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1. Bevezetés  

Gratulálunk ehhez a vásárláshoz. Feltétlenül olvassa el és kövesse ezt a használati utasítást a készülék 
használatbavétele előtt. A használati utasítás a biztonsághoz és a készülék optimális használatához 
szükséges minden lényeges vonatkozást tartalmaz. Ez kettős működésű hidraulikus szerszám, amelyet úgy 
terveztek, hogy csak „Holmatro”® hidraulikus kézi, vagy lábszivattyúval történhet a meghajtása. Az egész 
rendszer ásványolajjal működik és megengedett nyomása 720 bar. A további részleteket lásd az 1. számú 
táblázatban. 
A készüléket hivatásos, teljesen képzett tűzoltók és mentő személyzet számára tervezték. 
Biztonsági előírások a „biztonsági előírások” könyvecskében. 

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. 
 

2. Termékazonosítás

A. Csatlakozók 
B. 360 ° forgó könyök 
C. Fogantyú 
D. Henger 

E. Dugattyú  
F. Talp 
G. Tengelyvég 

 

3. Működés 

Az olaj a nagynyomású tömlőkön keresztül jut el a HDO 100 gépegységbe a hidraulikus szivattyúból. Az olaj 
akkor folyik a gépbe, ha a működési szelep „működés” állásban van. A dugattyú előrejön. Az olaj visszatér a 
szivattyúba, amikor a működési szelep üresjárat / kikapcsolt helyzetben van, és a dugattyú visszahúzódik. 
 

4. Használat 

4.1. Első használat (csak első igénybevételkor) 

 Ellenőrizze a készüléket, hogy nem sérült-e. Ne használja a készüléket, ha nincs kifogástalan 
állapotban. Értesítse a szállítót. 

 Ellenőrizze, hogy a tartozékok jól vannak felszerelve. 

4.2. Előkészület a használatra 

Csatlakozók (1. ábra) 
A gépegység „Auto lock” csatlakozókkal van felszerelve – az egyik apa, a másik anya. 

 Ellenőrizze, hogy a szivattyún az üresjárat/kikapcsolva helyzetben van. Soha sem kösse rá a 
csatlakozókat, ha a gép működésre van kapcsolva. 

 Távolítsa a porsapkákat a csatlakozókról és illessze egymásba, hogy elkerülje a szennyeződést. 

 Helyezze a csatlakozókat egymásba. 

 Húzza szét a két csatlakozót, hogy meggyőződjön, hogy ezek jól vannak összekapcsolva. 

 Ismételje meg az eljárást minden egyes csatlakozókon. 

Használat 

 Helyezze az ajtónyitó tengelyvéget az ajtó és a keret közötti résbe. 

 Kalapács segítségével kalapálja be a résbe, amennyire csak lehetséges. 



HDO 100  HU 
 

5/7 916.262.063/02-08-05 

 Győződjön meg arról, hogy az ajtónyitó a zárhoz a lehetséges legközelebb van. 

 Ne álljon a gép elé. 

 Húzza ki a hengert, amíg az ajtó ki nem nyílik. 

 Tartsa az ajtónyitót a fogantyújánál fogva, hogy megakadályozza a készülék leesését ajtónyitáskor. 

 A kézi szivattyút mindig úgy használja, hogy szivattyúháza a töltő fúvóka alatt legyen. 

A gép leállítása 

 Nyissa ki a nyomásszabályozó szelepet a szivattyún. 

 Várja meg amíg a dugattyú teljesen visszahúzódott a hengerbe. 

A gép kikapcsolása 

 Először ellenőrizze, hogy a szivattyú nyomásmentesítő szelepe álló/kikapcsolva helyzetben van. 

 Fordítsa el (1) és csúsztassa hátra (2) a csatlakozó anya gyűrűjét. Az apa csatlakozó lejön. 

 Először távolítsa el a szennyeződést a csatlakozókról és a porsapkáról, hogy megakadályozza ennek 
bejutását a hidraulikus rendszerbe. 

 Válassza szét a porsapkákat és helyezze a megfelelő csatlakozókra. 

Tisztítás és raktározás 

 Raktározás előtt a készüléket és alkatrészeit tisztítsa meg. 

 Tisztítson meg minden csatlakozót. Győződjön meg róla, hogy a porsapkákat visszahelyezte. 
 

5.  Hibaelhárítás 

Hiba vagy javítás esetében mindig közölje szállítójával a modell- és a szériaszámot! 
 

Probléma Lehetséges ok Hibaelhárítás 

1.  A csatlakozók nem 
kapcsolódnak össze, 
vagy szétkapcsolódnak. 

 

Ellenőrizze, hogy a rendszer nyomás 
alatt van-e. 

1. Állítsa a szivattyút üresjárat / 
kikapcsolva helyzetbe. 

2.  A gép nem működik, 
vagy már nem jól 
működik. 

1. Ellenőrizze a nyomáscsökkentő 
helyzetét a szivattyún. 

2. Ellenőrizze, hogy a szivattyú 
vízszintes helyzetben van vagy a 
szivattyúházzal lefelé. 

3. Ellenőrizze az olajszintet a 
szivattyúban. 

1. Állítsa a szivattyút működési 
helyzetbe. 

2. Helyezze a szivattyút 
vízszintesen, vagy 
szivattyúházzal lefelé. 

3. Töltse meg a szivattyút. Csak 
Holmatro által előírt Tellus T-12 
hidraulikus olajt használja. 

 

3.A szivattyútartály 
szelepéből szivárog az olaj 

1. Ellenőrizze a szivattyú olajszintjét. 1. Töltse fel a szivattyút a megfelelő 
olajszintig. 

 

 
Forduljon szállítójához, ha a javasolt megoldások nem hozták meg a kívánt eredményt, vagy más hibák 
lépnek fel. 
 

6.  Karbantartás 

Viseljen személyes védőfelszerelést karbantartás közben. Gondoskodjon róla, hogy minden elhasznált 
hidraulikus olajat összegyűjtsenek és felelősséggel intézkedjenek felőle. 

6.1.  Rendszeres karbantartás (minimum 3 havonként) 
Célszerű rendszeres karbantartást végezni. A használattól függően minimum 3 havonta és/vagy 25 
üzemóránként. 

 Ellenőrizze a tartozékok meglétét! 

 Ellenőrizze a tömlőket a csatlakozókat és aporvédő sapkákat! 

 Ellenőrizze a berendezés működését 
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Auto Lock csatlakozók tisztítása (3. ábra) 
Rendszeresen ellenőrizze és tisztítsa a csatlakozókat, hogy ezzel biztosítsa az automatikus csatlakozók 
folyamatos kifogástalan működését. 
1) Öblítse le a csatlakozókat langyos vízzel lágy szappanos oldattal. 
2) Olajozza a csatlakozó (A) végét hidraulikus olajjal, vagy WD 40-el, ha a csatlakozók szárazak. 
3) Olajozza meg a rögzítő gyűrűt hidraulika olajjal a hátsó rész és a záró gyűrű közötti (B) területen. 
4) Kösse össze csatlakozókat és ellenőrizze, hogy automatikusan zárnak-e. Ellenőrizze a zárást, azáltal, 

hogy a záró gyűrűt egyenesen hátrahúzza. A csatlakozóknak nem szabad szétcsúszniuk. 
5) Kapcsolja szét a csatlakozókat, miközben a biztosító gyűrűt elforgatja és hátrahúzza. 
6) A 4. és 5. lépéseket ismételje meg néhányszor, ez a záró rendszer belső olajozását javítja. 

6.2. Éves karbantartás 
Több éves biztonságos működés garantálható, ha a gépegységeket helyesen ápolja és karbantartja. Ennek 
érdekében a gépegységet legalább egy évben egyszer felül kell vizsgálni. Ezt gyakorlott mérnöknek kell 
elvégeznie, aki a szükséges szerszámokkal és ellenőrző felszerelésekkel rendelkezik. Az is lehetséges, hogy 
a felhasználó maga végezze el a karbantartást. Saját biztonsága és a termékekkel szembeni felelőssége 
összefüggésben szükséges, hogy ezt megelőzően megfelelő tanfolyamon vegyen részt. Erre vonatkozóan 
szállítójától kaphat tanácsot és/vagy karbantartást végeztethet szerződéses alapon, amennyiben Ön ezt 
igényli. Az utóbbi esetben biztos lehet a hibátlan, kiváló működésben. 

6.3. Öt évenkénti karbantartás és ellenőrzés 
Javasoljuk, hogy ellenőriztesse és próbáltassa ki a gépegységét szállítójával, vagy a Holmatro által minősített 
más szervezettel maximum 5 éves használat után. Forduljon a szállítójához további részletekért. 

6.4. Hosszú távú tárolás 
Ellenőrizze, hogy a készüléke teljesen mentesítve van a nyomás alól. 
A készüléket száraz, jól szellőző területen tárolja. Alkalmazzon további állagmegőrző szereket a külső acél 
alkatrészek esetében. 
 

7. Selejtezés / Újrahasznosítás 

A működési idő eltelte után a különféle alkatrészeket újra lehet használni. Gyűjtse össze a hidraulikus olajat 
és felelősséggel rendelkezzen róla. A gép acél, alumínium, neoprén (tömítések) és plasztik anyagokból áll. A 
gép nem tartalmaz nyomás alatt álló alkatrészeket. Az újrahasznosításról kérdezze szállítóját. 
 

 

1. Táblázat Műszaki adatok 
 

Ajtónyitó típusa HDO 100 

Üzemi nyomás 720 bar 

Legnagyobb erő 10 tonna (100 kN) 

Dugattyúlöket (maximum) 130 mm 

Olajszükséglet 207 cm3 

Tömeg (felhasználásra készen) 6,6 kg 

Hidraulika olaj típusa ISO-L HV VG 15/22 

Hőmérséklet tartomány -20°C +60°C 
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