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Ez a kézikönyv a  
916.001.314_002 cikkszámú 

holmatro® kiadvány eredeti angol szövegének fordítása 
 
 
 

A 

Holmatro 
magyarországi képviselete és szervize: 

 

SziFire 
Kereskedelmi és Szolgáltató 

Korlátolt Felelősségű Társaság 
 
 

1101 Budapest, Gép u. 4. 
 

E-mail: info@szifire.hu 
Web: www.szifire.hu 

Ügyvezető igazgató: Szabó Imre 
Mobil: +36 (30) 952-1886 

E-mail: imre.szabo@szifire.hu  
Holmatro divízió vezető: Laczkó Péter 

Mobil: +36 (30) 248-6489 
E-mail: peter.laczko@szifire.hu 
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1  BEVEZETÉS 
 
 
1.1  Felelősség kizárása 
 
Minden jog fenntartva! Tilos e kiadvány bármely részét a Holmatro előzetes írásbeli hozzájárulása 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. Ez a 
felhasználói kézikönyv a jelenleg gyártott típusokon alapul, és ezekre, valamint a jelenleg hatályos 
jogszabályokra vonatkozik. Holmatro nem tehető felelőssé ezen felhasználói kézikönyv használatából eredő 
hibákért, illetve mulasztásokért, vagy kötelezettségekért, kivéve a Holmatro által okozott szándékos,- vagy 
súlyos gondatlanságot. A felhasználói kézikönyvvel, illetve a Holmatro felszerelések karbantartásával, és/vagy 
javításával kapcsolatban részletes információért forduljon a Holmatro céghez, illetve a Holmatro helyi 
képviseletéhez. Maximális figyelmet fordítottunk jelen felhasználói kézikönyv összeállítására és pontosságára, 
azonban a Holmatro nem tehető felelőssé az ennek használatából eredő hibákért, illetve mulasztásokért, vagy 
kötelezettségekért. Lépjen kapcsolatba a Holmatro-val, ha a jelen kézikönyv helyessége vagy teljessége nem 
egyértelmű! 
 
1.2  A kézikönyvről 
 
Az eredeti kézikönyv angol nyelven íródott. Az ettől eltérő nyelvű kézikönyvek az eredeti utasítások 
fordításaként jöttek létre. 
 
1.3  Meghatározások 
 
Rendszer:  Tápegységből, tömlő(k)ből és szerszám(ok)ból álló összeállítás. 
Tápegység:  Olyan felszerelés, mely hidraulikus áramlást és nyomást hoz létre. 
Tömlő:   Hajlékony hidraulikus csővezeték csatlakozókkal. 
Szerszám: Hidraulikus eszköz, mint pl. vágó-, feszítő-, vagy kombinált szerszám, illetve mentő- 

vagy emelőhenger. 
Felszerelés: Szerszám(ok), tömlő(k), tápegység és tartozékaik. 
 
1.4  Általános tudnivalók 
 
Gratulálunk Önnek, hogy Holmatro terméket vásárolt. A felhasználói kézikönyv utasításokat ad az érintett 
felszerelés üzemeltetésével, karbantartásával, üzemzavaraival és biztonságával kapcsolatban. Ez a felhasználói 
kézikönyv tartalmazza a Holmatro komplett rendszereinek használatával kapcsolatos biztonsági előírásokat is. 
Előfordulhat, hogy a felhasználói kézikönyv ábrái az egyes típusok vonatkozásában kis mértékben eltérnek. 
Minden olyan személynek, aki részt vesz ezen felszerelés üzembe helyezésében, kezelésében, 
karbantartásában, illetve hibaelhárításában, előzőleg el kell olvasnia és tudomásul kell vennie jelen felhasználói 
kézikönyv tartalmát, különös tekintettel a biztonsági előírásokra. 
A kezelési hibák elkerülése és a felszerelés problémamentes működtetése érdekében a felhasználói 
kézikönyvnek mindig a kezelő számára könnyen elérhető helyen kell lenni. 
 
1.5  Alkalmazhatóság 
 
A kézikönyvben szereplő kézi vagy láb működtetésű tápegységek kétütemű dugattyús szivattyúk, melyek 
nyomást képesek létrehozni. Ezek a tápegységek használhatók egyszeres vagy kettős működésű 
szerszámokhoz, típustól függően. 
 
1.5.1  Rendszer követelmények 
 
A szerszámok különböző vezérlése, üzemi nyomása és igényelt olajmennyisége miatt nem minden Holmatro 
tápegység, tömlő és szerszám csatlakoztatható egymáshoz. A szerszám nettó olajszükséglete fel van 
tüntetve az adattábláján, ez nem haladhatja meg a tápegység tényleges térfogatát. Ha kérdése merülne fel a 
rendszer kompatibilitásával kapcsolatban, mindig lépjen kapcsolatba a helyi Holmatro képviselettel! 
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1.5.2  Élettartam és működőképesség 
 
A termék élettartamát és működőképességét számos tényező befolyásolja. Ilyen lehet pl. a használat 
intenzitása vagy a maximális terhelés. Ha ezzel kapcsolatban kétsége merül fel, lépjen kapcsolatba a 
Holmatro-val. 
 
1.6  Kezelőszemélyzet 
 
A rendszer kezelését kizárólag arra kioktatott személyek végezhetik, az érvényben lévő helyi előírások, 
biztonsági és környezetvédelmi előírások ismerete és szigorú betartása mellett. 
A felszerelések javítási munkáit kizárólag a Holmatro® helyi képviselete, illetve szerviz szakemberei végezhetik. 
 
1.7 Garancia 
 
A garanciális feltételeket az "Általános értékesítési feltételek" c. dokumentum tartalmazza, mely kérésre 
elérhető a Holmatro helyi képviseleténél. 
A Holmatro cég felhívja a figyelmet arra, hogy a felszerelésre, illetve rendszerre vonatkozó összes garancia 
megszűnik, valamint a Holmatro céget kártalanítania kell bármely esetleges termékfelelősséget, illetve 
kötelezettséget 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; 

 a felhasználó által végzett módosítások, szerkezeti változtatások, a biztonsági eszközök kiiktatása, 
hidraulikaszelepek nem megfelelő beállítása, üzemeltetési hibák, illetve nem megfelelő javítás történt; 

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

 a felszerelés, illetve rendszer használata szakszerűtlenül, helytelenül, gondatlanul, nem 
rendeltetésszerűen történt. 

 

1.8  Megfelelőségi nyilatkozat 
 
Az eszköz az Európai Unióban hitelesített, vagyis megfelel az alapvető fontosságú biztonsági előírásoknak. 
Az eredeti Megfelelőségi Nyilatkozatot a termékkel együtt szállítjuk. 
A tervezés során figyelembe vett szabványokat és irányelveket a 3.5 szakasz tartalmazza. 
 

 
2  BIZTONSÁGI ELŐIRÁSOK 
 
2.1 A felhasználói kézikönyvben használt szimbólumok ismertetése 
A felhasználói kézikönyv további részében az alábbi szimbólumok segítségével utalunk az esetleges 
veszélyekre: 
 

VÉSZHELYZET 
Fenyegető veszélyhelyzetet jelöl, mely - ha nem hárítják el -, halált vagy súlyos sérülést okoz. 
 

 
VESZÉLY 
Potenciális veszélyhelyzetet jelöl, mely - ha nem hárítják el -, halált vagy súlyos sérülést okozhat. 
 

 
FIGYELMEZTETÉS 
Potenciális veszélyhelyzetet jelöl, mely - ha nem hárítják el -, közepesen súlyos vagy kisebb 
sérülést okozhat. 

 
 
JAVASLAT 
Fizikai sérülést nem okozó eljárások, melyek - ha nem hárítják el -, anyagi kárt okozhatnak. 
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MEGJEGYZÉS 
A termék optimális használatához kapcsolódó fontos információkat hangsúlyoz. Ez a szimbólum 
szerepel a felhasználói kézikönyvben minden, a termék használatára vagy karbantartására 
vonatkozó előírásnál. 

 
Mindig kövesse ezeket, illetve az érvényben lévő biztonsági előírásokat és mindig nagyon óvatosan járjon el! 
Tájékoztasson ezen biztonsági előírásokról minden olyan személyt, aki részt vesz a mentési művelettel 
kapcsolatos tevékenységekben!  
 
2.2 Adattábla és CE jelölés a berendezésen 
Lásd 1. ábra. 
A felszerelésen elhelyezett összes, biztonságra, illetve veszélyre figyelmeztető piktogramot be kell tartani, és 
azoknak egyértelműen olvashatónak kell lenniük. 

 

FIGYELMEZTETÉS 
Ezen utasítások betartásának elmulasztása súlyos személyi sérüléshez, halálesethez, valamint a 
rendszer károsodásához, illetve ebből adódó veszteséghez vezethet! 

 

Jelzéstípus Pozíció Leírás Cikkszám 
A cikkszám 
ST változata 

Típus A Gyártó által közölt információk: név, cím, CE 
jelzés, modell jelzés, sorozatszám és gyártás éve, 
valamint maximális üzemi nyomás 

920.299.576 920.299.576 

Utasítás B  Viseljen munkavédelmi felszerelést! 

 Használat előtt olvassa el a kezelési kézi-
könyvet! 

920.000.342 920.000.361 

Olajtípus C Információ az olaj típusáról 920.000.362 920.000.363 

Olajszint D Információ az olaj szintjéről 920.000.364 920.000.365 

Utasítás E Az nyomásmentesítő szelep működése 920.000.366 920.000.367 
 

 

2.3 Személyi biztonság 
 
A mentést végző személyeknek - a normál munkavégzéshez előírt - összes egyéni védőfelszerelést használniuk 
kell. Az egyéni védőfelszerelések használatának elmulasztása súlyos sérüléseket okozhat. Mentés közben 
minimum az alábbi személyi védőeszközök viselése kötelező: 

 védősisak 

 védőszemüveg, vagy teljes védőálarc 

 védőkesztyű 

 védőruházat, amely a teljes testet eltakarja 

 védőcsizma, illetve bakancs, boka- és lábujjvédelemmel. 
 
2.4 A berendezésre vonatkozó biztonsági előírások 

 Sose változtassa meg a biztonsági szelepek és az átváltó szelepek beállításait! 
 
2.5 A rendszer üzemeltetésére vonatkozó biztonsági előírások 
 

 A mentési munka megkezdése előtt végezzen kockázatfelmérést (EN-ISO 12100)! 

 Tartsa távol a bámészkodókat, személyek és állatok közelében fokozott óvatossággal kell eljárni! 

 Biztosítsa, hogy a munkaterület jól áttekinthető és megfelelően megvilágított legyen! 

 Módszeresen, stressz-mentesen dolgozzon! Ennek hatására csökken a tévedések, a kombinált 
vészhelyzetek, ezáltal a balesetek kockázata. 

 Használat előtt ellenőrizze a felszerelés sérülésmentes állapotát! Kizárólag kifogástalan állapotú felszerelés 
használható. Ellenkező esetben forduljon a Holmatro helyi képviseletéhez! 

 Álljon szilárd talajon. 

 A felszerelést kizárólag annak hordozó fogantyújánál fogva szabad tartani! Tilos a tömlő bármelyik részét 
fogantyúként használni! 

 Munkavégzés során tilos az adott céltárgy és a felszerelés között tartózkodni! 
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 Használat során folyamatosan figyelje a szerszám és a céltárgy elhelyezkedését! 

 A céltárgy azon részeit, amelyek a vágás, illetve feszítés során elszabadulhatnak, rögzíteni kell! 

 Tilos a hidraulikus csatlakozókat össze,- illetve szétcsatlakoztatni, ha a rendszer nyomás alatt áll! 

 Kizárólag eredeti Holmatro tartozékok használhatók, ellenőrizze, hogy azok megfelelően csatlakoztatva 
vannak! 

 Figyelni kell arra, hogy testrész ne kerüljön mozgó részek közé, mert ilyenkor fennáll a testrész 
zúzódásának veszélye! 

 Azonnal állítsa le a rendszert, ha az furcsa hangokat ad, vagy rendellenes működik! 

 Azonnal állítsa le a rendszert, hal olajszivárgást tapasztal! A nyomás alatt kiáramló olaj áthatolhat a bőrön és 
súlyos sérüléseket okozhat. Ha valakinek a szervezetébe olaj került, azonnal orvoshoz kell fordulni! Az 
orvosnak adja meg az olaj pontos típusát! 

 Mindig tartsa be a műveletben részt vevő egyéb eszközök biztonsági utasításait is. 
 
2.6  Karbantartásra vonatkozó biztonsági előírások 
 

 A karbantartási munkák végzése során viseljen egyéni védőeszközöket! 

 Tilos a karbantartási munkákat olyan módon végezni, hogy az a biztonságot veszélyeztesse! 

 Gondoskodni kell arról, hogy a felszerelés ne gördülhessen el, illetve ne billenhessen fel! A vezérlést és a 
hajtást ki kell kapcsolni, és biztosítani kell, hogy azt váratlan, nem szándékolt módon ne lehessen 
működésbe hozni! 

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

 A karbantartási munkák során elhasznált termékeket, valamint a fáradt, kiszivárgott olajat össze kell gyűjteni, 
és a környezetbarát módon kell kezelni! 

 
 

3  LEÍRÁS 
 
 

3.1  Felszerelés 
 
A kézi,- vagy a lábbal működtetett szivattyú, használható ásványi olajjal működő, egyszeres, vagy, kettős 
működésű hidraulikus eszközök működtetésére, amelyek alkalmasak megengedett 720 bar üzemi nyomásra. 
A maximálisan rendelkezésre álló olajmennyiség tápegységenként különböző. A tápegységgel nem 
működtethető olyan eszköz, amelynek olaj szükséglete több, mint az adott tápegység műszaki leírásában 
szereplő olajmennyiség. 
 

3.2  Típusjelölés 
 
Példa: PA 04 H2 S ST 

Pozíció Jelölés Leírás 

1 P tápegység (kézi vagy láb működtetésű) 

2 A A = alumínium tartály (standard változat) 

3 04 a tartály névleges olajtartalma összesen = 400 cm3 (jelölés x 100) 

4 H H = kézi tápegység 
F = láb működtetésű tápegység 

5 2 fokozatok száma 

6 S C = CORE csatlakozó 
S = szimpla tömlő (egyszeres működtetésű szerszámhoz) 

7 ST Különleges bevetési egységek eszközei 
 

3.3  Termék azonosítás 
Lásd 2-8. ábra 
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1 Tápegység fogantyú / működtető kar 
2 „Nyomd és Kiold” (Push & Unlock) rendszer 
3 Nyomásmentesítő szelep* 
4 Olajleeresztő dugó / visszafolyó ág „T” tartály 
5 Nyomóág „P”  
6 Nyomásmérő csatlakozó 

7 Olajszint jelző 
8 Olaj betöltő tölcsér 
9 Olaj betöltő dugó 
10 CORE nyomásmentesítő szelep** 
11 Működtető kar löket határoló 
12 Láblemez 

*csak egyszeres működésű tápegységek (S) 
**csak CORE rendszerű tápegységek (C) 

 

 

3.4  Tömeg és méretek 
 

Modell 
Tömeg 

üzemkészen 
 (kg) 

Tömeg 
üzemkészen 

(font) 

Méretek  
H x Sz x M  

(mm) 

Méretek  
H x Sz x M  

(incs) 

PA 04 H2 S 3,5 7,7 485 x 135 x 165 19.1 x 5.3 x 6.5 

PA 09 H2 S 4,8 10,6 667 x 135 x 170 26.3 x 5.3 x 6.7 

PA 09 H2 C 4,8 10,6 664 x 135 x 170 26.1 x 5.3 x 6.7 

PA 18 H2 C 7,7 17 745 x 160 x 175 29.3 x 6.3 x 6.9 

PA 18 F2 C 8,4 18,5 769 x 160 x 168 30.3 x 6.3 x 6.6 

PA 04 H2 S ST 3,7 8,2 479 x 135 x 165 18.9 x 5.3 x 6.5 

PA 09 H2 S ST 4.8 10,6 647 x 135 x 170 25.5 x 5.3 x 6.7 

 

3.5  Műszaki adatok 
 

Megnevezés 
Mérték-
egység 

 P
A

 0
4
 H

 2
 S

 

P
A

 0
4
 H

 2
 S

 S
T

 

    P
A

 0
9
 H

 2
 S

 

    P
A

 0
9
 H

 2
 C

  

P
A

 0
9
 H

 2
 C

 S
T

 

P
A

 1
8
 H

 2
 C

 

P
A

 1
8
 F

 2
 C

 
Névleges üzemi nyomás 

bar/MPa 720 / 72 

psi 10443 

Tápegység szállítása löketenként 

első fokozat cm3 18,4 21,8 21,8 42,8 42,8 

második fokozat cm3 1,4 2,1 2,1 3,1 3,1 

első fokozat üzemi 
nyomása 

bar/MPa 0 – 45 / 0 – 4.5 

psi 0 -653 

hidraulika olaj típusa  ISO-L HV VG 15/22 

Hőmérséklet tartomány 
0C -20 - +55 
0F -4 - +131 

Irányelvek  2006/42/EK 

Származási ország  Hollandia 

 
A tényleges értékek kismértékben eltérhetnek a megadott adatoktól a felhasználói körülmények 
függvényében. 
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4  ELSŐ HASZNÁLAT 
 
 
4.1  Általános tudnivalók 
 

 Ellenőrizze a felszerelés hiánytalanságát és sérülésmentességét! Tilos sérült felszerelést használni! 
Ilyen esetben forduljon a Holmatro helyi képviseletéhez! 

 Ellenőrizze, hogy rendelkezésre áll-e a használatban lévő tömlőrendszerhez a megfelelő 
nyomásmentesítő eszköz! 

 
 

5  MŰKÖDÉS 
 
 
5.1  A rendszer működése 
 
5.1.1  Általános tudnivalók 
 
A tápegység működtető karjának felfelé történő mozgatásával olaj áramlik ki a tartályból a dugattyún 
keresztül, a működtető kar lefelé történő mozgatásával pedig az olaj a tömlőrendszerbe áramlik. 
Kétfokozatú tápegységek esetén az átváltó szelep biztosítja, hogy az olajszállítás automatikusan csökkenjen, 
ha elérjük az átváltó nyomás értékét. Minden tápegységben van biztonsági szelep, amely szabályozza a 
maximális nyomás értékét. 
 
5.1.2  CORE™ csatlakozó 
 
A CORETM rendszerű hidraulikus tömlő kisnyomású tömlőben elhelyezett nagynyomású tömlőből áll (tömlő a 
tömlőben rendszer). Az anya csatlakozónak egyedülálló funkciója van: szétkapcsolás után belül 
összekapcsolja a belső nyomó és a külső visszafolyó tömlőt. Ez azt jelenti, hogy a szerszámok 
csatlakoztatása és lecsatlakoztatása elvégezhető anélkül, hogy a tömlőben az olajáramlás megszakadjon. 
 
5.1.3  Nagy átfolyású csatlakozó 
 
A nagy átfolyású csatlakozó egy egyszeres működésű rendszerbe szerelhető csavaros csatlakozó. Ha 
szerszámot és/vagy tömlőt szeretne fel-, ill. lecsatlakoztatni, először a nyomásmentesítő szelepet (3) kell a 
tápegységen nyitott pozícióba (0) állítania. A tömlő(k) és a szerszám csatlakoztatása után a 
nyomásmentesítő szelepet zárt pozícióba (1) kell állítania, hogy használni tudja a szerszámot. 
 
5.1.4  Hagyományos gyorscsatlakozók 
 
A gyorscsatlakozó egyszeres működésű rendszerben használt, automatikusan záródó csatlakozó, tehát a 
csatlakozók egymásba nyomásával azok automatikusan és biztonságosan záródnak. 
Ha szerszámot és/vagy tömlőt szeretne fel-, ill. lecsatlakoztatni, először a nyomásmentesítő szelepet (3) kell 
a tápegységen nyitott állásba (0) kapcsolnia. A tömlők és a szerszám csatlakoztatása után a 
nyomásmentesítő szelepet zárt állásba (1) kell kapcsolnia, hogy használni tudja a szerszámot. 
 
5.1.5  Nyomásmentesítő szelep 
 
A nyomásmentesítő szelep ráilleszthető az egyszeres működésű (S) kézi tápegység testére a hidraulikus 
csatlakozókkal együtt. 
A nyomásmentesítő szeleppel lehetséges az ellenőrzött terhelés (nyomás) csökkentése. A nyomásmentesítő 
szelep további nyitásával a terhelés gyorsabban csökken. A maximális csökkentési sebesség eléréséhez 
legalább 3 fordulat szükséges a nyomásmentesítő szelepen. 

 Nyissa ki a nyomásmentesítő szelepet (0-s pozíció), amikor fel-, ill. lecsatlakoztatja a hidraulikus tömlő-
ket. 

 Zárja el a nyomásmentesítő szelepet (1-es pozíció), amikor használja a felszerelést. 
 
 
 



 

 

PA 916-001.314_002 13 

5.1.6  CORE rendszerű nyomásmentesítő szelep 
 
A CORE nyomásmentesítő szelepet (csak CORE tápegységeknél) mindig teljesen el kell zárni (teljesen balra 
forgatva) lapos csavarhúzó segítségével. 
 
5.2  Hidraulika tömlő(k) csatlakoztatása 
 
5.2.1  Általános tudnivalók 

 
VESZÉLY 
Sose használjon sérült csatlakozókat! 
 

 
FIGYELMEZTETÉS 
Sose használjon fogót vagy hasonló eszközt a hidraulikus csatlakozók csatlakoztatásához! 
 

5.2.2  Tömlők CORE™ csatlakozóval 
Lásd 9. ábra 

 Távolítsa el a csatlakozóról a porvédő sapkákat! 

 Ellenőrizze a csatlakozókat szennyeződés és sérülés szempontjából, ha szükséges, tisztítsa meg! 

 Csatlakoztassa össze a két csatlakozót úgy, hogy azokat egymással szembe tartja, majd az apa 
csatlakozót egy mozdulattal nyomja az anya csatlakozóba! Ekkor az anya csatlakozó külső gyűrűje 
automatikusan a nyilakkal ellentétes irányba fog elmozdulni. 

 Ellenőrizze, hogy a csatlakozókat normál kézi erővel ne lehessen szétválasztani! 

 Az elszennyeződés megelőzésére csatlakoztassa össze a porvédő sapkákat! 
 
5.2.3  Hagyományos tömlők gyorscsatlakozókkal 
Lásd 10. ábra 

 

FIGYELMEZTETÉS 
A hidraulika tömlő(k) tápegységre csatlakoztatása előtt mindig ellenőrizze, hogy a nyomásmentesítő 
szelep nyitott (0) állásban van! 

 Távolítsa el a csatlakozókról a porvédő sapkákat! 

 Ellenőrizze a csatlakozókat szennyeződés és sérülés szempontjából, ha szükséges, tisztítsa meg! 

 Tolja a csatlakozókat egymásba! Ekkor az anya csatlakozó külső gyűrűje automatikusan a nyilakkal 
ellentétes irányba fog elmozdulni és zár. 

 Ellenőrizze, hogy a csatlakozókat normál kézi erővel nem lehet szétválasztani, illetve hogy a záró gyűrű 
a megfelelő helyzetben van-e! 

 Az elszennyeződés megelőzésére csatlakoztassa össze a porvédő sapkákat! 
 
5.3  Hidraulika tömlő(k) szétcsatlakoztatása 
 
5.3.1  Általános tudnivalók 

 
FIGYELMEZTETÉS 
Sose használjon fogót vagy hasonló eszközt a hidraulikus csatlakozók csatlakoztatásához! 
 

5.3.2  Tömlők CORE™ csatlakozóval 
Lásd 11. ábra 

 Csatlakoztassa szét a porvédő sapkákat. 

 A szétkapcsoláshoz fordítsa az anyacsatlakozó külső gyűrűjét és húzza a nyilak irányába. Az apa 
csatlakozó kicsúszik. 

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

 Helyezze vissza a porvédő sapkákat a csatlakozókra. 
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5.3.3  Hagyományos tömlők gyorscsatlakozókkal 
Lásd 12. ábra 

 

FIGYELMEZTETÉS 
A hidraulika tömlő(k) tápegységről való lecsatlakoztatása előtt mindig ellenőrizze, hogy a 
nyomásmentesítő szelep nyitott (0) állásban van! 

 Csatlakoztassa szét a porvédő sapkákat. 

 A szétkapcsoláshoz fordítsa el az anyacsatlakozó külső gyűrűjét és csúsztassa vissza. Az apa 
csatlakozó kicsúszik. 

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

 Helyezze vissza a porvédő sapkákat az apa, illetve az anya csatlakozóra. 
 
5.4  Nem csatlakoztatott tömlők és szerszámok nyomásmentesítése 
 
5.4.1  Általános tudnivalók 
 
Hőmérséklet különbség hatására túlnyomás jöhet létre a nem csatlakoztatott tömlőkben és szerszámokban. 
Előfordulhat, hogy ez a túlnyomás lehetetlenné teszi a szóban forgó részegységek csatlakoztatását. Ez a 
túlnyomás a nyomásmentesítő szerszám segítségével szüntethető meg. A tartozék mind CORETM, mind 
hagyományos tömlő rendszer esetén rendelkezésre áll, és minden egyes tápegységhez normál tartozékként 
leszállításra kerül. 

 
JAVASLAT 
Javasoljuk, hogy rendelkezzen több nyomásmentesítő eszközzel! 
 

 
5.4.2  CORE™ rendszer 
Lásd 13. ábra 

 Csatlakoztassa a nyomásmentesítő eszközt az apa csatlakozóra (1)! 

 Forgassa el a forgatógombot az óramutató járásának irányába (2) a nyomásmentesítéshez! Ekkor némi olaj 
ki fog folyni. 

 Forgassa el a forgatógombot az óramutató járásával ellentétes irányba (3)! 

 Távolítsa el a nyomásmentesítő eszközt a csatlakozóról! (4) 
 
5.4.3  Hagyományos tömlőrendszer 
Lásd 14. ábra 

 Nyomja rá a nyomásmentesítő eszközt az apa csatlakozóra (1)! A gomb ki fog ugrani (2). 

 Tekerje körül egy ronggyal a nyomásmentesítő szerszámot. 
 

 

FIGYELMEZTETÉS 
Bizonyosodjon meg róla, hogy a rongy teljesen fedi az olajnyílást, mert az olaj nagy nyomással 
kispriccelhet. 

 Nyomja a nyomáscsökkentő szerszám gombját erősen a földre vagy falnak (3), a túlnyomás csökkentésére! 
Ekkor némi olaj ki fog folyni. 

 Vegye le a nyomásmentesítő eszközt a csatlakozóról (4). 

 

 

6  HASZNÁLAT 
 
 
6.1  Általános információk 
 
A mentőfelszerelésnek mindig bevetésre kész állapotban kell lenni. Ez azt jelenti, hogy a berendezést 
közvetlenül használat után, mielőtt tárolásra kerülne, ellenőrizni kell és meg kell vizsgálni! 
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FIGYELMEZTETÉS 
Győződjön meg arról, hogy naprakészen ismer minden biztonsági előírást és elsajátította a rendszer 
összes olyan felszerelésének használatát, amellyel dolgozni fog! 
 

6.2  Használat előtt 
Lásd 2-8.ábra 

 Ellenőrizze a tápegységben az olajszintet. Lásd 8.4.5 

 Helyezze a tápegységet sík felületre. Ha ez nem lehetséges, bizonyosodjon meg róla, hogy az olaj betöl-
tő dugó (9) a hidraulikus tartály legmagasabb pontján van.  

 Csatlakoztassa a hidraulikus tömlőket. Lásd 5.2 
 
6.3  Használat során  
Lásd 2-8. ábra 

 Oldja ki a tápegység fogantyúját (1) a „nyomd és kiold” (Push & Unlock) rendszer segítségével (2). 
Nyomja meg a működtető kart a kioldáshoz. 

 Állítsa a nyomásmentesítő szelepet (3) a tápegységen zárt (1) pozícióba (csak egyszeres működésű 
tápegységeknél (S)). 

 Mozgassa a kart fel és le, kézzel vagy lábbal. Ez olajáramlást eredményez és/vagy növeli a nyomást 
minden egyes lefelé történő mozgatásnál (löket). Eszköz vagy henger működtetésekor azok minden 
egyes löketre reagálnak. 

Csak láb működtetésű tápegységeknél (6. ábra): 
Ha a tápegység pedálja túl magasra emelkedik a felhasználó számára, ez állítható a löket határoló (11) 
segítségével, amely a szivattyú kar alsó oldalán található. 
 

 

FIGYELMEZTETÉS 
A löket korlátozása kisebb olajáramlást eredményez. 

A löket határoló beállításához kövesse a következő lépéseket: 

 Ellenőrizze, hogy a tápegység működtető karja zárt helyzetben van – használja a „nyomd és kiold” (Push 
& Unlock) rendszert (2). 

 Távolítsa el a láblemezt (12). 

 Állítsa be a löket határolót (11) forgatással. A becsavarás kisebb löketet eredményez. 

 Oldja ki a működtető kart és ellenőrizze a löket nagyságát. 

 Ha szükséges, ismételje az 1., 3. és 4. lépéseket a megfelelő löket beállításához. 

 Helyezze vissza a láblemezt (12). 
 
6.4  Használat után 
 

6.4.1  Leállítás és lecsatlakoztatás 
Lásd 2-8. ábra 

 Állítsa a nyomásmentesítő szelepet (3) a tápegységen nyitott (0) pozícióba. 

 Állítsa a tápegység működtető karját a legalacsonyabb helyzetbe, és a kar megnyomásával rögzítse azt 
(„nyomd és kiold rendszer”). 

 Csatlakoztassa le a hidraulikus tömlő(ke)t a szerszámról és a tápegységről. Lásd 5.3 
 
6.4.2  Ellenőrzés és felülvizsgálat 

 Ellenőrizze a tápegységet hiánytalanság, sérülések és olajszivárgás szempontjából! Ne használja a 
tápegységet, ha az sérült vagy szivárog az olaj – lépjen kapcsolatba a Holmatro helyi képviseletével! 

 Ellenőrizze a hidraulika olaj szintjét! Lásd 8.4.5 
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6.4.3  Tisztítás és tárolás 
 

 Tárolás előtt nyomásmentesítse a felszerelést.  

 Tárolás előtt tisztítsa meg a tápegységet és tartozékait! 

 Tisztítsa meg a csatlakozó(ka)t és a porvédő sapkákat! Győződjön meg róla, hogy a porvédő sapkák 
felszerelésre kerültek! 

 Szárítsa meg a tápegységet, amennyiben azt nedves körülmények között használták! A külső 
acélfelületeken vékony rétegben használjon konzerváló olajat (WD-40)! 

 A tápegységet vízszintesen, száraz és megfelelően szellőző helyen kell tárolni! 
 
 

7  HIBELHÁRÍTÁS 
 
 
7.1  Általános információk 
 
Ha az alábbi javaslatok, megoldások nem hozzák meg a kívánt eredményt, vegye fel a kapcsolatot a Holmatro 
helyi képviseletével! 
Meghibásodás vagy javítás esetén mindig adja meg a berendezés típusát és a sorozatszámát. 
 
7.2  Hibaelhárító táblázat 
 

Probléma Lehetséges ok Megoldás 

A csatlakozók nem 
kapcsolhatók össze 
vagy szét. 

A csatlakozók felülete szennyezett. Tisztítsa meg a csatlakozókat. 

A szerszám és/vagy a tömlő nyomás 
alatt van. Ez előfordulhat tárolás vagy 
szállítás közbeni hőmérséklet 
ingadozás hatására. 

Használja a nyomásmentesítő 
eszközt a nyomás csökkentésére. 
Lásd 5.4 

A csatlakozók nincsenek teljesen 
fedésben a csatlakoztatáshoz. 

Helyezze mindkét csatlakozót 
teljesen fedésbe egymással és 
egyetlen határozott mozdulattal 
nyomja azokat össze. 

A csatlakozók nincsenek teljesen 
fedésben a szétcsatlakoztatáshoz. 

Támassza meg és irányítsa az apa 
csatlakozót a szétcsatlakoztatáshoz. 

Az anya csatlakozó bilincs gyűrűjét 
szennyeződés zárja el. 

Ellenőrizze az anya csatlakozó 
bilincs gyűrűjét és tisztítsa meg. 

Az anya csatlakozó hibás. Cseréltesse ki a Holmatro szerviz 
szakembereivel. 

A csatlakozók nem 
maradnak 
összecsatlakoztatva. 

A külső gyűrű beakad a csatlakoztatás 
során. 

Csatlakoztatáskor tartsa a tömlőt a 
törésgátló részén. 

Az anya csatlakozó zárszerkezete 
nem működik. 

Tisztítsa meg az anya csatlakozót 
tiszta folyóvízzel. 
Szárítsa meg és kenje be a külső 
gyűrű belsejét konzerváló olajjal. 
Helyezze vissza, majd távolítsa el a 
porvédő sapkát addig, amíg a külső 
gyűrű visszaugrik. 

Az anya csatlakozó hibás. Cseréltesse ki a Holmatro szerviz 
szakembereivel. 

A szerszám nem 
működik, vagy nem 
működik megfelelően. 

Egy vagy több csatlakozó nincs 
megfelelően csatlakoztatva. 

Csatlakoztassa szét majd össze a 
csatlakozókat. 

A nyomásmentesítő szelep (csak 
egyszeres működésű tápegységek 
esetén) nyitott (0) pozícióban van a 
tápegységen. 

Állítsa a nyomásmentesítő szelepet 
zárt (1) pozícióba a tápegységen. 

A CORE nyomásmentesítő szelep 
nincs zárva (CORE tápegységek (C) 
esetén) 

Zárja el a nyomásmentesítő szelepet 
(forgassa balra) csavarhúzó 
segítségével. 

A tápegység nincs vízszintes Helyezze a tápegységet 
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helyzetben. vízszintesen. 

Nincs elég olaj az olajtartályban. Emelje az olajszintet a megfelelő 
szintre, miután minden szerszámot 
nyitási helyzetbe állított. 

Az olaj habzik. Szellőztesse ki az olajtartályt. 

Túl nagy a terhelés. Ne terhelje a szerszámot jobban, 
mint a megengedett maximális 
terhelés.  

A dugattyú elakad a hengerben. Javíttassa meg a Holmatro szerviz 
szakembereivel. 

A hidraulikus szerszám 
működik, de nem tartja 
meg a nyomást. 

Szivárgó tömítések vannak. Javíttassa meg a Holmatro szerviz 
szakembereivel. 

Belső szivárgás van a tápegységben. Javíttassa meg a Holmatro szerviz 
szakembereivel. 

A hidraulikus 
szerszám dugattyúja 
nem reagál, vagy a 
szokásosnál 
lassabban reagál. 

Nyomás alatt van a rendszer. Nyomásmentesítse a rendszert a 
nyomásmentesítő szelep nyitott (0) 
pozícióba állításával. 

Levegő van a hidraulikus rendszerben. Légtelenítse a hidraulikus rendszert. 

Túl sok az olaj a tápegységben. Ellenőrizze az olajszintet. 

A henger visszatérítő rugója eltörött, 
vagy a hengernek egyéb sérülése van. 

Lépjen kapcsolatba a Holmatro helyi 
képviseletével. 

A tápegységből 
csöpög az olaj. 

Túl sok az olaj az olajtartályban. Csökkentse az olajszintet a megfelelő 
szintre, miután minden szerszámot 
alaphelyzetbe állított. 

A csatlakozók nincsenek megfelelően 
csatlakoztatva. 

Húzza meg a kilazult csatlakozókat. 

A tápegység 
olajszállítása csökken, 
a működtető kar 
visszamozdul a tartály 
irányába. 

Túl nagy a vákuum a tartályban. Nyissa ki majd zárja a tanksapkát a 
tartály kiszellőztetéséhez. Ha túl 
magas az olajszint, csökkentse a 
tartályban az olaj mennyiségét. 

A tápegység karja 
nyomás alatt felfelé 
mozog. 

A visszacsapó szelep hibás. Javíttassa meg a Holmatro szerviz 
szakembereivel. 

 
 
8  KARBANTARTÁS 
 
 
8.1  Általános információk 
 
Az általános üzembe helyezési utasítások megtalálhatók a Holmatro weblapján, a ’Szerviz és 
segítségnyújtás’ címszó alatt. 
A tápegység gondos, rendszeres karbantartása megőrzi az üzembiztonságot és meghosszabbítja a felszerelés 
élettartamát. 

 

FIGYELMEZTETÉS 
Karbantartás végzésekor mindig tartsa be a vonatkozó biztonsági előírásokat! 
Viselje az előírt egyéni védőfelszereléseket! 

8.1.1  Veszélyes anyagok 

 

FIGYELMEZTETÉS 
A fáradt, vagy kifolyt olajat és a tevékenység során felhasznált minden más terméket össze kell 
gyűjteni, és azt környezetbarát módon kell kezelni! 
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8.2  Karbantartó anyagok 
 

Felhasználási terület A karbantartóanyag típusa Mennyiség 

Acélfelületek WD-40 konzerváló olaj igény szerint 

Tectyl ML a Valvolintól  (hosszú távú konzerválás) igény szerint 

Hidraulikus csatlakozók WD-40 konzerváló olaj igény szerint 

Tápegység Hidraulika olaj: ISO-L HV VG 15/22 igény szerint 

 
8.3  Karbantartási ütemterv 
 

Az itt leírt ütemterv általános karbantartásra vonatkozik. Intenzív felszerelés használat esetén a Holmatro 
személyre szabott karbantartási ütemtervvel is tud szolgálni. 

Tárgy Teendő Időintervallum 
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Általánosságban Ellenőrzés   X   X 

Hidraulika csatlakozók Ellenőrzés, tisztítás, olajozás X     X 

Porvédő sapkák Ellenőrzés, tisztítás X     X 

Hidraulika tömlők Ellenőrzés X     X 

Hidraulika olaj Ellenőrzés, feltöltés X  X    

Olajtartály Ellenőrzés   X   X 

1. Karbantartás a Holmatro helyi képviselete által 
 
8.4  Karbantartási teendők 
 

8.4.1  Általános tudnivalók 

 Ellenőrizze a tápegység működését! 

 Ellenőrizze, hogy a tápegység sérült vagy szivárog-e! Ha a tápegység nem működik megfelelően és/vagy 
szivárgás tapasztalható, javíttassa meg azt a Holmatro helyi képviseletének szakemberével! 

 
8.4.2  Hidraulika csatlakozók 

 Ellenőrizze a csatlakozókat sérülés szempontjából! A sérült csatlakozókat a Holmatro helyi képviseletének 
szakemberével cseréltesse ki! 

 Tisztítsa meg a csatlakozókat langyos vízzel és enyhén szappanos oldattal! 

 Szárítsa meg a csatlakozókat! 

 Gyorscsatlakozók: 

 Kenje meg a csatlakozó végét hidraulikaolajjal vagy fecskendezzen be WD-40-t! 

 Kenje meg a rögzítő gyűrűt a hátsó rész és a rögzítő gyűrű közötti résbe befecskendezett WD-40-el! 

 Csatlakoztassa a csatlakozókat és ellenőrizze, hogy azok automatikusan záródnak! A záródást a tömlők 
normál erővel történő széthúzásával ellenőrizzük. A csatlakozóknak nem szabad szétcsúszniuk. 

 Csatlakoztassa szét a csatlakozókat a rögzítő gyűrű elfordításával és hátrahúzásával! 

 Nagy átfolyású csatlakozók: 

 Olajozza meg a csatlakozó végét hidraulika olajjal vagy fecskendezzen be WD-40-t! 

 Olajozza meg a rögzítő gyűrűt úgy, hogy WD-40-et fecskendez a gyűrű alá. 

 Ellenőrizze a zárást azáltal, hogy normál erővel széthúzza a tömlőket. A csatlakozóknak nem szabad 
szétcsúszniuk. 
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 Csatlakoztassa szét a csatlakozókat a rögzítő gyűrű forgatásával.  

 Csatlakoztassa szét majd össze a csatlakozókat néhányszor, hogy javítsa a zárszerkezet belső kenését. 

 Csak a tömlőknek és a tápegységnek megfelelő csatlakozókat és adaptereket használjon! 
 
8.4.3  Porvédő sapkák 

 Ellenőrizze a porvédő sapkákat sérülés szempontjából! Cseréljen minden sérült porvédő sapkát! 

 Tisztítsa meg a porvédő sapkákat folyóvízzel! Szárítsa meg és kenje be konzerváló olajjal! 
 

8.4.4 Hidraulika tömlők 

 Tisztítsa meg a tömlőt enyhén szappanos langyos vízzel. 

 Ellenőrizze, hogy a tömlő sérült-e vagy szivárog-e. Cserélje ki a tömlőt, ha szivárog, ha törések vannak 
rajta, ha a megerősített védőréteg látható, vagy ha 1 mm-nél nagyobb hólyagok vagy kidudorodások 
vannak rajta. Kétség esetén mindig lépjen kapcsolatba a Holmatro helyi képviseletével, ahol fel tudják 
mérni a sérülés komolyságát. 

 Cserélje le a tömlőt a gyártástól számított 10 éven belül, a használat mértékétől és külső állapotától füg-
getlenül. A gyártás dátuma a tesztkód része, az első 4 számjegy mutatja a tömlő gyártási idejét 
(ééhh*****). 

 
8.4.5 Hidraulika olaj 
Lásd 8. ábra 
Ellenőrizze a hidraulika olajat, és töltse fel, ha szükséges: 

 Állítsa a nyomásmentesítő szelepet nyitott pozícióba (0). 

 Állítsa a tápegységet függőleges helyzetbe úgy, hogy az utántöltő nyílás fölfelé álljon. 

 Távolítsa el a tanksapkát (9). 

 Az olajtölcséren (8) keresztül töltsön be hidraulika olajat addig, amíg az olajszint elér az olajszint jelző 
feléig (7). 

 Helyezze vissza a tanksapkát. 

 Állítsa a tápegységet vízszintes helyzetbe. 
 
8.4.6 Olajtartály 
Ha szállítás során a burkolat nem lefelé néz, vagy a tápegység erős rázkódásnak van kitéve, vagy ha az 
olajtartály teljesen üres, légbuborékok jelenhetnek meg a hidraulika olajtartályban. A légbuborékok 
előidézhetik, hogy a csatlakoztatott felszerelés akadozva működik. Ha légbuborékok jelennek meg, 
szellőztesse ki a tápegység olajtartályát. 
Lásd 2-8. ábra 

 Állítsa a nyomásmentesítő szelepet (3) nyitott pozícióba (0). 

 Állítsa a tápegységet függőleges helyzetbe úgy, hogy az utántöltő nyílás fölfelé álljon. 

 Távolítsa el a tanksapkát (9). 

 Oldja ki a tápegység karját (1) a „nyomd és kiold” (Push & Unlock) rendszer segítségével. A kioldáshoz 
nyomja meg a működtető kart. 

 Mozgassa a tápegység karját legalább ötször, fel és le, manuálisan. 

 Ellenőrizze az olajszintet. Lásd 8.4.5 

 Helyezze vissza a tanksapkát. 

 Rögzítse a tápegység karját a „nyomd és kiold” (Push & Unlock) rendszer segítségével. 

 Állítsa a tápegységet vízszintes helyzetbe. 
 
8.5  Éves Holmatro felülvizsgálat 
 
Javasoljuk, hogy évente egyszer ellenőriztesse le és vizsgáltassa meg a felszereléseit a Holmatro helyi 
képviseletének szakembereivel, akik rendelkeznek a megfelelő ismeretekkel és a szükséges szerszámokkal 
(Lásd 1.7)! A Holmatro helyi képviselete szerződéses alapon éves karbantartást biztosít Önnek. 
 
8.6 Hosszú távú tárolás 

 Ellenőrizze, hogy a felszerelés teljesen nyomásmentes állapotban van. 

 Tárolja a felszerelést száraz, jól szellőző helyen. Használjon kiegészítő konzerválószereket a külső acél 
részekre. 
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9  SELEJTEZÉS / ÚJRAHASZNOSÍTÁS 
 
Élettartama végén a szerszám leselejtezhető és újra hasznosítható. 

 Gondoskodjon a szerszám üzemen kívül helyezéséről, hogy az többé már ne legyen használható! 

 Ellenőrizze, hogy a szerszám nem tartalmaz túlnyomás alatt lévő elemeket! 

 A berendezés különböző anyagait, mint például az acél, alumínium, NBR (nitril-butadién gumi) és a 
műanyag újra kell hasznosítani. 

 A veszélyes anyagokat külön-külön össze kell gyűjteni, és azt környezetbarát módon kell kezelni! 

 Az újrahasznosítással kapcsolatban forduljon a Holmatro helyi képviseletéhez! 
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