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1 BEVEZETÉS 

 
1.1 Felelősség kizárása 
Minden jog fenntartva. 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-hoz, vagy 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 A kézikönyvről 
Az eredeti felhasználói kézikönyv angol nyelven íródott. Minden más nyelvű kezelési utasítás az eredeti szöveg 
fordítása. 
 
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. 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. 
Az üzemzavarok elkerülése és a zökkenőmentes működés biztosítása érdekében a felhasználói kézikönyv mindig álljon 
rendelkezésre a kezelő számára.  
 
1.5 Felhasználás 
Jelen termék olyan berendezés részét képezi, amelyet tűzoltók és mentőszolgálatok használnak, járművek és egyéb 
szerkezetek vágására, feszítésére, illetve széthúzására. 
A CORE™ szabadalmaztatott technológia csak CORE™ rendszerekben használható. Csak Holmatro adapterek 
használhatók! 
 
1.5.1 Rendszerkövetelmények 
A szerszámok különböző vezérlése, üzemi nyomása és igényelt olajmennyisége miatt nem minden Holmatro 
tápegység, tömlő és szerszám csatlakoztatható egymáshoz. Ha kérdése merülne fel a rendszer kompatibilitásával 
kapcsolatban, mindig lépjen kapcsolatba a helyi Holmatro képviselettel! 
 
1.6 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. 
 
1.7 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 
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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, 
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 
A felszerelés rendelkezik EK megfelelőségi nyilatkozattal. Ez azt jelenti, hogy a felszerelés megfelel az alapvető 
biztonsági előírásoknak. Az eredeti Megfelelőségi nyilatkozat a szállított termék részét képezi. 
A termék tervezésénél figyelembe vett szabványok és irányelvek a dokumentum „Műszaki előírások” c. részében 
olvashatók. 
 
 

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 mindig nagyon óvatosan járjon el! 
Tájékoztasson ezen biztonsági előírásokról minden olyan személyt, aki részt vesz a mentési művelettel kapcsolatos 
tevékenységekben!  
 
2.2 Jelölés a berendezésen (1. ábra) 
A felszerelésen elhelyezett összes - biztonságra, illetve veszélyre figyelmeztető - piktogramot be kell tartani, és azoknak 
egyértelműen olvashatónak kell lenniük. 
 

Jelzéstípus Jel Megnevezés 

Vizsgálati 
szám 

A 
Vizsgálati szám első 4 számjegye a gyártás idejét mutatja (ééhh*****). A 
vizsgálati szám a tömlő apa csatlakozójánál, a törésgátló alatt található. 

 
2.3 Általános biztonsági előírások 

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

 Az olvashatatlan biztonsági jelzéseket, piktogramokat és figyelmeztető táblákat cseréltesse ki a Holmatro helyi 
képviseletével. 

 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 képviseletéhez. 
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 Akadályozza meg a csatlakozók belső és/vagy külső szennyeződését. 

 Védje a berendezést szikrákkal szemben hegesztés, illetve köszörülés során. 

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

 Az ellenőrzési és karbantartási utasításokat be kell tartani. 

 A berendezés, rendszer bármely részének átalakítását, javítását kizárólag a Holmatro szakembere végezheti. 
Átalakítás esetén őrizze meg az eredeti és a konverziós kézikönyvet is! 

 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 

 teljes testet takaró védőruházat  

 biztonsági lábbeli megfelelő bokavédővel és lábujjvédelemmel. 
 
2.5 A berendezésre vonatkozó biztonsági előírások 

 Helyezze a tápegységet - a rácsatlakoztatott tömlőkkel – biztonságos távolságra, legalább 1m-re az épületektől 
vagy szerkezetektől. 

 Próbálja kiküszöbölni annak a lehetőségét, hogy nehéz tárgyak essenek a tömlőre! 

 Tartsa távol a tömlőt a munkaterülettől! 

 Akadályozza és előzze meg a tömlő sérülését! 

 Kerülje el a tömlők megcsavarodását, csomózódását; sose hajlítsa meg a tömlőt nagyobb mértékben, mint a 
minimális hajlítási sugár (75 mm). 

 Tilos a tömlővel a szerszámot vagy a tápegységet cipelni, vinni, húzni, mozgatni vagy tartani! 

 Cserélje ki a tömlőt a gyártástól számított 10 éven belül, a használat mértéke és fizikai állapotától függetlenül! 
Vizsgálati szám első 4 számjegye a gyártás idejét mutatja, lásd 2.2.  

 
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 járjon el. 

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

 Kerülje a stresszt, dolgozzon ütemezetten. 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 képviseletéhez. 

 Álljon stabil alapon és mindkét kezével tartsa a berendezést. 

 A berendezést kizárólag annak hordozó fogantyújánál fogva szabad tartani. Sose használja a tömlő semelyik részét 
se hordozófülként. 

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

 Használat során folyamatosan figyelje a berendezés és a szerkezet helyzetét. 

 Azon részeket, amelyek a használat során elszabadulhatnak, rögzíteni kell. 

 Tilos hidraulikus csatlakozókat csatlakoztatni, illetve szétcsatlakoztatni, ha a rendszer nyomás alatt áll.  

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

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

 Ügyeljen arra, hogy a holtemberkar 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! Az olaj részletes leírását meg kell adni az egészségügyi dolgozóknak. 

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

 Mindig tartsa be a mentés során használt egyéb felszerelésekre vonatkozó biztonsági előírásokat is! 
 
2.7 Karbantartásra vonatkozó biztonsági előírások 

 Karbantartás végzése során viseljen egyéni védőfelszerelést. 

 Tilos olyan módon dolgozni, amely veszélyeztetheti a biztonságot. 

 Gondoskodjon arról, hogy a berendezés ne gördülhessen el, illetve ne billenhessen fel. A vezérlést és a hajtást ki 



8 
C** #U 916.000.186_005  

kell kapcsolni, és biztosítani kell a váratlan, szándékolatlan működtetéssel szemben. 

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

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

 
 

3 Leírás 

 
3.1 Felszerelés 
A tömlő a berendezés azon része, amely összeköti a tápegységet a szerszámmal. A rendszer egyetlen hidraulikus 
tömlőt jelent, ami egy kisnyomású tömlőből, és a benne elhelyezett nagynyomású tömlőből áll (tömlő a tömlőben 
rendszer). A tömlőrendszer lehetővé teszi a szerszámok le- és felcsatlakoztatását az olajáramlás megszakítása nélkül. 
 
3.1.1 Típusjelölés 
Példa: C** #U 

Pozíció Példa Magyarázat 

1-3 C ** C = CORE tömlő 
** = a tömlő hossza méterben 

4 # O = narancssárga 
B = kék 
G = zöld 
Z = fekete 

5 U U = tömlőrendszer csatlakozókkal 

 
3.2 Alkatrészek azonosítása (2. ábra) 
 
1 Porvédő sapka    5 Anya csatlakozó 
2 Apa csatlakozó    6 Visszafolyó ág – külső tömlő 
3 Törésgátló    7 Nyomó ág – belső tömlő 
4 Tömlő összekötő 
 
3.3 Műszaki adatok 
 

Leírás CORE™ tömlő 

Hidraulika olaj típusa ISO-I HV VG 15/22 

Max. üzemi nyomás 720 bar / 10443 psi 

Hőmérsékleti tartomány -20 °C - +55 °C / -4 °F - +131 °F 

Szabványok EN 13204 / NFPA 1936 

Minimális hajlítási sugár 75 mm / 3 hüvelyk 

 
 

4 Első használat 
 

 Ellenőrizze, hogy a berendezés teljes és sértetlen. Ne használjon sérült tömlőt, ilyen esetben vegye fel a 
kapcsolatot Holmatro helyi képviseletével. 

 Ellenőrizze, hogy a használni kívánt tömlőrendszerhez rendelkezésre áll a megfelelő nyomásmentesítő eszköz. 
 

 
5  Működés 

 
5.1.1 Általános tudnivalók 
A rendszer tápegységből, tömlő(k)ből és szerszám(ok)ból álló összeállítás.  
A hidraulikus tápegység meghajtása történhet belsőégésű motorral, villamos motorral, pneumatikával vagy kézi 
erővel, illetve lábhajtással. A tápegység hidraulika olajat szállít, és hidraulikus nyomást hoz létre. A tömlő hidraulika 
olajat szállít a tápegység és a szerszám között. 
A szerszám hidraulikus hengerrel rendelkezik, amelynek dugattyúja tengelyirányban mozog. Ha a hengertestbe 
alulról hidraulika olaj pumpálódik, és az megtelik, a kialakuló nyomás kitolja a dugattyút. Ha a hengertestbe felülről 
pumpálódik a hidraulikaolaj, és az megtelik, a dugattyú visszatolódik a hengerbe.  
A mozgás irányát a vezérlő fogantyúban lévő vezérlőszelep határozza meg, az úgynevezett „holtember” fogantyú. A 
holtember fogantyú jobbra vagy balra történő forgatásával lehet meghatározni a dugattyú mozgásának irányát. 
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Semleges helyzetben nem képződik nyomás a hengerben és az olaj nyomásmentes állapotban visszaáramlik a 
tápegységbe. Ha a vezérlő fogantyút elengedjük, az automatikusan visszatér a semleges helyzetbe és leállítja a 
dugattyú mozgását. 
A vágó,- a feszítő,- és a kombinált szerszámokban a dugattyú tengelyirányú mozgása olyan mechanizmust hoz 
működésbe, amely azután elindítja a vágó vagy feszítő mozgást. 
A tömlő a rendszer azon része, amely összeköti a tápegységet a szerszámmal, ezáltal egy zárt rendszer jön létre.  

 
5.1.2 CORE™ csatlakozók 
A CORETM rendszerű hidraulikus tömlő egyetlen tömlőt jelent, mely egy kisnyomású tömlőben elhelyezett 
nagynyomású tömlőből áll (tömlő a tömlőben rendszer). Az anya csatlakozónak egyedülálló funkciója van: 
lecsatlakoztatás után belül összekapcsolja a belső nyomó- és a külső visszafolyó ágat. Ez azt jelenti, hogy a 
szerszámok csatlakoztatása és lecsatlakoztatása a tömlőben az olajáramlás megszakítása nélkül történik. 

 
5.2 Hidraulika tömlő(k) csatlakoztatása 
  
5.2.1 Általános információk 
 

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

 
5.2.2 Tömlő CORE™ csatlakozókkal 
3. ábra 

 A csatlakozókról távolítsa el a porvédő sapkákat! 

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

 Csatlakoztassa egymáshoz a két csatlakozót, azok homlokoldalát egymáshoz tartva és az apa csatlakozót 
egyetlen mozdulattal az anya csatlakozóba tolva! Ekkor az anya csatlakozó külső gyűrűje a nyilakkal ellentétes 
irányba mozog. 

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

 Csatlakoztassa össze a porvédő sapkákat az elszennyeződés megelőzésére! 
 
JAVASLAT 
Tömlőt ne tároljon úgy, hogy a végeit összecsatlakoztatja. 
 

 
5.3 Hidraulika tömlő(k) szétcsatlakoztatása 
 
5.3.1 Általános információk 

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

 
5.3.2 Tömlő CORE™ csatlakozókkal 
4. ábra 

 Csatlakoztassa szét a porvédő sapkákat! 

 Csatlakoztassa szét a gyors csatlakozókat az anya csatlakozón lévő külső gyűrű elforgatásával, majd annak a 
nyilak irányába való eltolásával! Ekkor az apa csatlakozó kicsúszik. 

 Távolítsa el a szennyeződést és az olajat a csatlakozókról és a porvédő sapkákról! 

 Helyezze vissza a porvédő sapkákat az anya és az apa csatlakozókra! 
 
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 egységek csatlakoztatását. A túlnyomás a 
nyomásmentesítő segítségével szüntethető meg. Ez a tartozék elérhető a Holmatro mindegyik tömlőrendszeréhez, és a 
tápegységekhez normál tartozékként leszállításra kerül. 
 

JAVASLAT 
Javasoljuk, hogy rendelkezzen több nyomásmentesítő eszközzel! 
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5.4.2  A nem csatlakoztatott tömlők és szerszámok nyomásmentesítése (CORE™ rendszer) 
Ez a tartozék elérhető a CORETM rendszerben, és minden egyes tápegységhez normál tartozékként leszállításra kerül. 
 

JAVASLAT 
Javasoljuk, hogy rendelkezzen több nyomásmentesítő eszközzel! 
 

 
5. ábra 

 Csatlakoztassa a nyomásmentesítő eszközt az apa csatlakozóra (1)! 

 Forgassa el a forgatógombját az óramutató járásával megegyező irányba (2) a nyomás csökkentése 
érdekében! Kis mennyiségű olaj távozik. 

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

 Távolítsa el a nyomásmentesítő eszközt a csatlakozóról (4)! 
 
6.1 Általános tudnivalók 
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. 
 

VESZÉLY 
Győződjön meg arról, hogy naprakészen ismer minden biztonsági előírást, és elsajátította a rendszer 
összes felszerelésének használatát, amellyel dolgozni fog. 
Tilos megkísérelni hidraulikus csatlakozó összecsatlakoztatását, illetve szétcsatlakoztatását, ha a   
felszerelés éppen használatban van, illetve, ha a rendszer nyomás alatt áll! 

 
FIGYELMEZTETÉS 
Kerülje a tömlő megtörését! Ne használja a tömlőt sérült törésgátlóval, és ne hajtsa meg a minimális 
75mm-es görbületi sugarat meghaladó mértékben. 

    Ne húzza a tömlőt, és ne használja a szerszám vagy a tápegység mozgatására! 
 
6.2 Használat előtt 

 Tekerje le a tömlőt. 

 Csatlakoztassa a hidraulikus tömlőt a szerszámra és a tápegységre. Lásd 5.2 

 Indítsa be a tápegységet. 
Így a rendszer használatra kész. 
 
6.3 Használat után 

 Állítsa a szerszámot olyan helyzetbe, hogy azt biztonságosan lehessen szállítani és tárolni. 

 Kapcsolja ki a tápegységet. 

 Csatlakoztassa le a hidraulikus tömlőt a szerszámról és a tápegységről. Lásd 5.3 
 
6.3.1 Ellenőrzés és felülvizsgálat 

 Ellenőrizze a tömlőt hiánytalanság, olajszivárgás és sérülések szempontjából! Tilos a tömlőt használni, ha 
megsérült, vagy ha olaj szivárog! Ekkor forduljon a Holmatro helyi képviseletéhez! 

 
6.3.2 Tisztítás és tárolás 

 Tárolás előtt tisztítsa meg a tömlőt és esetleges tartozékait! 

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

 Szárítsa meg a felszerelést, amennyiben azt nedves körülmények között használták! Hosszú távú tárolás esetén 
vonja be az acélfelületeket vékony rétegben WD-40 típusú konzerváló olajjal! 

 Tekerje fel a tömlőt és rögzítse tömlő összekötővel! 

 A tömlőt száraz és megfelelően szellőztetett helyen kell tárolni! 
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7 Hibaelhárítás 
 
7.1  Általános tudnivalók 
Ha a felsorolt megoldások nem vezetnek eredményre, illetve ha egyéb probléma merül föl, lépjen kapcsolatba a 
Holmatro helyi képviseletével! Hibás működés vagy javítás esetén mindig hivatkozzon a felszerelés típusára és 
gyári számára. 
7.2 A csatlakozók nem kapcsolhatók össze vagy szét 
 

Lehetséges ok Megoldás 

A csatlakozók felszíne szennyezett. Tisztítsa meg a csatlakozókat. 

A szerszám és/vagy a tömlő nyomás alatt van. Ez a 
szállítás vagy raktározás alatti hőmérséklet ingadozásnak 
tulajdonítható. 

Használjon nyomásmentesítő eszközt a nyomás 
megszüntetésére. 

Az anya csatlakozó hibás. Javíttassa meg a Holmatro szakemberével. 

A csatlakozók nincsenek egymással fedésben a 
csatlakoztatáshoz.  

Állítsa a csatlakozókat pontosan fedésbe 
egymással és egyetlen mozdulattal nyomja össze, 
majd rögzítse. 

A csatlakozók nincsenek egymással fedésben a 
szétcsatlakoztatáshoz. 

Tartsa és vezesse az apa csatlakozót 
szétkapcsolás közben. 

Az anya csatlakozó biztosító gyűrűjét szennyeződés 
blokkolja. 

Ellenőrizze az anya csatlakozó biztosító gyűrűjét és 
tisztítsa meg. 

 
7.3 A csatlakozók nem maradnak összekapcsolt állapotban 
 

Lehetséges ok Megoldás 

A külső gyűrű az összekapcsolás 
közben megakad. 

Összekapcsolás alatt a tömlőt a törésgátló részén kell megfogni. 

Az anya csatlakozó zárszerkezete 
nem működik. 

 Tisztítsa meg az anya csatlakozót tiszta folyóvízzel. 

 Szárítsa meg, és a külső gyűrű belsejét kezelje konzerváló olajjal. 

 Ismételten rakja föl és távolítsa el a porsapkát vagy az apa csatlakozót 
mindaddig, amíg a külső gyűrű vissza nem ugrik. 

Az anya csatlakozó hibás.  Javíttassa meg a Holmatro szakemberével. 

 
7.4 A szerszám nem, vagy nem megfelelően működik 
 

Lehetséges ok Megoldás 

Egy vagy több csatlakozó nincs 
megfelelően csatlakoztatva. 

Csatlakoztassa szét és össze a csatlakozókat. 

Nincs olaj a tápegységben. Töltse fel olajjal. 

Levegő van a rendszerben.  Töltse fel teljesen olajjal. 

 Csatlakoztassa a hidraulikus tömlő(ke)t. 

 Csatlakoztassa a szerszámot. 

 Nyissa és zárja (teljesen) a szerszámot egyszer. 

A tápegység nyomásmentesítő szelepe 
nyitva van. (CORE rendszer) 

Forgassa a nyomásmentesítő szelep csavarját az óramutató 
járásával ellentétes irányba ütközésig, „működési” pozícióba. 

A nyomásmentesítő szelep vagy a 
váltószelep „semleges” állásban van.  
(kettős tömlős rendszer) 

Állítsa a nyomásmentesítő szelepet vagy a váltószelepet 
„működés 1” vagy „működés 2” pozícióba. 

A tápegység nem hoz létre nyomást. Lásd a tápegység kézikönyvét. 

Az olaj habosodik. Állítsa le a tápegységet, majd néhány perc elteltével indítsa újra. 
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8 Karbantartás 
 
 
8.1 Általános tudnivalók 
A felszerelés gondos, rendszeres karbantartása biztosítja az üzembiztonságot és meghosszabbítja a felszerelés 
élettartamát. Hibás működés vagy javítás esetén mindig hivatkozzon a felszerelés típusára és gyári számára. 
 

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

 
8.2 Veszélyes anyagok 
 

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

 
8.3 Karbantartó anyagok 
 

Felhasználási terület Karbantartó anyag típusa Mennyiség 

Acélrészek WD-40 konzerváló olaj igény szerint 

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

Hidraulika csatlakozók WD-40 konzerváló olaj igény szerint 

Pótalkatrészek tekintetében lépjen kapcsolatba a Holmatro helyi képviseletével. 
 
8.4 Karbantartási ütemterv 
Az itt található ütemterv átlagos használatra vonatkozik. Intenzív felszerelés-használat esetén a Holmatro egyedi 
ütemtervet adhat. 
 

 

Teendő 

Időintervallum 

Tárgy 
Minden 

használat 
után 

Évente 10 év után 

Hidraulika tömlő 
Tisztítás és 
ellenőrzés 

x 

A Holmatro helyi képviselete 
által végzett felülvizsgálat és 

karbantartás 

 

Hidraulika 
csatlakozók 

Tisztítás, 
ellenőrzés és 

kenés 
x  

Porvédő sapkák 
Tisztítás, 

ellenőrzés és 
kenés 

x  

Tömlő Tömlőcsere  x 

 
8.5 Karbantartási teendők 
 
8.5.1 Hidraulika tömlők 
 

FIGYELMEZTETÉS 
Ellenőrizze, hogy a tömlő törésgátlója a helyén van és jó állapotú! 
 

 Ellenőrizze a tömlőt sérülések és repedések szempontjából. A tömlőt selejtezni kell, ha repedt, vagy megtört, ha 
a szövetváz kilátszik, ha 1 mm-nél nagyobb dudort vagy horpadást észlelünk rajta. Ilyen esetben az illetékes 
Holmatro képviseletet fel kell keresni, hogy a sérülés súlyosságát pontosan megállapítsa. 

 A tömlőt az igénybevételtől, illetve állapotától függetlenül, legkésőbb 10 éves korában ki kell cserélni. A 
vizsgálati szám első 4 számjegye a gyártás idejét mutatja (ééhh*****). 
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8.5.2  Hidraulikus csatlakozók 

 Ellenőrizze a csatlakozókat szennyeződés és sérülés szempontjából! A sérült csatlakozókat a Holmatro helyi 
képviseletével cseréltesse ki! 

 Tisztítsa meg a csatlakozót langyos, enyhén szappanos vízzel. 

 Szárítsa meg a csatlakozókat. 

 Kenje meg a csatlakozók végét hidraulika olajjal, vagy fecskendezze be WD-40 olajjal. 

 Kenje meg a rögzítő gyűrűt oly módon, hogy WD-40 olajat fecskendez hátulról a külső gyűrű alá. 

 Kapcsolja össze a csatlakozókat és ellenőrizze, hogy azok automatikusan záródnak. A megfelelő záródás úgy 
ellenőrizhető, hogy normál kézi erővel széthúzza a tömlőket. A csatlakozók nem csúszhatnak szét. 

 Kapcsolja szét a csatlakozókat a rögzítő gyűrű elforgatásával és hátrahúzásával. 

 Ismételje az össze- és szétcsatlakoztatást néhányszor, ezzel javul a rögzítő rendszer belső kenése. 

 
8.5.3 Porvédő sapkák 

 Ellenőrizze a porvédő sapkákat sérülés szempontjából. A sérült porsapkákat cserélje ki. 

 Tisztítsa meg a porvédő sapkákat folyóvízzel. Szárítsa meg és kezelje konzerváló olajjal! 
 
8.6 Éves karbantartás 
Javasoljuk, hogy évente egyszer ellenőriztesse le és vizsgáltassa meg a berendezést a Holmatro helyi képviseletével, 
aki rendelkezik a megfelelő ismeretekkel és a szükséges szerszámokkal (lásd 1.7). A Holmatro helyi képviselete 
szerződéses alapon éves karbantartást tud biztosítani Önnek. 
 
 

9 SELEJTEZÉS / ÚJRAHASZNOSÍTÁS 

 
Élettartama végén a felszerelés leselejtezhető vagy újrahasznosítható. 

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

 Ellenőrizze, hogy a felszerelés nem tartalmaz nyomás alatt álló alkatrészeket. 

 A felszerelés különböző anyagai – acél, alumínium, nitril-butadién gumi (NBR), műanyag – 
újrahasznosíthatók.  

 A veszélyes anyagokat külön gyűjtse össze és kezelje környezetbarát módon. 

 Az újrahasznosítással kapcsolatban forduljon a Holmatro helyi képviseletéhez. 
 


