
1 
V-STRUT 916.001.337_001 

 

 

V-STRUT     Kezelési utasítás  HU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



2 
V-STRUT 916.001.337_001 

 
 
 
 
 
 
 

Ez a kézikönyv a  
916.001.337_001 számú 

Holmatro® kiadvány eredeti angol szövegének fordítása. 
 
 
 

A 

Holmatro 
magyarországi képviselete és szervize: 

 

SziFire 
Kereskedelmi és Szolgáltató 

Korlátolt Felelősségű Társaság 
 
 

1149 Budapest, Mogyoródi út 32. 
 
 

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 ezen 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 ennek megfelelően bármikor módosítható. Ez a felhasználói 
kézikönyv a jelenleg gyártott típusokra vonatkozik és ezeken valamint a jelenleg hatályos jogszabályokon alapul. 
A Holmatro nem tehető felelőssé az általa szállított vagy szállítandó termékekre vonatkozó, a 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 Műszaki Szervizéhez, vagy a Holmatro helyi képviseletéhez. 
Maximális figyelmet fordítottunk jelen felhasználói kézikönyv összeállítására és pontosságára, ezért a Holmatro 
nem tehető felelőssé a benne szereplő esetleges hibákért, hiányosságokért, illetve útmutatásért. 
Lépjen kapcsolatba a Holmatro-val, ha a jelen kézikönyv helyessége vagy teljessége nem egyértelmű! 
 

1.2 A kézikönyvről 
Az eredeti felhasználói kézikönyv angol nyelven íródott. Minden más nyelvű kezelési utasítás az eredeti szöveg 

fordítása. 

1.3 Általános tudnivalók 
Gratulálunk Önnek, hogy Holmatro terméket vásárolt! A felhasználói kézikönyv utasításokat ad az érintett 
felszerelés üzemeltetésével és karbantartásával kapcsolatban. Ez a felhasználói kézikönyv tartalmazza a Holmatro 
rendszerével kapcsolatos biztonsági előírásokat is. 
Minden olyan személynek, aki részt vesz a felszerelés üzembe helyezésében és karbantartásában, előzőleg el kell 
olvasnia és el kell sajátítania a 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. 
 

1.4 Felhasználás 
A Holmatro V-Strut terméke egy olyan stabilizáló támaszrendszer, mellyel gyorsan és hatékonyan stabilizálhatók 

gépjárművek, kisbuszok, szabadidő autók, egyterű járművek és kamion fülkék, mindenféle nehéz helyzetben és 

bármilyen felszínen, a sérültek és a mentésben résztvevők maximális biztonsága érdekében. A támaszok 

önállóan, illetve készletben is használhatók, és a létrehozott stabil helyzetben végrehajtható a mentési folyamat. 

A V-Strut nem alkalmas járművek emelésére. A V-Strut hossza egyszerűen, a csövek egymásból való kihúzásával 

állítható. A csövek automatikusan egymáshoz rögzítődnek, 2 rugóval működtetett zár segítségével. 

A heveder védő mandzsettával rendelkezik, amely védelmet nyújt az éles tárgyakkal, illetve a forró részekkel 

szemben, mint pl. a kipufogó rendszer. Tartozékként elérhető fémlyukasztó, amellyel mélyedést készíthetünk a 

jármű karosszériába, a hevederen lévő kampó megfelelő rögzítésére. 

 

1.5 Kezelőszemélyzet 
A rendszer kezelését kizárólag arra kiképzett személyek végezhetik, az érvényben lévő helyi szabályozás, a 
biztonsági és környezetvédelmi előírások ismerete és szigorú betartása mellett. A felszerelések javítási munkáit 
kizárólag a helyi Holmatro képviselet szerviz szakemberei végezhetik. 
 

1.6 Garancia 
A garanciális feltételeket az "Általános értékesítési feltételek" c. dokumentum tartalmazza, mely elérhető a helyi 
Holmatro képviseletnél. 
A Holmatro cég felhívja a figyelmet arra, hogy a felszerelésre, illetve a rendszerre vonatkozó összes garancia 
megszűnik, valamint a Holmatro céget kártalanítani kell bármely esetleges termékfelelősséget, illetve kötelezettséget 
illetően, amennyiben: 

 a szervizelés, illetve karbantartás nem az előírásokkal szigorú összhangban került elvégzésre, 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, 
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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. 

 
 

2 Biztonsági előírások 
 

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. 

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 kövessük ezeket, illetve az érvényben lévő biztonsági előírásokat és mindég nagyon óvatosan járjunk el! 

Tájékoztasson ezen biztonsági előírásokról minden olyan személyt, aki részt vesz a mentési művelettel kapcsolatos 

tevékenységekben!  

2.2 Adattábla a felszerelésen 

1. ábra 
A felszerelésen elhelyezett összes - biztonságra és veszélyre figyelmeztető - piktogramot be kell tartani, és azoknak 

egyértelműen olvashatónak kell lenniük. 

VESZÉLY 

Az előírások be nem tartása súlyos személyi sérüléshez, halálos balesethez, a rendszer 

károsodásához vagy következményes kárhoz vezethet.  

Jelzéstípus Pozíció Megnevezés Cikkszám 
Utasítás A.1  Használat előtt olvassa el a felhasználói kézikönyvet! 

 Viseljen védősisakot védőszemüveggel / védőálarccal! 

 Viseljen munkavédelmi kesztyűt! 

 Viseljen egész testet fedő munkavédelmi ruházatot! 

 Viseljen munkavédelmi cipőt! 

920.000.281 

Figyelmeztetés A.2 A támasz maximális teherbíró képessége (középponti) 

A.3 Minimum és maximum felállítási szög 

Utasítás A.3 Helyesen: mindkét zárnak rögzülnie kell 

A.4 Helytelen: csak az egyik zár rögzül 

A.5 Helytelen: a fej aszimmetrikusan terhelődik 
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A.10 Helyesen: a fej szimmetrikusan terhelődik 

A.6 Helytelen: a jármű csak egy oldalról van megtámasztva 

A.11 Helyesen: a jármű mindkét oldalról meg van támasztva 

A.7 A forró részekkel legyen óvatos! 

A.8 Éles vagy forró tárgyaknál használja a védő mandzsettát! 

 
Egyéb adattábla a felszerelésen (1. ábra): 

Jelzéstípus Pozíció Megnevezés Cikkszám 
Termékcímke D Gyári azonosító adattábla 920.299.576 

 

2.3 Általános biztonsági előírások 

 A felszerelést kizárólag rendeltetésszerűen szabad használni. Ha bármilyen kétsége támad, vagy bizonytalan 
valamiben, forduljon a Holmatro® helyi képviseletéhez! 

 Cserélje ki az olvashatatlan biztonsági szimbólumokat, piktogramokat és információs táblákat a Holmatro® helyi 
képviseletétől beszerezhető, azonos táblákkal! 

 A lakkozott, műanyag, illetve gumi részek nem ellenállóak korróziós hatású savakkal, illetve folyadékokkal 
szemben. Minden olyan részt, amely előzőleg korróziós hatású savval vagy folyadékkal került érintkezésbe, 
öblítsen le bő vízzel! Ha ellenálló képességi listára van szüksége, forduljon a Holmatro® helyi képviseletéhez! 

 Munkavégzés során kerülni kell az egészségtelen testhelyzetet, testtartást, mivel az fizikális panaszokat okozhat. 

 Be kell tartani az ellenőrzési és karbantartási utasításokat. 

 A felszerelés vagy a rendszer bármely részének átalakítását, javítását kizárólag a Holmatro® helyi képviselete 
végezheti. Átalakítás esetén őrizze meg az eredeti és a konverziós kézikönyvet is! 

 Kizárólag eredeti Holmatro® alkatrészek és/vagy Holmatro® által előírt karbantartási anyagok használhatók. 
 

2.4 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 fedi, és fényvisszaverő csíkozással van ellátva; 

 védőcsizma vagy bakancs boka- és lábujjvédelemmel. 
 

2.5 A berendezésre vonatkozó biztonsági előírások 

 Használat során csak a fejrészt terhelje! 

 A fejrész teljes felületén oszlassa el a terhelést! 

 Védje a feszítő hevedert az éles sarkoktól vagy üvegtől! 
 

2.6 A rendszer üzemeltetésére vonatkozó biztonsági előírások 

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

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

 Gondoskodni kell arról, hogy a munkaterület jól áttekinthető és megfelelően megvilágított legyen! 

 Dolgozzon módszeresen, stressz-mentesen! 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! 

 Használat során folyamatosan ellenőrizze a felszerelés és a céltárgy/szerkezet elhelyezkedését! 

 Kizárólag - megfelelően felszerelt - eredeti Holmatro tartozékok használhatók! 

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

 Azonnal állítsa le a rendszert, ha az furcsa hangokat ad, vagy rendellenes működés jelét mutatja! 
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 Biztosítsa, hogy a V-Strut fejrésze a lehető legmagasabban támaszkodjon a jármű súlypontjához képest! 

 Álljon le és keressen új támaszkodó pontot, ha a fejrész kilazul! 
 

2.7 Karbantartásra vonatkozó biztonsági előírások 

 A karbantartási munkák végzése során viseljen egyéni védőfelszerelést! 

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

3 Leírás 
 
3.1 Felszerelés 
A Holmatro V-Strut eszközét arra fejlesztették ki, hogy stabilitást biztosítson egy támasztó rendszerben. A 

felszerelés egy támaszrúdból és egy feszítő hevederből áll. A megfelelő stabilitás elérése érdekében mindkét 

alkatrészt használni kell. A támasz (rendszer) használatával megnöveljük a jármű alapterületét azáltal, hogy további 

megtámasztási pontokat hozunk létre, ezáltal nő a stabilitás. 

3.2 Jellemzők 
 A V-Strut két eloxált alumínium csőből áll. 

 A csövek automatikusan egymáshoz rögzítődnek, 2 rugóval működtetett zár segítségével. 

 A fejrész fogazott lemezei biztosítják, hogy a támasz a lehető legjobban rögzíthető legyen a 

járműkarosszériához. 

 A legkisebb tömeg elérése, illetve a korrózió megakadályozása érdekében a legtöbb alkatrész eloxált 

alumíniumból készült. 

 A forgatható alaplappal maximális rögzítés valósul meg. 

 A hevederen található mandzsetta védelmet nyújt az éles, illetve forró tárgyakkal szemben. 

 A hevedert kampó rögzíti a járműkarosszériához. 

 A V-Strut-ra szerelt önzáró horog, melyet egy másik V-Strut-hoz is rögzíthetünk, akadályozza meg, hogy a 

támasz(ok) elcsússzanak a járműtől. 

 A racsnis heveder fogantyújánál fogva a V-Strut egyszerűen mozgatható. 

 A heveder hevederorsóra van feltekerve. 

3.3 Alkatrészek azonosítása 
2. ábra 

 
1 Fogazott fej    7 Fogantyú 

2 Mechanikus zár    8 Kampó 

3 Információs matrica – 1.A ábra  9 Önzáró horog 

4 Védő mandzsetta   10 Gyári adattábla – 1.D ábra 

5 Racsnis heveder feszítő   11 Hevederorsó 

6 Feszítő heveder    12 Alaplap 
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3.4 Műszaki adatok 
3. ábra 
 

V-Strut műszaki adatai Értékek Mértékegység 
Tömeg 7.9 kg 

17.4 font 

Szélesség 149 mm 

5.9 hüvelyk 

Magasság 210 mm 

8.3 hüvelyk 

Minimum hossz (A) 1080 mm 

42.5 hüvelyk 

Maximum hossz (B) 1800 mm 

70.9 hüvelyk 

Löket 720 mm 

28.4 hüvelyk 

Rögzítő nyílás 24  

Rögzítő nyílások távolsága (G) 30 mm 

1.18 hüvelyk 

Alsó mélység (C) 220 mm 

8.7 hüvelyk 

Fejrész szélessége (D) 71 mm 

2.8 hüvelyk 

Hevederorsó szélessége (E) 149 mm 

5.9 hüvelyk 

Védő mandzsetta hossza (F) 350 mm 

13.8 hüvelyk 

Max. axiális terhelés,  
fejrészre szimmetrikusan 

1600 kilopond 

3528 font 

Hőmérsékleti tartomány -20 / +60 °C 

-4 / +140 °F 

Gyártás helye Kína 

 

Feszítő heveder műszaki adatai Értékek Mértékegység 
Maximum terhelés 1250 kilopond 

2756 font 

Hossz 5 m 

16.4 láb 

Szélesség 50 mm 

1.9 hüvelyk 

Szabvány NEN-EN 12195-2 

 

3.5 Cikkszámok 

Megnevezés Cikkszám 
V-Strut 150.062.158 

Fémlyukasztó 150.062.183 

Alaplap 150.011.519 
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4 Első használat 
 
Ellenőrizze a felszerelés hiánytalan és sérülésmentes állapotát. Tilos sérült felszerelést használni! Ilyen esetben 
forduljon a Holmatro helyi képviseletéhez. 
 

5 Működés 
 

5.1 Példák a használatra 
A 4. és 5. ábra példákat mutat be egy, illetve több V-Strut használatára.  
 

5.2 Szállítás 

A V-Strut a racsnis mechanizmus fogantyújánál fogva szállítható. 2. sz. ábra 

5.3 Használat előtt 
A mentőfelszerelésnek mindig bevetésre kész állapotban kell lenni. 
 

VESZÉLY 
Győződjön meg arról, hogy naprakészen ismer minden biztonsági előírást, és elsajátította a rendszer 
használatát, amellyel dolgozni fog. 

 

5.4 Használat 

5.4.1 A V-Strut előkészítése 

 Oldja ki a racsnis mechanizmust! 6. sz. ábra 

 Húzza ki a feszítő hevedert! 7. sz. ábra  Adott esetben akassza ki a V-Strut alján található önzáró horgot. 

 Húzza szét a V-Strut-ot! 8. sz. ábra 

 Rögzítse a támaszt! 

 
VESZÉLY 
Győződjön meg róla, hogy a zárak mindkét oldalon rögzítik a belső csövet! 9. sz. ábra 

 

5.4.2 A V-Strut felállítása a jármű aljához 

 A V-Strut felállítása előtt győződjön meg róla, hogy a gépjármű nem fog felborulni vagy elmozdulni ezen 

tevékenységnek köszönhetően! 

VESZÉLY 
A jármű megtámasztása előtt végezzen megfelelő fokú elő-stabilizálást ékek segítségével! 4. sz. ábra 

 

 Úgy válassza meg a V-Strut felállítási helyét, hogy a feszítő heveder kampóját a lehető legalacsonyabban 

lehessen a járműhöz rögzíteni! 

 Helyezze a V-Strut alapját erős, sima felületre! 

 Puha talaj esetén használjon kiegészítő alaplapot! 3.5 bekezdés, 10. sz. ábra 

 Helyezze a V-Strut fogazott fejrészét a jármű függőleges felületéhez! Ne helyezze a fogazott fejrészt 

vízszintes felület vagy él alá! 12. és 13. sz. ábrák  A feszítő heveder meghúzásával a fogazott fej szilárdan 

nekifeszül a járműnek, ezzel stabilizálja azt. 

 Figyeljen oda, hogy a terhelés egyenlően oszlik el a fejrészen! 11. sz. ábra 

 Húzza a védő mandzsettát a heveder és az esetleges éles, illetve forró tárgyak közé! 14. sz. ábra 

 Figyeljen oda, hogy a V-Strut dőlésszöge 45°-60° között legyen! 14. sz. ábra 
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MEGJEGYZÉS 

Bevett gyakorlat: ha a fejrész magassága H, a V-Strut alapjának a távolsága a járműtől 

minimum 0,6*H és maximum H. Pl. amennyiben a fejrész 1275 mm magasan van a talajtól, az 

alap távolsága a járműtől 750-1275 mm között lehet. 

5.4.3 A heveder megfeszítése 

 Rögzítse a heveder felső kampóját a lehető legalacsonyabban a járműhöz! 14. sz. ábra 

 Győződjön meg róla, hogy a feszítő heveder alján lévő önzáró horog be van csatolva! 

 Kézzel húzza meg a feszítő heveder laza végét és ellenőrizze, hogy a fejrész, az alap és a védő mandzsetta a 

megfelelő helyen maradnak! 15. sz. ábra 

VESZÉLY 
Figyeljen oda, hogy testrészek ne kerüljenek a jármű, a támasz és a feszítő heveder közé! 

 

 Mozgassa a racsnis szerkezet fogantyúját folyamatosan le és föl mindaddig, amíg a heveder kellő mértékig 

megfeszül, és ezáltal a jármű stabilizálódik. 15. sz. ábra 

 Tekerje fel a feszítő hevedert! 16. sz. ábra 

 A mentési folyamat során ellenőrizze rendszeresen a heveder megfeszítettségét! 

VESZÉLY 
Figyeljen oda, hogy a mentési folyamat során a V-Strut-ra nehezedő teher nőhet! 

 

5.4.4 A V-Strut felállítása a jármű tetejéhez 

 A V-Strut felállítása előtt győződjön meg róla, hogy a gépjármű nem fog felborulni vagy elmozdulni ezen 

tevékenységnek köszönhetően! 

VESZÉLY 
A jármű megtámasztása előtt végezzen megfelelő fokú elő-stabilizálást ékek segítségével! 4. sz. ábra 

 

 

 Jelölje meg azt a helyet, ahova a feszítő heveder kampóját rögzíteni kívánja a járműkarosszérián! A 

megfelelő magasság kiválasztásához használja a fémlyukasztót! 17.a sz. ábra 

 A fémlyukasztó segítségével készítsen nyílást a karosszérián! 17.b sz. ábra 

 A lyukasztó hátsó részével nagyobbítható a nyílás. 17.c sz. ábra 

 Helyezze a feszítő heveder kampóját a kialakított nyílásba! 17. d sz. ábra 

 Állítsa föl a V-Strut-ot az 5.4.2 pontban leírtak szerint! 

 Végezze el a heveder megfeszítését az 5.4.3 pontban leírtaknak megfelelően! 

5.4.5 A V-Strut eltávolítása 

VESZÉLY 
Gondoskodjon róla, hogy a jármű stabil maradjon a V-Strut eltávolítása után! 

 Lazítsa meg a feszítő hevedert! 6. sz. ábra 

 Adott esetben akassza ki a V-Strut alján található önzáró horgot! 

 Távolítsa el a kampót a járműről! 

 Távolítsa el a V-Strut-ot a járműtől! 

 Kissé emelje meg a belső csövet a kétoldali zárszerkezet kioldásához! 

 Tartsa a zárakat nyitott helyzetben, és csúsztassa vissza a belső csövet a külső csőbe! Amennyiben több 

támaszt használt a mentés során, ismételje ezeket a lépéseket! 
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5.5 Használat után 

5.5.1 Tisztítás 

 Ellenőrizze a támaszt, a fejeket, a feszítő hevedert, a racsnis mechanizmust, és adott esetben a fémlyukasztót, 

illetve az alaplapot hiánytalanság, működés és sérülések szempontjából! 

 Az esetleges szennyeződést távolítsa el tiszta folyóvízzel! 

 Szárítsa meg a felszerelést! 

 A feszítő hevedert tekerje fel a hevederorsóra! 16. sz. ábra 

5.5.2 Tárolás 

JAVASLAT 

Ne rakja el a felszerelést a feszítő heveder megszáradása előtt! A nedves anyag rongálhatja magát a 

hevedert és a fémrészeket is. 

 Az acélfelületeken vékony rétegben használjon WD-40 konzerváló olajat! 

 Tárolja a felszerelést száraz, megfelelően szellőztetett helyen! 

 

6 Karbantartás 
 

6.1 Általános tudnivalók 
A felszerelés gondos, rendszeres karbantartása biztosítja az üzembiztonságot és meghosszabbítja a felszerelés 
élettartamát.  
 

FIGYELMEZTETÉS 
Karbantartás végzésekor mindig tartsa be a vonatkozó biztonsági előírásokat! 
Viselje az előírt személyi védőfelszerelést! 

 

6.2 Veszélyes anyagok 
 

FIGYELMEZTETÉS 
A használt vagy kicsöpögött folyadékokat, illetve a karbantartás során elhasznált termékeket össze 
kell gyűjteni és környezetbarát módon kell kezelni. 

 

6.3 Karbantartó anyagok 
 

Felhasználási terület Karbantartó anyag típusa Mennyiség 

Csuklós csapszegek Teflon kenőolaj igény szerint 

Acélrészek WD-40 konzerváló olaj igény szerint 

Tectyl ML a Valvoline-tól (hosszú távú konzerválás) igény szerint 

 
Pótalkatrészek tekintetében lépjen kapcsolatba a Holmatro helyi képviseletével! 
 

6.4 Éves felülvizsgálat 
Javasoljuk, hogy a felszerelés felülvizsgálatát, ellenőrzését, beállítását és tesztelését évente végeztesse el a helyi 
Holmatro képviselet szakembereivel, akik rendelkeznek a megfelelő tudással és a szükséges eszközökkel.  A 
Holmatro helyi képviselete, szerződéses alapon, éves karbantartást tud biztosítani Önnek. Ezzel biztosított a 
helyes és biztonságos működés. 
 

6.5 Hosszú távú tárolás 

 Hosszú távú tárolás előtt alkalmazzon konzerváló olajat a külső acélrészeken! 
 Tárolja a felszerelést száraz, megfelelően szellőztetett helyen! 
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7 Selejtezés / Újrahasznosítás 
 
Élettartama végén a felszerelés leselejtezhező vagy újrahasznosítható. A felszerelés acélból, poliészterből és 
műanyagból készült, nem tartalmaz nyomás alatt álló alkatrészeket. 

 Az újrahasznosítással kapcsolatban forduljon a Holmatro helyi képviseletéhez! 

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