik
Hibás a billentő henger dugattyútömítése

Tisztítsa meg vagy cserélje ki
Tisztítsa meg vagy cserélje ki
Tisztítsa meg vagy cserélje ki
Cserélje ki

Warnfix villogólámpa bekapcsolása
(Nyitáskor automatikusan bekapcsolódnak a Warnfix villogólámpák, párhuzamos a bal
és jobb oldali lámpa kapcsolása)
Hiba
Lehetséges okok
Elhárítás
Zárlatos a lámpa vagy a kábeleSzüntesse meg a zárlatot
Nem villog az ellenőrzőzés
lámpa
Hibás a lámpa
Cserélje ki

Zárás
Hiba

(a rakodófelület zár)
Lehetséges okok

Elhárítás

A billentő henger vészhelyzeti
A rakodófelület nem
Csavarozza ki a recézett fejű csazár, bár a motor műkö- vezérlése aktív, illetve mindvarokat
kettő aktív
dik
Ellenőrzőlámpával ellenőrizze a
Hibás a nyomógomb
kapcsolási rajz szerint az érintkezőket a kezelőszerven
Ellenőrzőlámpával ellenőrizze a
Nincs kimeneti jel a nyomtakapcsolási rajz szerint a nyomtatott áramköri lap J1/3 vagy
tott áramköri lap J1/3 és J43/93 duNem záródik a rakodó- J43/93 érintkezőjén
gós csatlakozóját
felület
Nincs bekapcsolva a motorvédő vagy a gépegység S7
Ellenőrzőlámpával ellenőrizze
szelepe
Ellenőrzőlámpával a kapcsolási
A B25 gyújtó meghibásodott rajz szerint ellenőrizze, és szükség
esetén cserélje ki azt
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Műszaki adatok
Az összes

Ajánlott akkumulátor kapacitás
Rakomány súlya [kg]

Megjegyzés:

Az összes

Ajánlott akkumulátor
kapacitás

1250-ig

12 V = 1 x 143 Ah
24/12 V, 24 V = 2 x 12 V, 2 x 105 Ah

1250 felett 1750-ig

12 V = 1 x 180 Ah
24/12 V, 24 V = 2 x 12 V, 2 x 143 Ah

1750 felett 4000-ig

24/12 V, 24 V = 2 x 12 V, 2 x 180 Ah

Ha a gépkocsijával kizárólag rövid utakon, valamint nagyszámú töltéssel járó városi közlekedésben szállít, akkor
eggyel magasabb fokozatnak megfelelő akkumulátort kell
választania. Továbbá ajánlott egy erősebb generátor használata.

Háromfázisú generátorok az akkumulátorok
utántöltésére
Rakomány súlya [kg]

Az összes

Javasolt forgóáramú
generátor [Watt]

1250-ig

630

1250 felett 1750-ig

730

1750 felett 4000-ig

1000

A rakodópad használatának hőmérséklettartománya
Normál
-20 °C és +60 °C között

„Hidegben használatos“
különleges tartozékok
-40 °C és +60 °C között
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Terhelési ábrák
A következő táblázatok mutatják, hogy milyen nehéz lehet a
hasznos teher (Q). A rakodópadjára érvényes táblázatot az oldalsó kezelőszerven is megtalálja.
A hasznos teher (Q) a rakodófelületen található összes teherből áll, pl. a szállított áru, a kezelő, valamint adott esetben egy
targonca.
A terhelés távolságától (a) függ a maximálisan megengedett
hasznos teher (Q). A terhelés távolsága (a) a rakodófelület
hátsó széle és a hasznos teher súlypontja (12) közötti távolság.
A megengedett maximális terhelési távolságra (a) vonatkozó
maximális megengedett hasznos terhet (Q) minden esetben
tartós jelölés jelzi a rakodófelületen.

VESZÉLY!

Személyi sérülés és anyagi károkozás veszélye!
Ha túllépi a maximális megengedett hasznos terhet (Q) vagy
a maximális megengedett terhelési távolságot (a), akkor leeshet a rakodópad! Emellett személyi sérülések és a rakodópad
súlyos károsodása fordulhat elő. Ilyen esetben megszűnik
minden garancianyújtási kötelezettség!
Ha a hasznos teher (Q) a rakodófelület bal és jobb oldali pereme közötti távolság közepére van helyezve:

Q a
12

 A rakodópadot legfeljebb olyan hasznos teherrel (Q) terhelje, mely a táblázatban a mindenkori terhelési távolság
(a) mellett szerepel!
Ha a hasznos teher (Q) a bal vagy jobb oldali rakodófelület
szél közelében van elhelyezve:

½Q

a
12
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 A rakodópadot legfeljebb olyan hasznos teherrel (½Q)
terhelje, mely a táblázatban a mindenkori terhelési távolság (a) mellett szerepel!
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A

a [mm] Q [kg]
MBB
C 750 S
C 750 L
C 750 LX
C 750 SX
C 750 SPL
C 750 SPR
PTC 750 S
PTC 750 L
PTC 750 LLW
MBB
C 1000 L
C 1000 SPL
C 1000 SPR
C 1000 ML
C 1000 ML PRO
PTC 1000 LLW

MBB
C 1000 S

MBB
C 1000 LD

MBB
C 1500 L
C 1500 LX
C 1500 ML
C 1500 ML PRO
MBB
C 1500 S
C 1500 SZ
C 1500 SK

600
700
820
1120
1800

750
650
550
400
250

600
750
950
1400
2400

1000
800
600
400
230

700
875
1150
1700
2400
720
900
1200
1800
2400
600
720
900
1200
2400
1000
1200
1500
1850
2400

1000
800
600
400
250
1250
1000
750
500
370
1500
1250
1000
750
370
1500
1250
1000
800
600

a [mm] Q [kg]

MBB
C 1750 LD
C 1750 SZD

MBB
C 2000 L
C 2000 LZ
C 2000 LK
C 2000 LX

MBB
C 2000 S
C 2000 SK

MBB
C 2500 L

MBB
C 2500 S
C 2500 SK
C 2500 SZ

MBB
C 3000 S

850
1000
1300
1650
2400

1750
1450
1150
900
600

750
900
1100
1600
2400

2000
1650
1300
950
600

1000
1200
1500
1800
2100
750
900
1100
1600
2400
1000
1400
1600
1800
2400
1000
1200
1500
1800
2400

2000
1650
1350
1100
950
2500
2050
1700
1150
750
2500
1785
1560
1385
1040
3000
2000
1600
1300
1000
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B

a [mm] Q [kg]
MBB
C 500 LG

C

600

500

700

430

820

360

1120

260

1800

160

a [mm] Q [kg]
MBB
C 350 VAN

350

600

500

1000

300

700

430

1200

250

1500

200

1800

160

a [mm] Q [kg]
MBB
C 600 VAN

E

172

600

600

700

430

820

360

1120

260

1600

160

a [mm] Q [kg]
MBB
C 1000 E

a [mm] Q [kg]

850

600

1000

750

800

950

600

1400

400

2400

230

MBB
C 500 VAN
C 500 VAN FLEX

820

360

1120

260

1800

160
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F

a
[mm]
MBB
R 750 L

MBB
R 1000 S
R 1000 S TRUCK

Q
[kg]

600

750

700

650

820

550

1120

400

1800

250

a
[mm]
MBB
R 1500 S
R 1500 SK
R 1500 S TRAIL
R 1500 S TRUCK

700 1000 MBB
875 800 R 2000 L
1150 600 R 2000 LK
1700 400 R 2000 L TRAIL
R 2000 L TRUCK
2400 250
800 1000

MBB
R 1000 S TRUCK
LGD / CCD

MBB
R 1500 L
R 1500 L FLAT
R 1500 LX FLAT

MBB
R 1500 L TRUCK
LGD / CCD

G

MBB
R 1000 LM

1000

1500

1200

1250

1500

1000

1850

800

2400

600

750

2000

900

1650

1100

1300

1600

950

2400

600

1000

2000

950

840

1100

725

1250

640

1400

570

2100

950

600 1500

750

2500

720 1250
900 1000

MBB
R 2000 S

MBB
R 2500 L
R 2000 L TRAIL

1200

1650

1500

1350

1800

1100

900

2050

1100

1700

1600

1150

1200

750

2400

370

2400

750

700 1500

1000

2500

850 1235
1000 1050
1150

900

1300

800

MBB
R 2500 S

a [mm] Q [kg]
MBB
R 750 SM

Q
[kg]

600

750

700

650

1400

1785

1600

1560

1800

1385

2400

1040

a [mm] Q [kg]
MBB
R 1500 SM
R 1500 SH

1000

1500

1200

1250

1500

1000

1850

800

820

550

1120

400

1800

250

2400

600

600

1000

750

2000

750

800

950

600

1400

400

2400

230

MBB
R 2000 LM
R 2000 LH

900

1650

1100

1300

1600

950

2400

600

173

Betriebsanleitung_Hubladebuehnen_HU.book Seite 174 Montag, 27. Januar 2020 10:51 10

K

a [mm] Q [kg]
MBB
F 1000 SH
F 1000 SX

MBB
F 1500 LH
F 1500 LX

L

1000

750

800

1000

600

1500

400

2400

250

600

1500

720

1250

900

1000

1200

750

2400

370

MBB
F 2000 LH
F 2000 LX

a [mm] Q [kg]
MBB
F 1000 L

MBB
F 1000 LD

M

C
B
V

2000
1650

1100

1300

1600

950

2400

600

a [mm] Q [kg]

750

550

1250

700

650

650

1000

820

550

1120

400

MBB
F 1250 S

900

750

1350

500

1800

250

2400

250

650

1000

600

1500

850

800

1150

600

1700

400

2400

250

600

500

700

430

820

360

1120

260

1800

160

a [mm] Q [kg]
MBB
V 4000 S

750
900

600

MBB
F 1500 L

a [mm] Q [kg]
MBB
F 500 L

174

600

a [mm] Q [kg]

1500

4000

1750

3400

2000

3000

2250

2600

2500

2400

720

1250

900

1000

1200

750

2400

370

a [mm] Q [kg]
MBB
F 600 L
C 600 L

600

600

700

430

820

360

1120

260

1600

160
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Hidraulikus körök rajzai
AK

Normál emelőhátfal négy hengerrel
96-560.98-00.00-00

BILLENTŐ
HENGER

EMELŐHENGER

S1

S3
R3

))

))
B

A

BILLENTŐ
HENGER

EMELŐHENGER

S2

S4

))

R2

R1
A

A

A

S5

P

R5

))
A

R4

B

B
T

))

DBV1

M
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Normál emelőhátfal puha szintbe állítással

BILLENTŐ HENGER

EMELŐHENGER

BILLENÉSGÁTLÓ

EMELŐHENGER

BILLENTŐ HENGER

A
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AC

Normál emelőhátfal két hengerrel
97-510.98-00.00-00
EMELŐHENGER

BILLENTŐ
HENGER

S3

S2
R3

))

))

R2
A

B

A

A

S5

P

R5

B
T

))

DBV1

M
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Normál emelőhátfal hidraulikus támasszal
96-524.98-01.00-00

A

EMELŐHENGER

BILLENTŐ
HENGER

EMELŐHENGER

BILLENTŐ
HENGER

B

A

S1

S3
R3

))

))
B

A

S2

))

R2

R1
A

A

B

AV

V

AH

AH

S7

S8

S9

AK

AK

B

B

K

A

S5

<
R5

M
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S4

A

B

P

T

))

DBV1

B

K

))
A

R4
B
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S8.1 nyomáskapcsoló 20 bar nyomásra beállítva

Emelőhátfal hidraulikus támasszal
MBB C 750 L – C 1000 L

BILLENTŐ HENGER

Tá m a s z t ó h e n g e r

EMELŐHENGER

A
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A
BILLENTŐ HENGER

180

Normál emelőhátfal hidraulikus aláfutásgátlóval
99-514.98-01.00-00

EMELŐHENGER

EMELŐHENGER

BILLENTŐ HENGER

-BILLENTŐ
HENGER

-EMELŐHENGER

Rakodófelület-henger

-BILLENTŐ
HENGER

-EMELŐHENGER

A

S8.1 nyomáskapcsoló max. 50 bar nyomásra
beállítva

Tá m a s z t ó h e n g e r
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Normál emelőhátfal MBB C 750 SX
13-631.98-02.00-00/3
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Aláhúzható emelőhátfal
95-585.98-01.00-00

FG

EMELŐHENGER

BILLENTŐ
HENGER

EMELŐHENGER

BILLENTŐ
HENGER

A
S1

S3

S2

S4

B
R3

))

))
B

A

A

B

AV

V

AH

AH

S7

S8

S9

AK

AK

B

B

K

A

S5

<
R5

M

182

))

R2

R1
A

A

B

P

T

))

DBV1

B

K

))
A

R4
B
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MBB R 750 L, R 750 SM, R 1000 LM, R 1500 SK és
R 2000 LK aláhúzható emelőhátfal
00-538.01-98.01-00/3

-BILLENTŐ
HENGER

-EMELŐHENG
ER

-EMELŐHENG
ER

-BILLENTŐ
HENGER

F
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F

MBB R 1500 L FLAT aláhúzható emelőhátfal
99-553.98-01.00-00/3

-EMELŐHENGER

184

-EMELŐHENGER
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MBB R 1500 SH és R 2000 LH aláhúzható
emelőhátfal
00-514.98-00.00-00

G

EMELŐHENGER

BILLENTŐ
HENGER

EMELŐHENGER

BILLENTŐ
HENGER

A
S1

S3

S2

Av

S4
B

B
R3

))

))
B

A

))

R2

R1
A

A

B

))
A

R4

B

AV

V

S9
AH

S8

AH

B

AK

AK

A

B

B

S11

S7

K

A

S5

<
R5

M

v

A

B

P

T

K

S10

K

S12

B

))

DBV1
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L

Összehajtható emelőhátfal
93-505.60-08.00-00

EMELŐHENGER

EMELŐHENGER

S1

<

R1

<

S2

))

))

R2
A

A

A

<

M

186

DBV1
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Összehajtható emelőhátfal
02-528.60-08.00-00

EMELŐHENGER

S1

<

BM

))

R1
A
A

<

M

DBV1
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EMELŐHENGER

EMELŐHENGER

BILLENTŐ HENGER

BILLENTŐ HENGER

188

S12 + S13
ezen:
J42/81

Függőleges emelők
09-545.98-00.00-00

S10 + S11
ezen:
J42/80

RAKODÓFELÜLET

V
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Kenő- és üzemanyagok
Ajánlotthidraulikaolaj
• Shell Tellus S2 V 15
Üzemi hőmérséklet: -20 °C és 60 °C között
• Aero Shell Fluid 41
Üzemi hőmérséklet: -54 °C és 90 °C között
„Hidegben használatos“ különleges tartozékok
• Aero Shell Fluid 41 és alacsony hőmérsékletű tömítések a tömítőanyagok üvegesedése ellen
Alkalmazási hőmérséklet: -54 °C-ig

Környezetbarát olajok
A növekvő környezettudatosság környezetbarát, biológiailag
lebomló olajokat igényel a hidraulikus készülékek számára.
Kérésre általunk vizsgált olajat szállítunk. Az olaj alkalmazási
hőmérséklete -20 °C és 60 °C között van. Kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot.
Más olajfajták használata esetén adott körülmények között károsodhatnak a hengertömítések és ez zavaró zajt okozhat.

Ajánlott kenőzsír/kenőolaj
Kevés karbantartást nem igénylő sárgaréz csapágyakhoz és
vezetősínekhez:
• Shell Gadus S2 (nagy teherbírású kenőzsír)
• Hasonló zsír
Műanyag csapágyakhoz:
• Interflon LUBE EP+
• Hasonló kenőanyag
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Szállítható tartozékok
A szerződéses szervize pótalkatrész katalógusában találhatóak a szállítható tartozékok. A szervizlistából megtudhatja, hol
található a legközelebbi műhely, és az további elérhetőségi információkat is tartalmaz.
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3ODWIRUPKHLJKWVXSWRPP
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7h9125'0RELOLWlW*PE+ &R.*


'HVLJQDWLRQVIRUFDUJR H[DPSOHV 



6XPPDU\



%DVLFV

)ROORZLQJ(1WKHFRQGLWLRQRIWKHYHKLFOHERG\KDVWREHH[DPLQHGDQGWKHUHVXOWWR
EHUHFRUGHGDFFRUGLQJWRPDQXIDFWXUHU¶VVSHFLILFDWLRQV5HOHYDQWQDWLRQDOJXLGHOLQHV HJ
*HUPDQ\9',RUVLPLODUDQQXDOO\LQVSHFWLRQE\DQHGXFDWHGH[SHUW PXVWEHRE
VHUYHG

7h9125'0RELOLWlW*PE+ &R.*

3$/),1*(57DLO/LIWV*PE+

%\VLJQLQJWKLVFHUWLILFDWH3$/),1*(57DLO/LIWV*PE+
FRQILUPVWKDWWKHVWUXFWXUDOVWDELOLW\RIWKHWDLOOLIWV
GHOLYHUHGWRWKHFXVWRPHUPHHWVWKHUHTXLUHPHQWVRI
WKHWHVWVDPSOHFHUWLILHGE\7h9125'

7KLVFHUWLILFDWHLVRQO\YDOLGLQFRPSOHWH,WLVEDVHGRQWKHDVVRFLDWHGWHVWUHSRUWDQG
JHWVYRLGZLWKWHFKQLFDODQGROUOHJDOFKDQJHV
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3DJHRI
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