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1. BEVEZETÉS 

 

1.1 Felelősség kizárása 
Minden jogot fenntartunk. Tilos jelen kiadvány bármely részét a Holmatro előzetes írásbeli beleegyezése nélkül 
bármely módon nyilvánosságra hozni, sokszorosítani, illetve megváltoztatni. A Holmatro fenntartja a jogot a 
szerszámok részeinek előzetes értesítés nélkül történő módosítására, illetve megváltoztatására. Jelen felhasználói 
kézikönyv tartalma hasonlóképpen bármikor módosítható. Ezen felhasználói kézikönyv az érvényben lévő jogi 
előírásokon, valamint a pillanatnyilag gyártott típusokon alapul és azokra vonatkozik. A Holmatro nem vállal 
felelősséget a Holmatro részéről semmilyen olyan esetleges kárért, amely jelen felhasználói kézikönyv használatából 
ered bármely olyan leszállított, vagy esetleg leszállítandó berendezést illetően, amely szándékos vagy súlyos 
gondatlanságnak volt kitéve. A felhasználói kézikönyv használatával, a Holmatro berendezés karbantartásával és/vagy 
javításával kapcsolatban részletes információért forduljon a Holmatro cég műszaki szervizéhez (Technical Service), 
illetve hivatalos viszonteladójához. Maximális figyelmet fordítottunk jelen felhasználói kézikönyv összeállítására és 
pontosságára, azonban a Holmatro nem tehető felelőssé az annak használatából eredő hibákért, illetve 
mulasztásokért, vagy kötelezettségekért. Amennyiben jelen felhasználói kézikönyv megfelelősége, vagy teljessége 
nem egyértelmű, kérjük, forduljon a Holmatro céghez. 

 

1.2 Meghatározások 
Rendszer:  Szivattyúból, tömlő(k)ből és szerszámokból álló szerkezet 
Szivattyú:  Olyan készülék, amely hidraulikus áramlást és nyomást hoz létre. 
Tömlő:   Hajlékony hidraulikus cső, gyorscsatlakozókkal 
Szerszám:  Kettős működésű hidraulikus eszköz, mint például vágó-, feszítő-, kombinált szerszám, illetve feszítő. 
Berendezés:  Szerszám, tömlő(k), szivattyú és tartozékaik 
 

1.3 Általános rész 

Gratulálunk Önnek, hogy megvásárolta a Holmatro ezen termékét, amely részét képezi egy olyan Holmatro 
rendszernek, amely egy, vagy több csatlakozással rendelkező hidraulikus szivattyúból, egy, vagy több Holmatro 

hidraulikus mentőszerszámból és hidraulikus tömlőből áll. A Holmatro szivattyúk, tömlők és szerszámok minden 
lehetséges kombinációja megengedett. 
 
Jelen felhasználói kézikönyv utasításokat ad az érintett berendezés üzemeltetésével, karbantartásával, üzemzavaraival 
és biztonságával kapcsolatban.  A komplett Holmatro rendszer használatával kapcsolatos biztonsági előírásokat is 
jelen felhasználói kézikönyvben ismertetjük. Előfordulhat azonban, hogy az itt szereplő ábrák kis mértékben eltérnek, a 
típustól függően. 
 
Minden olyan személynek, aki részt vesz a tárgyi berendezés üzembehelyezésében, kezelésében, karbantartásában, 
illetve hibaelhárításában, előzőleg el kell olvasnia és tudomásul kell vennie jelen felhasználói kézikönyv tartalmát, 
különös tekintettel a biztonsági előírásokra. Valamely meglévő termék átalakításakor is olvassa el az eredeti 
felhasználói kézikönyvet. 
 
Az üzemzavarok elkerülése és a zökkenőmentes működés biztosítása érdekében a felhasználói kézikönyv mindig 
álljon rendelkezésre a kezelő számára.  

 

1.4 Szakszemélyzet 
Jelen termék olyan berendezés részét képezi, amely tűzoltók és mentőszolgálatok általi felhasználásra - alapvetően 
balesetet szenvedett járművek, hajók, vonatok, légi járművek, illetve épületek vágására, feszítésére, illetve 
félrehúzására - szolgál, kizárólag áldozatok kiszabadítása céljából. 
A rendszer kezelését kizárólag arra kioktatott személyek végezhetik, az érvényben lévő helyi előírások, biztonsági és 
környezetvédelmi előírások szigorú betartása mellett. 
Javítási munkát kizárólag a Holmatro viszonteladója végezhet. 
 

1.5 Garancia 
A garanciális feltételeket az "Általános értékesítési feltételek és kikötések" című dokumentum tartalmazza. 
A Holmatro cég felhívja az Ön figyelmét arra, hogy a berendezésre, illetve rendszerre vonatkozó összes garancia 
megszűnik, valamint, hogy Önnek kártalanítania kell a Holmatro céget bármely esetleges termékfelelősséget, illetve 
felelősséget illetően, amennyiben: 

 a szervizelés, illetve karbantartás nem az előírásokkal szigorú összhangban került elvégzésre, illetve a javításokat 
nem a Holmatro szakembere végezte, vagy azok előzetes írásbeli hozzájárulás nélkül kerültek elvégzésre. 

 felmerülnek az alábbiake: felhasználó által végzett módosítások, szerkezeti változtatások, a biztonsági eszközök 
kiiktatása, hidraulikaszelepek nem megfelelő beállítása, üzemeltetési hibák, illetve nem megfelelő javítás. 

 nem eredeti, Holmatro gyártmányú alkatrész, vagy előírttól eltérő fajtájú kenőanyag került felhasználásra. 

 a berendezés, illetve rendszer használata szakszerűtlenül, helytelenül, gondatlanul, nem rendeltetésszerűen történt. 
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2. BIZTONSÁGI ELŐIRÁSOK 
 

2.1 A jelen felhasználói kézikönyvben szereplő szimbólumok ismertetése 
Jelen felhasználói kézikönyv további részében az alábbi szimbólumok segítségével utalunk az esetleges veszélyekre: 

 

Szimbólum: Arra figyelmeztet, hogy az utasítások be nem tartása esetén az üzemi feltételek nem 

biztonságosak! 
 
Ez a szimbólum feltüntetésre kerül minden, személyi sérülés, életveszély, vagy mindkettő veszélyét 
előidéző helyzetre vonatkozó biztonsági előírásnál. 
Tartsa be ezen előírásokat és mindenkor nagyon óvatosan járjon el! 
Tájékoztasson ezen biztonsági előírásokról minden olyan személyt, aki részt vesz a mentési művelettel 
kapcsolatos tevékenységekben. Tartsa be továbbá az általános biztonsági előírásokat is! 

 

2.2 Adattábla és CE-jelölés a berendezésen (1. ábra) 
A berendezésen elhelyezett összes, biztonságra, illetve veszélyre figyelmeztető piktogramot be kell tartani, és azoknak 
egyértelműen olvashatónak kell lenniük. 

 

Ezen utasítások betartásának elmulasztása súlyos személyi sérüléshez, halálesethez, valamint a 

rendszer károsodásához, illetve következményes kárhoz vezethet! 

 

Jelzéstípus Pozíció Megnevezés Alkatrész kód 

Adattábla A 
Gyártói információ, mely az alábbiakat adja meg: név, cím, CE 
jelölés, típusjelzés, gyári szám és gyártási időpont, max. üzemi 
nyomás, valamint súly - 25 kg-nál nagyobb súly esetén. 

- 

Figyelmeztetés B Testrészek elvágásának, vagy becsípődésének veszélye! Amennyiben a 
piktogramok nem 
olvashatók, akkor 
cseréltesse ki a 

védőbetétet Holmatro 
viszonteladójával. 

Utasítás 

C Viseljen védősisakot, védőszemüveggel és arcvédő pajzzsal! 

D Viseljen olyan védőruházatot, amely a teljes testet befedi! 

E Viseljen védőszemüveget! 

F Viseljen biztonsági lábbelit! 

G Használat előtt olvassa el a felhasználói kézikönyvet! 

 

2.3 Általános biztonsági előírások 

 A berendezést kizárólag rendeltetésszerűen szabad használni. Ha bármilyen kétsége támad, vagy bizonytalan 
valamiben, minden esetben forduljon a Holmatro helyi viszonteladójához. 

 Cserélje ki az olvashatatlan biztonsági jelzéseket, piktogramokat, és figyelmeztető táblákat a Holmatro helyi 
viszonteladójától beszerezhető, azonos táblákkal. 

 A lakkozott, műanyag, illetve gumi részek nem ellenállóak korróziós hatású savakkal, illetve folyadékokkal 
szemben. Öblítsen le bő vízzel minden olyan részt, amely előzőleg korróziós hatású savval, vagy folyadékkal került 
érintkezésbe. Az állóképességet tartalmazó listát illetően forduljon a Holmatro helyi viszonteladójához. 

 Akadályozza meg szennyeződésnek a csatlakozókra, illetve azokba való bejutását. 

 Védje a berendezést szikrákkal szemben hegesztés, illetve köszörülés során. 

 Munkavégzés során kerülje az egészségtelen testhelyzetet, mivel az fizikai bántalmakat okozhat. 

 Tilos túl közelről belenézni a fénybe, mivel az esetleg elvakíthatja Önt. 

 Az ellenőrzési és karbantartási utasításokat be kell tartani. 

 A berendezés, illetve rendszer bármely részének átalakítását, illetve javítását kizárólag a Holmatro helyi 
viszonteladója végezheti. 

 • Kizárólag eredeti Holmatro alkatrészt, vagy Holmatro által előírt karbantartási termékeket szabad felhasználni. 
 

2.4 Személyi biztonság 
A mentést végző személyeknek a normál munkavégzéshez előírt összes személyi védőfelszerelést használniuk kell. 
A személyi védőfelszerelések használatának elmulasztása súlyos sérüléshez vezethet. A használat során 
minimumként az alábbi személyi védőeszközök viselése szükséges: 

 védősisak 

 védőszemüveg, vagy teljes arcot eltakaró védőpajzs 

 védőkesztyű 

 tűz gátló tulajdonságú, hő visszaverő anyagból készült, teljes testet eltakaró biztonsági ruházat  

 biztonsági lábbeli megfelelő bokavédővel és lábujjvédelemmel 

 szűrővel ellátott maszk, üveg, illetve bizonyos műanyagok vágása esetén való használatra. 

 

2.5 A berendezésre vonatkozó biztonsági előírások 

 Tárolja a feszítőket oly módon, hogy a hengerek +/-5 mm-re legyenek nyitva. 
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 Ügyeljen a megrekedés veszélyére a hengerek behúzásakor. 

 Ügyeljen arra, hogy a terhelés mindig a markolófejek középvonalában haladjon. Kerülje az elferdült terhelést, mely 
a lecsúszásának veszélyét idézi elő. 

 A markolófejek kizárólag a manipulálandó objektumokkal kerüljenek érintkezésbe. 

 Akadályozza meg, hogy éles kinyúlások hozzáérjenek a hengerekhez, mivel a sérülés a tömítéseknél szivárgást 
okozhat. 

 Használat előtt ellenőrizze, hogy a tartozékok megfelelően vannak-e felszerelve a hengerek végein és/vagy a fix 
oldalon. 

 Olyan esetben, amikor a felépítmény instabil, a feszítőtámasz segítségével akadályozza meg az elcsúszást. 

 Egyidejűleg csak egy hosszabbító csövet használjon, és minden esetben használjon markolófejet, vagy más 
tartozékot a hosszabbító cső másik végén. 

 

2.6 A rendszer üzemeltetésére vonatkozó biztonsági előírások 

 A munka megkezdése előtt végezzen kockázatfelmérést a mentési munkát illetően (EN 1050). 

 Tartsa távol a bámészkodókat, és fokozott óvatossággal járjon el személyek és állatok közelében. 

 Gondoskodjon arról, hogy a munkaterület legyen megfelelően kitűzve, és legyen megfelelően megvilágítva. 

 Kerülje a stresszt, dolgozzon strukturált módon. Ennek hatására csökken a hibák, veszélyhelyzet kombinációk és 
balesetek kockázata. 

 Használat előtt ellenőrizze a berendezés sérülésmentes állapotát. A berendezést kizárólag akkor szabad használni, 
ha megfelelő állapotban van. Ellenkező esetben forduljon a Holmatro helyi viszonteladójához. 

 Álljon stabil alapon és mindkét kezével tartsa a berendezést. 

 A berendezést kizárólag annak hord fogantyújával és holtember-karjával szabad tartani. 

 A művelet során tilos a jármű és a berendezés közé kerülni! 

 Folyamatosan figyelje a berendezés és a szerkezet helyzetét a berendezés használata során. 

 Azon járműrészeket, amelyek a vágás, illetve feszítés során elszabadulhatnak, rögzíteni kell. 

 Az inaktív berendezést azonnal vissza kell vinni a berendezés összeszerelési pontjára. 

 Tilos hidraulikus csatlakozókat csatlakoztatni, illetve szétcsatlakoztatni, ha a berendezés éppen használatban van, 
vagy a rendszer nyomás alatt áll.  

 Kizárólag eredeti Holmatro tartozékokat szabad használni, és ügyelni kell azok megfelelő felerősítésére. 

 Tilos kezet a karokra, illetve a szerszámkésekre helyezni! 

 Ügyeljen arra, hogy testrész ne kerüljön mozgó részek közé, ellenkező esetben fenn áll a testrész zúzódásának, 
vagy elvágásának veszélye! 

 Ügyeljen arra, hogy a holtember-kar ne ragadjon be! 

 Azonnal álljon le, ha a rendszerből furcsa zaj hallatszik, illetve, ha a rendszer rendellenes működés jelét mutatja. 

 Azonnal álljon le, ha a rendszerből olajszivárgás tapasztalható. A nyomás alatt álló, kiszivárgó olaj áthatolhat a 
bőrön és vérmérgezést, sőt esetleg halálesetet okozhat. Azonnal forduljanak orvoshoz, ha valakinek a 
szervezetébe olaj került! 

 

2.7 Karbantartásra vonatkozó biztonsági előírások 

 Karbantartás végzése során viseljen személyi védőeszközöket. 

 A fáradt,- és a kiszivárgott olajat környezetvédelem által előírt módon kell összegyűjteni, és hulladékként elhelyezni. 

 Tilos olyan módon dolgozni, amely veszélyeztetheti a biztonságot. 

 Gondoskodni kell arról, hogy mozgó részek ne jöhessenek váratlanul mozgásba. 

 Gondoskodjon arról, hogy a berendezés ne gördülhessen el, illetve ne billenhessen fel. A vezérlést és a hajtást ki 
kell kapcsolni, és biztosítani kell váratlan, szándékolatlan működtetéssel szemben. 

 A munkavégzés során elhasznált termékeket a lehető legkörnyezetbarátabb módon kell feldolgozni. 
 

3. LEIRÁS 

 

3.1 Berendezés 
A kombi szerszám egyike azon, mentéshez használt szerszámoknak, melyek lehetővé teszik az áldozatok elérését. 
Olyan, sokoldalú kombinált szerszám, amely egyetlen eszközben egyesíti a vágási és feszítési funkciót. Ezt a 
szerszámot mentési műveletek során használják szerkezeti elemek vágására, feszítésére, sajtolására, illetve 
széthúzására. A szerszám alkalmas arra, hogy anyagot szorosan összepréseljen, vagy összezúzzon és ezáltal 
gyengített pontokat, helyeket hozzon létre, melyek ezáltal később könnyebben elvághatók. A szerszám arra is 
alkalmas, hogy erővel szétfeszítsen részeket, illetve felhasználható adott helyeken az anyag bevágására a szerkezet 
meggyengítése céljából. Tartozékoknak az adott pontokon való elhelyezésével anyagok összehúzására is lehetőség 
nyílik. A kombi szerszám egy személy által kezelhető kéziszerszámként készül. A szerszám egy, vagy több tömlővel 
csatlakozik a szivattyúhoz. A szerszám elülső részén két, feszítőheggyel ellátott kés helyezkedik el, melyek ollózó, 
vagy szétfeszítő mozgást hoznak létre. Az alkalmazott nagy hidraulikus nyomás azt jelenti, hogy ezek a szerszámok 
hatalmas erő kifejtésére képesek. 
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3.2 A rendszer működése 

 

3.2.1 Általános rész 
A rendszer hidraulikus szivattyúból, tömlő(k)ből és egy, vagy több szerszámból álló szerkezet. A hidraulikaszivattyú 
hajtása belsőégésű motorral, villamos motorral, pneumatikával, vagy kézi erővel, illetve lábhajtással történik. A szóban 
forgó szivattyú kipumpálja a hidraulikaolajat, és nyomást képes létrehozni. A tömlő a hidraulikaolajnak a szivattyú és a 
berendezés közötti szállítására szolgál. 
 
A szerszám hidraulikahengerrel rendelkezik, amely axiálisan mozgó dugattyút tartalmaz. A henger alulról teljesen 
felpumpált állapotában a dugattyú alatt nyomás jön létre annak érdekében, hogy az kinyomódjon. A henger felülről 
teljesen felpumpált állapotában a dugattyú visszakényszerül a hengerbe. Ezen mozgás irányát szabályozószelep, az 
un. holtemberkar határozza meg. 
 
A holtemberkar elforgatható balra, illetve jobbra, ezáltal meghatározva a dugattyú mozgásirányát. A kar semleges 
helyzetében nem áll fenn nyomás a hengerben és az olaj nyomásmentes állapotban áramlik vissza a szivattyúba. A 
holtemberkar, elengedésekor, automatikusan visszatér semleges helyzetbe és leállítja a dugattyú mozgását. 
 
Olyan szerszámok esetén, mint például vágó, feszítő és kombi szerszámok, a dugattyú tengelyirányú mozgása olyan 
szerkezetet hoz működésbe, amely azután vágó mozgást végez. 
 
A tömlő a berendezés azon része, amely a berendezés többi részét köti össze egymással, és biztosítja a rendszer 
létrejöttét. A Holmatro cég két tömlőrendszere: a CORETM rendszer és a duo rendszer. 
 

3.2.2 CORETM rendszer 
A CORETM rendszer hidraulikus tömlőjét kisnyomású tömlőben elhelyezett nagynyomású tömlő képezi. A hüvelyes 
csatlakozónak egyedi funkciója van: szétcsatlakoztatás után belsőleg összeköti a tápellátást és a visszavezető 
csöveket. Ez azt jelenti, hogy a szerszámok csatlakoztatása és lecsatlakoztatása a tömlő olajellátásának megszakítása 
nélkül történhet.  
 

3.2.3 Duo rendszer 
A duo rendszer tápellátó tömlővel és visszavezető tömlővel van ellátva, melyek egymáshoz vannak kötegelve. A duo 
rendszer mindkét végén hüvelyes és dugós gyorscsatlakozó van felszerelve. Amennyiben Ön szerszámot és/vagy 
tömlőt kíván csatlakoztatni, vagy lecsatlakoztatni, akkor először is a szivattyú nyomáscsökkentő szelepét 
nyomáscsökkentés (Pressure relief) helyzetbe kell állítania. A tömlők és a szerszám csatlakoztatását követően a 
nyomáscsökkentő szelepet üzemi helyzetbe kell állítani, hogy a szerszámot használni tudja. 
 

3.3 A termék egyes részeinek azonosítása (2. ábra) 
A Feszítőhegyek H Nyomáscsökkentő szelep 
B Kés I CORE csatlakozó (anya) 
C Világítás J Duo csatlakozó (anya) 
D Hordfogantyú K Duo csatlakozó (apa) 
E Akkumulátor L Védőmandzsetta 
F Nyomógomb (világítás) M Kés vágóél 
G Holtemberkar   

 

3.4 Súly és méretek (3. ábra) 

Típus Csatlakozó 

típusa 

Súly Hossz (A) Szélesség (B) Magasság (C) 

CT 4150 C CORETM 13,6 kg 781 mm 270 mm 202 mm 

CT 4150 Duo 14,7 kg 766* mm 270 mm 202 mm 
* Összekötőtömlők nélkül 
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3.5 Műszaki adatok 
 

Típus CT 4150 (C) 

Max. üzemi nyomás 720 bar 

Max. feszítőnyílás mm 360 

Max. feszítőerő kN / t 200/20,4 

Min. feszítőerő* kN / t 35/3,6 

Max. pofa nyílás mm 229 

Max. vágóerő kN / t 380 / 38,7 

Max. sajtolóerő kN / t 74 / 7,6 

Max. húzási távolság mm 410 

Max. húzóerő** kN / t 51 / 5,2 

Hidraulikaolaj típus ISO-L HV VG 15/22 

Szükséges olajtérfogat cm3 83 

Zajszint < 70 dB(A) 

Rezgési szint < 2.5 m/s² 

Hőmérséklettartomány  -20° C és + 80° C között  

Szabványok EN13204 / NFPA 1936 

Gyártó ország Hollandia 

Akkumulátor típus, világításhoz AA 1.5 V 

Világítás fajtája LED 

* a feszítőszerkezet zárt, és 25 mm a hegyektől és a teljes feszítési út mentén, az EN 13204 szabványnak 
megfelelően 

**  húzó tartozékok segítségével 
 

3.6 Tartozékok 
Az alábbi táblázat a rendelkezésre álló tartozékokat tartalmazza, azok termékkódjával együtt. 
 

A tartozék megnevezése  CT 4150 (C) 

Lánc adapterek készlete  150.582.026 

Húzólánc készlet  150.582.152 

 

Lánc adapter készlet és húzólánc készlet 
A lánc adapter készlet teszi lehetővé a kombi szerszámok húzásra való felhasználását. A lánc adapter készletet a 
feszítőkarokon kell elhelyezni. A lánc adapter készlet csak a megfelelő húzólánc készlettel együtt használható. Ezek a 
húzóláncok két részből állnak, mindegyikük el van látva rövidítő horoggal, amely csak megfogja a láncot. A láncok 
hosszúsága 1,5 m, illetve 3 m. A húzásra szolgáló tartozékok kizárólag terhek vízszintes irányú mozgatására 
szolgálnak.  
 

 

Tilos ezen tartozékokat emelésre használni! 

 

 

4. ELSŐ HASZNÁLAT 

 

 Ellenőrizze a berendezést hiánytalanság és sérülésmentesség szempontjából. Tilos a berendezést használni, ha 
az sérült! Ilyen esetben forduljon a Holmatro helyi viszonteladójához. 

 Ellenőrizze a holtemberkar működését, majd helyezze azt vissza semleges helyzetbe. 

 

4.1 Az akkumulátor behelyezése (4. ábra) 
A LED-es világítás akkumulátora a hord fogantyúban van elhelyezve. Az akkumulátor élettartama kb. 6 üzemóra. 

 Távolítsa el a fedelet (C) a két csavar (B) kicsavarozásával. 

 Helyezze be az akkumulátort (A) a hord fogantyú akkumulátorrekeszébe. 
 Helyezze vissza a fedelet (C) és rögzítse azt a csavarokkal (B). 
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5. KEZELÉS  
 

5.1 A hidraulikatömlő(k) csatlakoztatása 
 
A hidraulikatömlő(k) csatlakoztatásával kapcsolatos teendők attól függnek, melyik tömlőrendszer használatos: a 
CORETM rendszer, vagy a duo rendszer. 
 

5.1.1 CORETM rendszer (5. ábra) 

 Távolítsa el a porvédő sapkákat a hüvelyes és a dugós csatlakozókról. 

 Ellenőrizze a csatlakozókat szennyeződés és sérülés szempontjából, és szükség esetén tisztítsa meg. 

 

Tilos sérült csatlakozókat használni! 

 Csatlakoztassa egymáshoz a két csatlakozót, azok homlokoldalát egymáshoz tartva és a dugós csatlakozót 
egyetlen művelettel a hüvelyes csatlakozóba tolva. A hüvelyes csatlakozó külső gyűrűjének a nyilakkal ellentétes 
irányban kell elmozdulnia. 

 Ellenőrizze, hogy a csatlakozók normál kézi erővel ne legyenek széthúzhatók. 

 Csatlakoztassa egymáshoz a porvédő sapkákat. 
 

5.1.2  Duo rendszer (6. ábra) 

 Helyezze a szivattyún nyomáscsökkentő/átállító szelepét nyomáscsökkentés helyzetbe (Pressure relief). 

 Távolítsa el a porvédő sapkát a dugós és hüvelyes csatlakozókról. A dugós csatlakozóról a porvédő sapka 
könnyen lehúzható. A porvédő sapkának a hüvelyes gyorscsatlakozóról való eltávolításához (A) fordítsa el a 
hüvelyes csatlakozón lévő gyűrűt, majd (B) csúsztassa azt vissza. Ekkor a porvédő sapkák lecsúsznak. 

 Ellenőrizze a gyorscsatlakozókat szennyeződés és sérülés szempontjából, és szükség esetén tisztítsa meg 
azokat. 

 

Tilos sérült gyorscsatlakozókat használni! Tilos gyorscsatlakozót a szivattyúhoz csatlakoztatni, ha 

a nyomáscsökkentő szelep, vagy az átállító szelep üzemi pozícióban van.  

 Nyomja egymásba a gyorscsatlakozókat a táptömlő esetén éppúgy, mint a visszavezető tömlő esetén. Ekkor a 
hüvelyes csatlakozó külső gyűrűje automatikusan a nyilakkal ellentétes irányba mozdul el és reteszelődik. 

 Ellenőrizze, hogy a gyorscsatlakozók normál kézi erővel ne legyenek széthúzhatók, valamint, hogy a rögzítő gyűrű 
(Seeger gyűrű) megfelelő helyzetben legyen. 

 Csatlakoztassa összes a porvédő sapkákat. 
 

5.2 A hidraulikatömlő(k) szétcsatlakoztatása 
A hidraulikatömlő(k) szétcsatlakoztatásával kapcsolatos teendők attól függnek, melyik tömlőrendszer használatos: a 
CORETM rendszer, vagy a duo rendszer. 

 

5.2.1 CORETM rendszer (7. ábra) 

 Csatlakoztassa szét a porvédő sapkákat. 

 Csatlakoztassa szét a gyorscsatlakozókat (A) a hüvelyes csatlakozón lévő külső gyűrű elforgatásával, majd (B) 
annak a nyíl irányába való eltolásával. Ekkor a dugós csatlakozó kicsúszik. 

 Távolítsa el a szennyeződést és olajat a csatlakozókról és a porvédő sapkákról. 

 Helyezze vissza a porvédő sapkákat a hüvelyes és dugós csatlakozókra. 
 

5.2.2 Duo rendszer (8. ábra) 

 Helyezze a szivattyú nyomáscsökkentő/átállító szelepét nyomáscsökkentés (Pressure relief) helyzetbe. 

 Csatlakoztassa szét a porvédő sapkákat. 

 Csatlakoztassa szét a gyorscsatlakozókat a táptömlő esetén éppúgy, mint a visszatérő tömlő esetén (A) a 
hüvelyes csatlakozón lévő külső gyűrű elforgatásával, majd (B) annak visszatolásával. Ekkor a dugós csatlakozó 
kicsúszik. 

 Távolítsa el a szennyeződést és olajat a csatlakozókról és a porvédő sapkákról. 

 Helyezze vissza a porvédő sapkákat a hüvelyes és dugós csatlakozókra. 
 

5.3 Holtemberkar 
A holtemberkar a kések mozgásának meghatározására szolgál. A kar semleges helyzetében nem áll fenn nyomás, és 
az olaj nyomásmentesen áramlik vissza a szivattyúba. A holtemberkar, elengedésekor, automatikusan semleges 
helyzetbe tér vissza és leállítja a kések mozgását. 
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 A kések nyitásához tartsa a holtemberkart a  jelű helyzetben. Ekkor nyomás jön létre a szerszámban. A 
szerszámból visszafolyó olaj nyomás nélkül áramlik vissza a szivattyúba. 

 A kések zárásához tartsa a holtemberkart a  jelű helyzetben. Ekkor nyomás áll fenn a szerszámban. A 
szerszámból visszafolyó olaj nyomás nélkül áramlik vissza a szivattyúba. 

 
A szerszám nyomáscsökkentő szeleppel van ellátva. A szivattyúhoz menő visszatérő vezeték eltömődése esetén ez a 
nyomáscsökkentő szelep - azáltal, hogy lehetővé teszi az olaj kifolyását - akadályozza meg azt, hogy a szerszámban 
túlzott mértékű nyomás alakuljon ki. 

 

Tilos a nyomáscsökkentő szelep beállítását megváltoztatni!  

 

5.4 Világításkapcsoló (2. ábra) 
A hord fogantyún nyomógomb található a beépített LED-es világítás működtetésére. 

 Az (F) kapcsoló megnyomásával kapcsolható be- és ki a világítás. 

 

5.5 Tartozékok felszerelése (9. ábra) 

 Győződjön meg arról, hogy a feszítőkarok enyhén nyitott állapotban legyenek. 

 Helyezze rá a lánc adaptert (B) a feszítőhegyre (C). 

 A reteszelő csap (A) segítségével reteszelje a lánc adaptert a feszítőhegyhez. 

 Ellenőrizze, hogy a reteszelő csap reteszelődött-e. 

 Ismételje meg a fenti műveletet a másik lánc adapter esetén. 

 

5.6 Nyomáscsökkentő eszköz 
Hőmérsékletkülönbség hatására túlnyomás jöhet létre a nem csatlakoztatott tömlő(k)ben és szerszámokban. 
Előfordulhat, hogy az a túlnyomás esetleg lehetetlenné teszi a szóban forgó részegységek csatlakoztatását. Ezen 
túlnyomás a nyomáscsökkentő eszköz segítségével szüntethető meg. Ez a tartozék mind a CORETM, mind a duo 
rendszer esetén rendelkezésre áll, és minden egyes szivattyúhoz normál tartozékként leszállításra kerül. 
 

Megjegyzés! Ajánlatosnak tartjuk, hogy ezen eszközökből mindig legyen kéznél egynél több. 
 

5.6.1 CORE rendszer (10. ábra) 

 Erősítse fel a horoggal a nyomáscsökkentő eszközt a tömlő vagy a szerszám dugós csatlakozójára. 

 Forgassa el a forgatógombot jobbra, a nyomás csökkentéséhez. Ekkor némi olaj ki fog folyni. 

 Forgassa vissza balra a forgatógombot és vegye le a nyomáscsökkentő eszközt a csatlakozóról. 

 

5.6.2 Duo rendszer (11. ábra) 

 Nyomja rá a nyomáscsökkentő eszközt a tömlő vagy a szerszám dugós csatlakozójára. Ennek hatására a 
forgatógomb előugrik. 

 Nyomja a nyomáscsökkentő eszközt a gombbal keményen a talajhoz, vagy falhoz a nyomás csökkentése céljából. 
Ekkor némi olaj fog kifolyni. 

 Vegye le a nyomáscsökkentő eszközt a csatlakozóról. 
 

6. HASZNÁLAT 

 
A mentési rendszerek berendezéseinek mindenkor üzemkész állapotban kell lenniük. Ez azt jelenti, hogy a 
berendezést közvetlenül használat után, mielőtt eltárolásra kerülne, ellenőrzés alá kell vonni és meg kell vizsgálni. 

 

 

Győződjön meg arról, hogy naprakészen ismer minden biztonsági előírást és elsajátította a rendszer 

összes olyan berendezésének használatát, amellyel dolgozni fog. 

 

Tilos megkísérelni hidraulikus csatlakozó csatlakoztatását, illetve szétcsatlakoztatását, ha a 

berendezést éppen használatban van, illetve, ha a rendszer nyomás alatt áll.  
 

6.1 A hidraulikatömlő(k) csatlakoztatása 
 
A hidraulikatömlő(k) csatlakoztatásával kapcsolatos teendők attól függnek, melyik tömlőrendszer használatos: a 
CORETM rendszer, vagy a duo rendszer. Ezek ismertetése az 5. fejezetben található. 

 Csatlakoztassa a hidraulikatömlő(k)et a szerszámhoz és a szivattyúhoz. 

 Indítsa be a szivattyút. 
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6.2 Használat  
 
A kések gyors ütemben nyitnak és zárnak mindaddig, amíg ellenállásba nem ütköznek. Ekkor a szivattyú létrehozza a 
szükséges nyomást és folytatódik a vágás, szétfeszítés, húzás, vagy összepréselés. 
 

 

Testrészek elvágásának, zúzódásának, becsípődésének veszélye áll fenn! 

FIGYELEM! Ezek a szerszámok hatalmas erőt fejtenek ki! 

Kizárólag eredeti, gyári Holmatro tartozékokat szabad használni. Semmilyen más rögzítőelem és 

lánc használata nem megengedett!  

 

6.2.1 Vágás 

 Nyissa szét a késeket. 

 Helyezze a szerszámot szétnyitott késekkel a vágni kívánt objektumra merőlegesen (12. ábra). 

 

Állítsa le azonnal a szerszámot, ha a kések elferdültek, mivel ekkor súlyos sérülés és a szerszám 

súlyos károsodásának veszélye áll fenn!  

 Helyezze a vágni kívánt tárgyat a lehető legmélyebbre a vágónyílásba (13. ábra). 

 Zárja össze a késeket.  

 

6.2.2 Szétfeszítés 
A.  A kezdőnyílás elegendő nagyságú. 

 Helyezze be mindkét feszítőhegyet a szétfeszíteni kívánt részek közé. 

 A feszítőhegyek nyitásával feszítse szét a részeket. 
 
B.  A kezdőnyílás nem elegendő. 

 Nyissa szét a feszítőhegyeket. 

 Helyezze be egyik feszítőhegyet a nyílásba. 

 Zárja a feszítőhegyeket mindaddig, amíg az anyag megfogásra nem került. 

 Hajlítsa félre a megfogott anyagot az útból. 

 Ismételje meg ezen műveletet mindaddig, amíg elegendő hely nem áll rendelkezésre a két feszítőhegy számára. 

 Feszítse szét a részeket. 
 
C.  Nincs kezdőnyílás. 

 Valamely más szerszám, vagy tartozék segítségével hozzon létre egy nyílást. 

 A továbbiakban az "A", illetve "B" pontban leírtak szerint járjon el, a létrehozott nyílástól függően. 
 

 

6.2.3 Húzás 
A húzó tartozékok kizárólag teher vízszintes irányú mozgatására szolgálnak. 

 

Tilos ezen tartozékokkal emelést végezni!  

 Nyissa szét teljesen a feszítőhegyeket. 

 Helyezze be a lánc adaptereket megfelelő módon, úgy, hogy a rövidítő horgok nyílásukkal felfelé nézzenek.  

 Szerelje fel a láncokat az egyes objektumokra úgy, hogy ne tudjanak lecsúszni. 

 Húzza szorosra a láncokat és akassza be azokat a lánc adapterekbe. 

 Zárja össze a feszítőhegyeket. 

 

Ellenőrizze, hogyan viselkedik a teher, és győződjön meg arról, hogy az alulról mindig alá legyen 

támasztva! 

Győződjön meg arról, hogy a szerszám szabadon tud mozogni a húzás során, és mindig egyenes 

vonalban marad a két lánc adapter között.  

 

6.2.4 Összepréselés 

 Győződjön meg arról, hogy NE legyen tartozék felszerelve a feszítőhegyekre. 

 Nyissa szét a feszítőhegyeket.  

 Helyezze rá a feszítőhegyeket az összesajtolandó tárgyra. 

 Zárja össze a feszítőhegyeket. 

 

6.3 Kapcsolóeszközök a használat során 
Szerszámoknak a használat során való kapcsolására vonatkozó teendők attól függnek, melyik tömlőrendszer 
használatos: a CORETM rendszer, vagy a duo rendszer. Ismertetésük az 5. fejezetben található. 
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6.4 Használat utáni teendők 

 Zárja össze a késeket, és hagyja azokat kismértékben nyitva, hogy a szerszám nyomásmentesen tárolható 
legyen. 

 Kapcsolja ki a szivattyút. 

 Csatlakoztassa le a hidraulikatömlő(ke)t a szerszámról és a szivattyúról. A szétcsatlakoztatási műveletek attól 
függnek, melyik tömlőrendszer használatos: a CORETM rendszer, vagy a duo rendszer. Ismertetésük az 5. 
fejezetben található. 

 

6.4.1 Ellenőrzés és felülvizsgálat 

 Ellenőrizze a kombi szerszámot hiánytalanság, olajszivárgás és sérülések szempontjából. Tilos a kombi 
szerszámot használni, ha szivárog, vagy megsérült. Ekkor forduljon a Holmatro helyi viszonteladójához. 

 Ellenőrizze a használatos tartozékokat hiánytalanság és sérülések szempontjából. Cserélje ki, ha a sérülés 
jelentős mértékű. 

 Vizsgálja meg a feszítőhegyeket és a késeket. Tilos azokat használni, ha jelentős mértékben sérültek! Ilyen 
esetben cseréltesse ki azokat a Holmatro helyi viszonteladójával. 

 Ellenőrizze a holtemberkar működését, majd helyezze vissza semleges helyzetbe.  

 Ellenőrizze a hordfogantyú felerősítését. Szilárdan felerősítve kell lennie. 
 

6.4.2 Tisztítás és tárolás 

 Tisztítsa meg a berendezést és a használatos tartozékokat, mielőtt azokat eltárolná. 

 Tisztítsa meg a csatlakozó(ka)t és győződjön meg arról, hogy a porvédő sapkák felszerelésre kerültek. 

 Szárítsa meg a berendezést, amennyiben azt nedves körülmények között használták. Vékony rétegben WD-40 
típusú konzerválóolajjal vonja be az acélfelületeket. 

 A berendezést sérülésmentes állapotban, száraz és megfelelően szellőztetett helyen kell tárolni. 
 

 

7. HIBAELHÁRITÁSI UTMUTATÓ  

 

 Hiba  Lehetséges ok  Megoldás 

1. A 
gyorscsatlakozók nem 
csatlakoznak össze. 

a. A csatlakozók nincsenek megfelelően 
beállítva egymáshoz képest, a 
csatlakozáshoz 

a. Helyezze mindkét csatlakozót 
megfelelően egymással egyvonalba és 
egyetlen zökkenőmentes művelettel 
nyomja össze azokat. 

b. A csatlakozók homlokfelülete 
szennyezett. 

b. Tisztítsa meg a csatlakozókat 

c. A szerszám és/vagy a tömlő nyomás 
alatt áll. Ez megtörténhet 
hőmérsékletingadozás hatására, 
tárolás és szállítás során. 

c. Nyomáscsökkentő eszközzel 
csökkentse a nyomást. 

d. A szivattyú nyomás alatt áll (duo 
rendszer esetén). 

 

d. Állítsa a szivattyú nyomáscsökkentő 
szelepét nyomáscsökkentés 
pozícióba. 

e. A hüvelyes csatlakozó meghibásodott. e. Javíttassa meg a Holmatro helyi 
viszonteladójával. 

2. A csatlakozók 
nem maradnak 
csatlakoztatva 

a. A külső gyűrű a csatlakoztatás során 
beragadt. 

 

a. Tartsa be a tömlő hajlítási határértékét 
a csatlakozás során. 

b. A zárószerkezet a hüvelyes 
csatlakozóban nem működik. 

b. Tisztítsa meg a hüvelyes csatlakozót 
tiszta folyóvízzel, majd szárítsa meg és 
kezelje le a külső gyűrű belsejét 
konzerváló olajjal. Helyezze fel, majd 
vegye le ismételten a porvédő sapkát 
mindaddig, amíg a külső rugó vissza 
nem ugrik. 

c. A hüvelyes csatlakozó meghibásodott. c. Javíttassa meg a Holmatro helyi 
viszonteladójával. 

3. A szerszám 
nem működik, vagy 
nem megfelelően 
működik 

a. Egy vagy több csatlakozó nincs 
megfelelően csatlakoztatva 

a. Csatlakoztassa szét, majd újra össze a 
csatlakozókat. 

b. Nem maradt olaj a szivattyúban b. Pótolja az olajat 
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 Hiba  Lehetséges ok  Megoldás 

 c. Levegős a rendszer c. Csatlakoztassa le a tömlőt a 
szerszámról, majd hagyja, hogy a 
szivattyú üresen járjon 1 percig. 
Csatlakoztassa a szerszámot, majd 
nyissa szét és zárja összes azt teljesen 
egyszer (CORETM rendszer esetén). 
Csatlakoztassa le a tömlő(k)et a 
szerszámról, majd csatlakoztassa 
azokat egymáshoz és hagyja, hogy a 
szivattyú 1 percen át üresen járjon. 
Csatlakoztassa le a tömlő(k)et és 
csatlakoztassa azokat a szerszámhoz. 
Nyissa ki, majd zárja be teljesen a 
szerszámot egyszer (duo rendszer 
esetén) 

d. A szivattyú nyomáscsökkentő szelepe 
nyomáscsökkentés pozícióban van 
(csak duo rendszer esetén) 

 

d. Állítsa a szivattyún lévő 
nyomáscsökkentő szelepet üzemi 
helyzetbe. 

e. A szivattyú nyomáscsökkentő szelepe 
nyitva van (csak a CORETM rendszer 
esetén) 

e. Zárja a nyomáscsökkentő szelepet 
csavarhúzó segítségével, az óramutató 
járásával ellentétes irányú véghelyzetbe 
forgatva. 

f. A szivattyú átváltó szelepe nem 
megfelelő helyzetben van (csak a duo 
rendszer esetén, ha van) 

 

f. Állítsa be az átváltó szelepet a 
megfelelő helyzetbe. 

g. A szivattyú nem hoz létre nyomást g. Ld. a szivattyú felhasználói kézikönyvét. 

4. A vágás nem 
megfelelő 

A kések sérültek Cseréltesse ki a Holmatro helyi 
viszonteladójával 

5. Olaj szivárog a 
nyomáscsökkentő 
szelepből 

A visszatérő vezeték nincs csatlakoztatva 
(csak a duo rendszer esetén) 

Csatlakoztassa a visszatérő vezetéket 

6. A holtember kar 
beragadt, vagy nem 
tér vissza 
automatikusan a 
semleges helyzetbe 

A holtember kar meghibásodott Javíttassa meg a Holmatro helyi 
viszonteladójával 

7. Gyenge, vagy 
egyáltalán nincs 
világítás  

Az akkumulátor (majdnem) üres  Cserélje ki az akkumulátort. 

8. A csatlakozók nem 
válnak szét 

a. A csatlakozók nincsenek megfelelően 
egyvonalba hozva a 
szétcsatlakozáshoz 

a. Szétcsatlakoztatáskor támassza meg 
és vezesse a dugós csatlakozót. 

b. A hüvelyes csatlakozó rögzítőgyűrűjét 
szennyeződés eltömítette 

b. Ellenőrizze a dugós csatlakozó 
rögzítőrugóját és tisztítsa meg. 

c. A szerszám holtemberkarja 
meghibásodott 

c. Ellenőrizze a szivattyú 
nyomáscsökkentő szelepét (forgassa el 
csavarhúzóval jobbfelé ütközésig, majd 
forgassa vissza). 

Amennyiben a felsorolt megoldások nem adják a kívánt eredményt, forduljon a Holmatro helyi viszonteladójához. 
 

8. KARBANTARTÁS 

 

8.1 Általános rész 
A berendezés gondos, megfelelő karbantartása megőrzi az üzembiztonságot és meghosszabbítja a fontos részek 
élettartamát. 

 

Karbantartás végzésekor tartsa be a vonatkozó biztonsági előírásokat!  
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8.2 Karbantartási anyagok 

A karbantartási anyag típusa Felhasználás 

WD-40 konzerválóolaj 
Acél részeken 

Hidraulikus csatlakozók esetén 

Teflon kenőolaj Forgócsapok esetén 

Tectyl ML a Valvoline cégtől Hosszú távú konzerválás 

 

8.3 Karbantartási ütemterv 

  Időpont 

Tárgy Teendő 
Minden 

használat után 

Havonta, vagy 

10 üzemóra után 

Évente, vagy 

100 üzemóra után 

Hidrauliks csatlakozók Ellenőrzés és kenés ●  A berendezést 
gondosan felül kell 

vizsgálni, le kell 
ellenőrizni, be kell 
állítani és le kell 

tesztelni.  
Javasoljuk, hogy ezt a 

széleskörű 
karbantartást a 

Holmatro 
viszonteladóval 
végeztesse el. 

Porvédő sapkák Ellenőrzés és kenés ●  

Hidraulikus tömlők* Ellenőrzés ●  

Világítás Ellenőrzés ●  

Kések Ellenőrzés ●  

Forgócsap rögzítő gyűrűje Ellenőrzés ●  

Középcsap Kenés ● ● 

Forgócsap Kenés ● ● 

Tartozékok Ellenőrzés ●  

Hordfogantyú Ellenőrzés  ● 

Holtemberkar Ellenőrzés  ● 

* csak duo csatlakozásokra vonatkozik  
 

8.4 Rendszeres karbantartás 

 

8.4.1 Karbantartás minden használat után 

 

Hidraulikus csatlakozók 

 Ellenőrizze a csatlakozókat szennyeződés és sérülés szempontjából. A sérült csatlakozókat a Holmatro helyi 
viszonteladójával cseréltesse ki. 

 Távolítson el tiszta folyóvízzel minden szennyeződést, majd szárítsa meg a csatlakozót és vonja be 
konzerválóolajjal. 

 Cseppentsen konzerválóolajat a hátoldalon át a hüvelyes csatlakozó külső gyűrűje alá és működtesse a 
szerkezetet oly módon, hogy többször egymás után tegye fel, majd vegye le a porvédő sapkát. 

 

Porvédő sapkák 

 Ellenőrizze a porvédő sapkát szennyezés és sérülés szempontjából. Cseréljen minden sérült porvédő sapkát. 

 Távolítsa el a szennyeződést tiszta folyóvíz segítségével, majd szárítsa meg a porvédő sapkát és kezelje le 
konzerválóolajjal. 

 

Hidraulika tömlő(k) 

 Ellenőrizze a tömlő(k)et sérülés szempontjából. Minden sérült tömlőt cseréltessen ki a Holmatro helyi 
viszonteladójával. 

 

Világítás 

 Ellenőrizze a világítást. 

 Cserélje ki az akkumulátort, ha a fény túl kicsi, vagy egyáltalán nincs. 

 Javíttassa meg a világítást a Holmatro helyi viszonteladójával, ha új akkumulátor nem oldja meg a problémát. 
 

Kések (14. ábra) 

 Ellenőrizze a kések vágóélét, valamint a kések feszítőhegyét sérülés szempontjából. Cseréltesse ki a sérült 
késeket a Holmatro helyi viszonteladójával. 

 Ellenőrizze, hogy a kések egyenesek-e. Cseréltesse ki a késeket a Holmatro helyi viszonteladójával, ha azok 
ferdesége nagyobb, mint 2 mm (C). 

 

Feszítőhegyek 

 Ellenőrizze a feszítőhegyeket sérülés szempontjából. Cseréltesse ki a Holmatro helyi viszonteladójával, ha a 
feszítőhegyek sérültek. 
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A forgócsap rögzítő gyűrűje (14. ábra) 

 Ellenőrizze, hogy a forgócsap rögzítő gyűrűje (A) nem hiányzik-e, és nem sérült-e. Szereltessen fel a Holmatro 
helyi viszonteladójával egy új gyűrűt, ha az hiányzik, vagy sérült. 

 

Középcsap (14. ábra) 

 Permetezzen teflon kenőolajat a középcsap (B) mozgó részeire és azok közé, miközben a szerszámot nyitja és 
zárja. 

 

Tilos a középcsapot eltávolítani! 

 

Forgócsapok (14. ábra) 

 Permetezzen teflon kenőolajat a forgócsap (A) mozgó részeire és azok közé, miközben a szerszámot nyitja és 
zárja. 

 

Tilos a forgócsapot eltávolítani! 

 

Tartozékok 

 Ellenőrizze a tartozékokat sérülés, szennyeződés és hiánytalanság szempontjából. Cserélje ki a sérült tartozékokat 
és győződjön meg arról, hogy a tartozékok nem hiányosak. 

 Távolítsa el a szennyeződést tiszta folyóvíz segítségével, majd szárítsa meg a tartozékokat és vonja be 
konzerválóolajjal a kezeletlen acélfelületeket. 

 
8.4.2 Karbantartás, havonta, vagy 10 üzemóránként 
 

Általános rész 
• Ellenőrizze a szerszám működését. 
• Ellenőrizze a szerszámot sérülés és szivárgás szempontjából. Ha a szerszám nem működik megfelelően 

és/vagy szivárog, akkor javíttassa meg a Holmatro helyi viszonteladójával. 

 

Hordfogantyú 

 Ellenőrizze a hordfogantyút sérülések szempontjából. A sérült hordfogantyút cserélje ki. 

 Ellenőrizze a hordfogantyú rögzítését. Szükség esetén rögzítse szilárdan a csavarok megszorításával. 
 

Holtemberkar 

 Ellenőrizze, hogy a holtemberkar visszatér-e semleges pozícióba. 

 Ellenőrizze a holtemberkar működését. Amennyiben az nem működik megfelelően, akkor cseréltesse ki a 
Holmatro helyi viszonteladójával. 

 

8.5 Éves karbantartás 
Javasoljuk, hogy évente egyszer ellenőriztesse le és vizsgáltassa meg a berendezést a Holmatro helyi 
viszonteladójával, aki rendelkezik a megfelelő ismeretekkel és a szükséges szerszámokkal. A Holmatro helyi 
viszonteladója szerződéses alapon éves karbantartást tud biztosítani Önnek. Ebben az esetben biztosított az Ön 
számára a megfelelő és biztonságos működés. 

 

8.6 Tárolás 

 Zárja össze a késeket, és hagyja azokat kismértékben nyitva, hogy a szerszám nyomásmentesen tárolható 
legyen. 

 Hosszú távú tárolás esetén vonja be konzerválóolajjal a külső acél részeket. 

 A berendezést sérülésmentes állapotban, száraz és megfelelően szellőztetett helyen kell tárolni. 

 

 

9. Leszerelés / hulladékként való elhelyezés 

 
Élettartama végén a szerszám leselejtezhető és újrafeldolgozható. A szerszám anyaga acél, alumínium, neoprén 
(tömítések) és műanyag. A szerszám nem tartalmaz nyomás alatt álló részeket.  

 Forduljon a Holmatro helyi viszonteladójához az újrafeldolgozást illetően. 

 Gyűjtse össze a hidraulikaolajat és helyezze azt el hulladékként környezetbarát módon. 

 Gondoskodjon a szerszám üzemen kívül helyezéséről, hogy az tovább már ne legyen használható. 
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