
Nonius4/8/11/19/23
homlokrakodók

HASZNÁLATI UTASÍTÁSA

FIGYELEM!
A homlokrakodó használatba vétele előtt olvassa
végig a teljes használati utasítást.
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1 Bevezetés

Kedves Vásárlónk!

Köszönjük, hogy a mi homlokrakodónkra esett a választása, amely egy magas műszaki

színvonalat képvisel. Reméljük, hogy Önnek hosszú éveken át tökéletes működésével

fog megelégedéssel szolgálni.

A gyártás a legmegbízhatóbb berendezésekkel felszerelt modern üzemben történik, a

gyártósor végén egyedileg minden darabot  alaposan ellenőrzünk,  annak érdekében,

hogy Önnek teljes körű garanciát tudjunk nyújtani.

Használatba vétel előtt kérjük, olvassa el figyelmesen ezt a használati utasítást, amely

minden  fontos  információt  megad  és  így  biztosítja  Önnek  a  hatékony  munka

lehetőségét a legjobb feltételek mellett.

A  berendezéshez  mellékelünk  egy  „CE”  megfelelőségi  nyilatkozatot,  amely  igazolja,

hogy, a  gép megfelel az Európai Unió 2006/42/EK irányelv követelményeinek.

Köszönjük!

A FF-Agro Hungary Kft. alkalmazottai és vezetősége.

1.1 AZONOSÍTÓ ADATOK

A homlokrakodó gém bal belső végén egy azonosító adattáblát találnak.

Minden reklamációnál, alkatrészrendelésnél kérjük pontosítani:

- típust

- gyártási számot

- gyártási évet, valamint átadás időpontját (az átadás időpontja a:

Üzembe helyezési és munkavédelmi oktatási jegyzőkönyvben található)

Adattábla példa:
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2. ÜZEMBE HELYEZÉSI ÚTMUTATÓ

FIGYELEM FONTOS!

Figyelmesen olvassák el a használati utasítást. Az utasítás be nem tartása a FF-

Agro  Hungary  Kft.-t  felmenti  minden  felelősség  alól  baleset  esetén,  és  egyúttal

magával vonja a jótállás elveszítését.

FONTOS!

Munkavégzés előtt a következő előírásokat kell figyelembe venni:

- Biztonsági előírások

- Vezérlés használati útmutatója

- Használati előírások

- Munkaeszközök csatlakoztatása és vezérlése

FELHASZNÁLÓNAK

Ön  egy,  az  FF-Agro  Hungary  Kft.  cég  által  gyártott  homlokrakodót  vásárolt.

Szenteljen  kellő  időt  a  kézikönyv  teljes  átolvasására  annak  érdekében,  hogy  a

megvásárolt  gépet  megfelelő  teljesítményen használhassa az  előnyök maximális

kihasználásával.

FIGYELEM!

Mielőtt bármilyen szerelési tevékenységbe kezdene, kérjük vegye figyelembe, hogy

a  Cégünk (FF-Agro  Hungary  Kft.)  munkatársai  nélkül  végzett  szerelés,  garancia

vesztést vonhatja maga után.

2.1  GARANCIA FELTÉTELEK

A gépre a vásárlás napjától számított 12 hónap garanciát vállalunk. 

A garancia a hiba megállapításából, a meghibásodott alkatrészek cseréjéből vagy

javításából áll. 

A  hibás alkatrészek cseréje  vagy javítása a  Szerviz  döntése  alapján  történik.  A

Szerviz igényt tart a hibás, kicserélt alkatrészekre. 

A javításhoz való kiszállás költsége a vevőt terheli! 

A garanciális meghibásodást a hiba észlelésekor azonnal be kell jelenteni! 

Bejelentés módjai:

Weboldalunkon: https://www.ferro-flex.hu/garancialis-bejelento

Postai úton: FF-Agro Hungary Kft. 8693 Lengyeltóti Rákóczi u. 30.

Csak a fenti két módon leadott meghibásodásokat vesszük figyelembe! 
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Kizárva  minden  olyan  további  igény,  ami  minőségi  vagy  műszaki  változtatásra

vonatkozik. Ha fennáll annak a kockázata, hogy a hiba károsíthatja a munkavédelmi

biztonsági berendezéseket, vagy további károkat okozhat, kötelező a gép használaton

kívül helyezése a hiba kijavításáig. 

A hiba bejelentésnek tartalmaznia kell: 

– a megrendelés számát

– a vásárló nevét, címét, telefonszámát és email címét

– a gép típusát

– a gép gyártási számát 

– a termék átvételének időpontját

– a hiba észlelésének időpontját 

– valamint, hogy a gép hol található 

– meg kell adni a hiba rövid leírását

– meg kell nevezni az alkatrészjegyzék szerint a meghibásodott szerkezeti részt

Garancia érvényesítésének feltételei:

Jelen garanciajegy érvényesítésének feltétele, hogy

– a vevő a javításhoz való kiszállás költségét megfizesse

– a hiba az FF-Agro Hungary Kft. által fent megadott módon írásban bejelentésre került

A garancia érvényét veszíti:    

– amennyiben a meghibásodás helytelen kezelésből vagy karbantartásból

– a kenés elégtelenségéből

– balesetből

– jogszerűtlen javításból, szétszerelésből, átalakításból

– nem rendeltetésszerű használatból

- sérült alkatrésszel való tovább üzemeltetésből ered

 Nem terjed ki a garancia:  

– a gumiból, műanyagból készült alkatrészekre, hidraulika tömlőkre, tömítésekre

– a  gép használati  utasításában vagy alkatrészjegyzékében feltüntetett  ún.  gyorsan

kopó alkatrészekre

– nem megfelelő hidraulika olaj vagy kenőanyag használatából eredő hibákra

– az olyan hibákra, amelyeknek oka természeti behatás vagy baleset, a használati és

karbantartási  utasításban  foglaltak  megszegése,  illetve  be  nem  tartása,  vagy  az

üzemeltető gondatlansága okozott

– olyan beállítási műveletekre, melyeket a használati utasítás a karbantartások között

az üzemeltető részére előirányoz

Alkatrészellátást az utolsó forgalomba hozataltól számított 5 évig biztosítunk!
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3. HOMLOKRAKODÓ RENDELTETÉS SZERINTI HASZNÁLATA

A homlokrakodó kizárólag mezőgazdasági vagy erdészeti célú rakodómunkára készült.

Az eszköz csak az FF-Agro Hungary Kft. által gyártott és ajánlott munkaeszközökkel

használható. Az ajánlott eszközökről érdeklődjön az értékesítőknél.

Kizárólag arra a traktor típusra szerelhető fel, amelyekre az FF-Agro Hungary Kft. az

adott  homlokrakodó  csatlakozását  kialakította,  és  amely  traktor  típusra  az  FF-Agro

Hungary Kft. a homlokrakodót ajánlotta.

A homlokrakodót kizárólag a traktor kezelőüléséből szabad kezelni.

A  homlokrakodót  és  annak  eszközeit  nem  szabad  más  gépekkel  egy  időben

hidraulikusan működtetni.

A homlokrakodó nem használható olyan emelési művelethez, amely a felemelt teher

közelében  tartózkodó,  segítő  személy  jelenlétét  teszi  szükségessé.  A  hidraulikus

részegységek esetleges meghibásodása esetén a segítő személy a teher alá szorulhat,

és megsérülhet. Az ilyen jellegű munkálatok lehetővé tétele érdekében a homlokrakodót

fel kell szerelni biztonsági berendezésekkel, melyeket működtetni is kell.

! V e s z é l y !

A  rendeltetésszerű  használattól  eltérő  műveletek,  nem-rendeltetésszerűnek

minősülnek.  A  gyártó  (FF-Agro  Hungary  Kft.)  a  nem-rendeltetésszerű

használatból eredő károkért nem vállal felelősséget. Az ebből eredő kockázatot a

termék használója viseli.

A rendeltetésszerű  használat  azt  is  jelenti,  hogy  a  berendezést  a  gyártó  által  leírt

használati  utasításoknak megfelelően kell üzemeltetni.

A homlokrakodót kizárólag olyan személy kezelheti, illetve szervizelheti, aki figyelmesen

átolvasta  és  megértette  a  használati  útmutatót,  akinek  figyelmét  felhívták  a

homlokrakodóval  történő  munka  veszélyeire  és  aki  jártas  és  jogosult  az  eszköz

kezelésére.
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4. HOMLOKRAKODÓ MŰSZAKI LEÍRÁSA

4.1 A homlokrakodó leírása

Az  Nonius  homlokrakodó  (Nonius4  /  Nonius8  /  Nonius11  /  Nonius19  /  Nonius23

modellek) egy traktorra szerelt rakodóeszköz. Teher mozgatására és emelésére, más

szállítóeszközök rakodására lett kialakítva.

A  homlokrakodót  és  felszerelt  munkaeszközöket  hidraulikus  munkahengerek

mozgatják.

A  homlokrakodó  munkahengereit  a  traktor  hidraulikus  rendszere  szolgálja  ki,  a

vezérlése történhet a traktor eredeti hidraulika rendszeréről, illetve a külön erre a célra

felszerelt botkormánnyal.

A homlokrakodó a traktorra történő felszerelése gyorsan és könnyedén elvégezhető.

A leszerelt homlokrakodó stabil tárolását a támasztólábak biztosítják.

A munkaeszközök a homlokrakodóra a csatlakozókeret segítségével kapcsolódnak. A

csatlakozókeret gyors és biztonságos munkaeszköz-csatlakoztatást tesz lehetővé.

A kapcsolókeret  sok más gyártó cég termékeihez hasonlóan Euro Hitch rendszerrel

megegyező.

A homlokrakodó a következő részegységekből áll:

1. Eszközmozgató munkahenger

2. Csatlakozókeret

3. Támasztólábak

4. Csatlakozófej

5. Emelő munkahengerek

6. Hidraulikatömlők

7. Gémszerkezet

A  homlokrakodó  kettős  működtetésű  emelő  és  billentő  munkahengerekkel  van

felszerelve.

Az FF-Agro Hungary Kft. minden homlokrakodója párhuzam-vezetésű. A billentő ágba

biztonsági  szelep  került  beszerelésre,  míg  az  emelő  munkahengerek  a  biztonság

érdekében zuhanásgátló szeleppel vannak ellátva.
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4.2 A homlokrakodó(k) fontosabb műszaki adatai

Homlokrakodó típusa: Nonius4

Önsúly: 285 kg

Emelési magasság: 2400 mm

Emelhető tömeg: 680 kg

Ürítési szög: 40°

Töltési szög: 43°

           Ajánlott traktor teljesítmény: 30-40 LE

Homlokrakodó típusa: Nonius8 Homlokrakodó típusa: Nonius11

Önsúly: 375 kg Önsúly: 495 kg

Emelési magasság: 3030 mm Emelési magasság: 3500 mm

Emelhető tömeg: 1300 kg Emelhető tömeg: 1400 kg

Ürítési szög: 48° Ürítési szög: 50°

Töltési szög: 50° Töltési szög: 47°

Ajánlott traktor teljesítmény: 40-80 LE Ajánlott traktor teljesítmény: 60-90 LE

Homlokrakodó típusa: Nonius19 Homlokrakodó típusa: Nonius23

Önsúly: 590 kg Önsúly: 820 kg

Emelési magasság: 3900 mm Emelési magasság: 4400 mm

Emelhető tömeg: 1850 kg Emelhető tömeg: 3200 kg

Ürítési szög: 50° Ürítési szög: 54°

Töltési szög: 55° Töltési szög: 45°

Ajánlott traktor teljesítmény: 80-120 LE Ajánlott traktor teljesítmény: 130-160 LE
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5. HOMLOKRAKODÓ FEL- ÉS LESZERELÉSE A TRAKTORRA

 A rakodó csatolása és leválasztása egy egyszerű, gyors, egyemberes művelet. 

A  rögzítés  két egyszerű retesz-csap  segítségével  történik.  A  továbbiakban  leírt

lépések célja, hogy segítse ebben a műveletben.

5.1 Leszerelés művelete

FIGYELEM !

Annak  érdekében,  hogy  elkerüljék  a  személyi  sérülést,  a

rakodógépet vízszintes kemény talajon, szilárd burkolaton kell

leállítani.

A  rakodó  leszerelésekor  kötelezően  fent  kell  hagyni  egy

eszközt.

1. LÉPES: A kanalat, eszközt kb. 15º -al

ki kell billenteni, annyira, hogy annak éle

érintse a talajt

2.  LÉPÉS:  A  biztosító-rögzítő  csapok

eltávolításával le kell nyitni a támaszokat,

majd  ezután  a  leengedett  helyzetben

rögzítse  mindkét  talpat.  (  Ellenőrizze  le,

hogy mindkét  láb  támasza ugyanabba a

rögzítő helyzetbe kerüljön. Így biztosítja a

homlokrakodó  megfelelő  állását  amely

szükséges a csatlakoztatáskor.

3. LÉPÉS: Távolítsa el a rugós biztosítót a

rögzítő csap végéről

4. LÉPÉS: Húzza ki a rögzítő csapot
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5.  LÉPÉS:  Az  emelő  munkahengerek

mozdításával a rakodó elválik a felfogató

konzoltól.

6. LÉPÉS: Billentés üzemeltetésével stabil

helyzetbe kell hozni a rakodót. A rakodón

hagyott  kanál,  növeli  a  gép  stabilitását

raktározási helyzetben.

7.  LÉPÉS:  A  hidraulika  gyors-

csatlakozókat  szét  kell  kapcsolni,  a

tömlőket a gém oldalára helyezni.

8.  LÉPÉS:  A  traktort  hátramenetbe

kapcsolni,  és  óvatosan ki  kell  hajtani  az

álló gémből.

FIGYELEM! Győződjön meg arról, hogy a

hidraulikus tömlők nem érnek a traktorhoz.

Leálláskor a rakodón fenn kell hagyni a

megfelelő  munkaeszközt

(legmegfelelőbb a kanál)

5.2 Kapcsolás művelete

1.LÉPÉS: A traktorral óvatosan hajtson be a gém karok közé

2.  LÉPÉS:  Csatlakoztassa  vissza hidraulikus tömlőket,  ügyelve  arra,  hogy azok

helyesen  vannak  csatlakoztatva.  Kapcsoláskor  segít  a  csatlakozókon  elhelyezett

porvédő sapkák színe.

3.  LÉPÉS:  Az  emelő  munkahengereket  annyira  meg  kell  emelni,  hogy  a  gém
csatlakozófeje alá lehessen állni a tartókonzol befogadó elemével.
Ezután  a  munkahengerrel  leengedjük  a  rakodót,  amíg  a  csatlakozó  elemek
egymásba csúsznak.
4. LÉPÉS: A reteszelő csappal rögzítse a rakodót, majd a rugós biztosítót helyezze
el a csap végén található furatba. 
5. LÉPÉS: emelje meg a rakodót,  majd helyezze vissza a tartó lábakat szállítási
helyzetbe. A támaszokat rögzítse csapokkal.

MEGJEGYZÉS:  Ajánlott  a  csatlakozó elemek érintkező felületeit  kis  mennyiségű
gépzsírral lekenni, így könnyebb lesz a fel- és leállás.
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6. MUNKAESZKÖZÖK CSATLAKOZTATÁSA ÉS LEVÉTELE

6.1 Munkaeszköz csatlakoztatása

● Indítsa  el a  traktort, emelje  fel  gémet  kb.  1m
magasra  a  földtől. Billentse  előre  a  kapcsoló-
keretet.

●  Húzza el a reteszelő kart menetirányban nézve
balra,  amíg  a  csapok  teljesen  nyitott  állapotban
nem  lesznek.  Ebben  a  helyzetben  a  kart
ideiglenesen rögzíteni lehet.

●  Mozgassa a traktort,  valamint a gyors-kapcsoló
keretet,  amíg  a  felső  köracél  nem  akad  be  a
munkaeszköz felfogató fülébe.

● A felvett eszközt döntse teljesen magára, amíg a
reteszelő kar ki  nem akad az ideiglenes rögzített
helyzetéből,  és  amíg  a  csapok  nem  rögzítik  az
eszközt.

●  Ellenőrizze,  hogy  a  reteszelő  csap  teljesen
áthaladt-e a munkaeszköz felfogató fülén található
alsó furaton.

●  Amennyiben  a  munkaeszköz  hidraulikusan
működtetett  leszorítóval,  megfogóval  rendelkezik,
csatlakoztassa a hidraulika tömlőket, a gém elején
található gyors-csatlakozókkal.

6.2 Munkaeszközök lecsatlakoztatása

● Engedje  le  a rakodó  kapcsolókeretét  kb.  1  m  magasságra, döntse  meg a

munkaeszközt,  úgy hogy az enyhén dőljön előre. Ezután engedje az eszközt addig,

amíg érintkezik a talajjal és tehermentesíti a reteszelő csapot.

● A reteszelő kart húzza el úgy, hogy a csap feloldja az eszköz rögzítését.

● Ezek után engedje az eszközt a földre, amíg a felső kampók teljesen ki nem akadnak

a keretből.
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7. HIDRAULIKUS KAPCSOLÁS

A  homlokrakodó  hidraulikus  csatlakoztatása  a  traktorhoz  történhet  többféleképpen.

Legegyszerűbb,  amikor  a  rakodó  tömlőit  csatlakoztatjuk  a  traktor  kihelyezett  gyors-

kapcsolóihoz, vagy az adaptációs konzol jobb oldalán elhelyezett gyors-kapcsolókhoz.

Ebben az esetben a homlokrakodó működtetése a traktor eredeti hidraulikus működtető

karjaival végezhető.

Manapság sokkal elterjedtebb a

botkormány vezérlés. Ebben az

esetben a traktor fülkéjében egy

joystick van elhelyezve, amely 2

db  bowden  segítségével

csatlakozik az adaptációs konzol

jobb  oldalán  elhelyezett

hidraulika  tömbhöz.  Ebben  az

esetben  a  homlokrakodó

hidraulika  tömlőit  a  tömbön

elhelyezett  4 db gyors-kapcsoló

aljzattal  kell  csatlakoztatni.  (  A

sorrendben  nagy  segítséget

nyújtanak  a  különböző  színű

porvédő sapkák.)
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7.1 Vezérlőkar használata

A  traktorfülkében  elhelyezett  botkormány  használata  igen  egyszerű.  A  joystick

mozgatás  előre  –  hátra  működteti  az  emelő  munkahengereket.  Előre  nyomva

süllyeszt,  hátra  húzva  emel.  Oldalra  mozgatva  magára  billent,  illetve  ürít.

Amennyiben a botkormány mozgatása a vezetőülés (balra)  felé történik, a rakodó

magára billenti az eszközt, illetve ellenkező (jobbra) irányban üríti azt.

A  botkormányon  nyomógomb  van  elhelyezve.  Amennyiben  ezt  a  gombot

folyamatosan benyomva tartja, aktiválja a gém elején elhelyezett elektromágneses

útváltó szelepet és ezáltal a vezérlő jobbra-balra mozgatásával a munkaeszközön

elhelyezett  munkahengerek fognak üzemelni.  Ezzel  valósül  meg a munkaeszköz

leszorító, megfogó funkciója.

A  botkormány  testén  egy  rögzítő  lapka  található.  Amikor  a  homlokrakodó  nem

üzemel, illetve amikor bizonyos ideig adott helyzetben szeretné tartani a gémet, a

lapkát  nyomja  befelé,  ezzel  meggátolja  a  botkormány  mozgását.  Amíg  ezzel  a

lapkával nem oldja fel a kart, az nem mozgatható.

Fontos  megjegyezni,  hogy a vezérlést  biztosító  tömb,  egy proporcionális  szelep.

Ennek  köszönhetően  az  olaj  csak  olyan  mennyiségben  és  sebességgel  fog

áramlani, amennyire a joystickot mozgatja.  Ezzel szabályozhatja a homlokrakodó

mozgásának sebességét.  Ugyanakkor  a botkormány ferdén előretolásával,  illetve

húzásával mindkét funkció egyszerre fog működni ( pl. emel és billent, süllyeszt és

ürít).

A vezérléssel az emelőt úszó pozícióba is lehet hozni. Ehhez a kart előre kell tolni,

majd amikor  úgy tűnik,  hogy végállásba került,  enyhén tovább kell  lökni.  Ezután

átbillen  egy  reteszen  és  a  kar  az  adott  helyzetben  marad.  Ekkor  a  gém  úszó

helyzetben van.
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8. BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK

8.1 A használati útmutató  alkalmazása

! V e s z é l y !

A homlokrakodó használatba  vétele  előtt  olvassa  végig  a  teljes  használati  és

karbantartási utasítást.

A  homlokrakodó  használatának  és  karbantartásának  leírása  ebben  a  használati

utasításban  található.  Amennyiben  a  használati  utasítással  kapcsolatban  kérdése

lenne,  forduljon  bizalommal  a  márkakereskedőhöz.  Minden  egyes  géphez  tartozik

használati  utasítás.  A  kezelési  útmutató  a  homlokrakodó tartozéka,  és  mint  ilyet,  a

traktorban  kell  tartani,  hogy  a  kezelő  vagy  a  szerviz  beavatkozást  végző  személy

szükség esetén azonnal hozzá tudjon férni, ha információra van szüksége.

Ha a használati  utasítás elhasználódott  vagy elveszett,  haladéktalanul szerezzen be

egy újat! Letölthető a dokumentumtárból: https://www.ferro-flex.hu/dokumentumtar

Jelen  kezelési  útmutató  a  technológiai  tartalomra  vonatkozóan  a  gép  szállításának

időpontjában aktuális információkat tartalmaz. A gyártó fenntartja magának a jogot arra,

hogy  a  műszaki  továbbfejlesztés  keretében  küllemben  és  technikai  paraméterek

tekintetében változtatásokat hajtson végre a homlokrakodón és annak komponensein.

Iránymegjelölésre vonatkozó  információk:  A  jobb  és  bal  oldalra,  illetve  irányra

vonatkozó  megjelölések  ebben  a  használati  utasításban  minden  esetben  a  kezelő

szemszögéből értelmezendők: a traktor előre haladási irány alapján – bal, illetve jobb

oldal.

8.2 Figyelmeztető jelzések
A  használati  utasításban  szereplő  figyelmeztető  jelzések  arra  szolgálnak,  hogy

megelőzzék a személyi sérüléseket, illetve védjék a berendezést a károsodástól.

Minden esetben olvassa el ezeket a figyelmeztető jelzéseket, és azoknak megfelelően

cselekedjen! A figyelmeztetések vastag betűvel vannak kiemelve.

A figyelmeztetéseket a !Veszély ! vagy a !Figyelem ! szavak vezetik be.
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A két figyelmeztetési szint a következő jelentéstartalommal bír:

! V e s z é l y !

A  veszélyre  figyelmeztető  jelzés  figyelmen  kívül  hagyása  halálhoz,  súlyos

személyi sérüléshez vagy jelentős mértékű gépkárosodáshoz vezethet.

! F i g y e l e m !

A  figyelmeztető  jelzés  figyelmen  kívül  hagyása  személyi  sérüléshez  vagy

gépkárosodáshoz vezethet.

A kiegészítő jellegű információkat a következő szó vezeti be:

M e g j e g y z é s

Ezek a megjegyzések magyarázó jellegűek, melyek bizonyos folyamatok megértését,

illetve végrehajtását könnyítik meg.

FIGYELEM! 
A gépen több olyan jelzés, matrica található, amelynek betartása fontos a kezelő és
kiszolgálók  személyi  biztonsága,  valamint  az  traktor  akadálymentes,  megbízható
munkája érdekében.

A  használati  utasítás  tartalmaz  a  gép  biztonságos
üzemeltetéséhez  szükséges  minden  információt.
Nagyon  fontos  elolvasni  és  eleget  tenni  minden
előírásnak.

Mielőtt elhagyná a traktorfülkét vagy változtatna a gép
beállításain  vagy  javítást  végezne  rajta,  állítsa  le
motort  és  várja  meg amíg  minden mozgó alkatrész
teljesen meg nem áll. Vegye ki az indítókulcsot!

A raklapvillát ne döntse hátra, mert baleset veszélyes!

Ne  rakjon  egymásra  több  tárgyat,  mert  leborulás
veszélyes!

Személyek emelése és szállítása szigorúan tilos!

Ne álljon a kiemelt kar vagy a rakodószerszám alá!
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Nagyfeszültségű vezeték, áramütés veszélye!

Homlokrakodó alatt tartózkodni tilos!

Lejtős  területen  legyen  nagyon  óvatos,  lejtőre
merőlegesen ne közlekedjen felemelt rakodóval!

Soha ne ellenőrizzen az újával szivárgást!
Használjon megfelelő segédeszközt, szerszámot!
A  nagynyomású  hidraulika  olaj  súlyos  sérüléseket
okozhat! Sérülés esetén forduljon orvoshoz!

8.3 Munkavégzés előtt
Munkavégzés előtt ellenőrizze a traktort és a homlokrakodót:
• Gondoskodjon arról, hogy minden részegység szilárdan rögzítve legyen.
• Javítson ki  vagy cseréljen  ki  minden sérült,  túlzottan  elhasználódott  vagy hiányos
alkatrészt.
• Gondoskodjon  arról,  hogy  a  védőberendezések  és  védőburkolatok  jó  állapotban
legyenek és fel legyenek szerelve.
• Végezzen el minden szükséges beállítást a traktoron és a homlokrakodón.
• Rendszeresen ellenőrizze a csavarok és anyák meghúzási nyomatékát.
• Gondoskodjon arról, hogy minden kenést igénylő részegység rendszeresen zsírozva
legyen.
F i g y e l e m 
Ha a traktorra olyan berendezés van felszerelve, amely a rakodási munkavégzés során
ütközhet a homlokrakodóval vagy a munkaeszközzel, akkor ezt a munka megkezdése
előtt szerelje le.
Zárja  le  a  hidraulikát,  amikor  a  traktorral  közúton  közlekedik,  vagy  álló  helyzetben
tartózkodik.
A homlokrakodó csak olyan traktorokon használható, amelyek hidraulika-rendszerének
semleges állása rögzíthető. Amennyiben ez a feltétel nem teljesül, elzáró szelepet kell
beépíteni a rendszerbe. A megfelelő működés érdekében a traktor olajszivattyújának a
következő feltételeknek meg kell  felelnie:  üzemi  nyomás legalább 160 bar,  szállított
olajmennyiség min. 32 l/perc.
Az alkalmazott  hidraulikus  vezérlőegységek a  munkavégzéskor  nem rögzülhetnek a
működtetési helyzetben (kivéve az úszóhelyzetet), ellenkező esetben a rögzítést meg
kell szüntetni.
A  hidraulikus  vezérlőkészüléket  nem  szabad  a  kezelőülésen  kívülről  kezelhetően
felszerelni. 
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V e s z é l y
A traktor és a homlokrakodó nagy nyomás alatt lévő hidraulikaolajjal működik.
A hidraulika-rendszerben megengedett maximális nyomás 180 bar.
Ellenőrizzen  minden  hidraulikus  részegységet,  és  gondoskodjon  ezek  mindenkor
kifogástalan állapotáról.
Ügyeljen  rá,  hogy  a  hidraulikus  részegységeket  -  különösképpen  a  tömlőket  -  ne
sérthessék meg a mozgó alkatrészek.
F i g y e l e m 
Ha  a  homlokrakodóval  alacsony  hőmérsékleti  viszonyok  mellett  dolgozik,  akkor  a
munka előtt hagyja felmelegedni a hidraulikus rendszert az üzemi hőmérsékletre! Ezt
leghamarabb úgy tudja elérni, hogy az összes munkahengert többször végállásig kitolja
majd visszahúzza.
V e s z é l y 
Gondoskodjon róla, hogy a traktor mellső gumiabroncsai olyan nyomásra legyenek
beállítva, amilyet a traktor használati utasítása homlokrakodós munkára előír.
V e s z é l y 
Ha a  traktor  fel  van  szerelve  biztonsági  övvel,akkor  viselje  azt,  amikor  a  traktorral
közlekedik.

8.4 Közúti közlekedés
Gondoskodjon róla,  hogy közúti  közlekedés esetén a homlokrakodó ne takarja  el  a
traktor világító berendezéseit.
Amikor közúton közlekedik, blokkolja a traktor hidraulikáját, annak érdekében, hogy a
homlokrakodó gémje ne tudjon leereszkedni. Ehhez - egykaros vezérlés esetén - állítsa
záró helyzetbe a reteszelő kart. Traktor-joystick esetében kapcsolja ki a rakodófunkciót. 
Ne közlekedjen közúton megterhelt/rakott munkaeszközzel.
A  munkaeszköznek  legalább  2  m  magasan  kell  lennie  az  útfelszín  felett.  A
homlokrakodó  elülső  végének  és  a  kormányoszlop középvonalának  vízszintes
távolsága ne haladja meg a 3 métert! Ennek érdekében lehet, hogy le kell csatlakoztatni
a munkaeszközt.
Ha szükséges, csökkentse a gém magasságát, amikor hidak vagy vezetékek alatt halad
el. A megengedett max. magasság 4 m.
Kanyarban  történő  haladáskor  és  fékezéskor  számoljon  a  traktor  megnövekedett
hosszával és tömegével.
Homlokrakodóval és munkaeszközzel felszerelt traktor számára a maximális sebesség
közúton 15 km/h, rakodási munkában pedig 10 km/h.

8.5 Munkavégzés közben
Munkakezdés előtt, ismerkedjen meg a munkaterülettel és a domborzati viszonyokkal!
Az  elektromos  vezetékektől  tartson  biztonságos  távolságot!  Csak  akkor  végezzen
munkát a homlokrakodóval, ha a látási viszonyok ehhez megfelelőek. Gondoskodjon
arról,  hogy a munkaterület kellően meg legyen világítva. Tartsa tisztán a kezelőfülke
szélvédőjét.

 A  maximális  terhelésnél  használjon  keréksúlyokat  és/vagy  hátsó  súlyokat  a
traktor/rakodó stabilitásának javításához.

 A  különböző  rakodó  eszközökhöz  és  felhasználási  területekhez  különböző
ellensúlyokat javasolt alkalmazni. 
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 A traktorral alacsony sebességgel mozogjon és forduljon.

 A szokásos munkavégzés alatt a rakodó kanalat tartsa az alsó helyzetben.

 Soha ne haladjon nagy sebességgel, ha a kanál meg van rakva.

 Legyen óvatos, amikor a rakodót felemelt kanállal vagy adapterrel használja.

 Kerülje a laza feltöltéseket, köveket, gödröket és minden területet, ami veszélyes
lehet a rakodó működése vagy mozgása közben.

 Számoljon a rakodó hosszával a fordulásnál.

 Legyen óvatos, amikor ömlesztett vagy labilis terheket szállít.

 A teher leengedésekor vagy felemelésekor a gémet mindig fokozatosan állítsa
meg.

 Ha távvezérelt hidraulikus szelepekkel felszerelt traktort használ, akkor a rakodó
emelő és kiöntő ciklusai folyamatosan ismétlődni fognak, amíg a szelepkar(oka)t
kézzel  üres  állásba  nem mozgatja  vagy  a  dugattyúlöket  végén  a  nyomás  a
túlnyomásvédelmi  határértéket  el  nem  éri.  Figyelje  a  kanál  mozgását  és
szabályozza azt a szelepkarokkal.

 A kanalat  olyan sebességgel  kell  mozgatni,  hogy az mindig az irányítás alatt
maradjon és a gép stabilitása biztosítva legyen. Amennyiben csak lehetséges,
kerülje az árkok, rakpartok és lyukak közelében való munkavégzést. Lassítsa le
a gépet fordulásnál, lejtőn és durva, síkos vagy sáros felületeken.

 A  rakodó  adaptert  alsó  helyzetben  alacsony  föld  feletti  sebességgel  kell
szállítani. A kanyarodáshoz lassítson le és a traktor fékeit óvatosan használja. A
felemelt,  megrakott  adapter  megváltoztatja  a  gép  súlypontját  és  megnöveli  a
balesetek kockázatát.

8.5.1 Munkavédelmi intézkedések munkavégzés közben

 A rakodás, szállítás és kazalozás során vigyázzon, hogy a bálák ne guruljanak el
és a traktor ne boruljon fel.

 Ne használja a kanalat, villákat vagy más adaptereket bálarögzítő szerkezetek
nélkül. 

 A traktor és a rakodó kezelése közben figyeljen, hogy a gép mindig teljesen az
irányítása alatt maradjon és a gép stabilitása biztosítva legyen.

 A rakodó használata közben mindig figyelje a kanál vagy adapter helyzetét. A
felemelt  helyzetben  lévő  rakodó  a  kanál  vagy  adapter  hátrabillentése  esetén
anyagot  önthet  a  traktorra,  ami  károsíthatja  a  traktort  és/vagy  sérüléseket
okozhat a gépkezelőnek.
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NAGY ÉS NEHÉZ OBJEKTUMOK

 A rakodót soha ne használja nagy és nehéz tárgyak mozgatásához, mint pl. nagy
méretű kerek vagy szögletes bálák, farönkök vagy olajoshordók, ha a rakodó
nem rendelkezik az ilyen tárgyak rögzítéséhez készített felszereléssel.

 A nagy és nehéz objektumok kezelése rendkívül veszélyes lehet, mivel a traktor
eldőlhet.

 A nagy és nehéz objektumok kezelése rendkívül veszélyes lehet, mivel a traktor
előre billenhet.

 A  nagy  és  nehéz  objektumok  kezelése  rendkívül  veszélyes  lehet,  mivel  az
objektum a gépkezelőre gurulhat vagy csúszhat a rakodó gémen keresztül.

 Ha mindenképpen nagy és nehéz terheket kell  mozgatni.  akkor az óvatos és
lassú  mozgással  és  a  bukkanók  és  durva  talaj  elkerülésével  növelheti  a
biztonságot.

 Ha mindenképpen nagy és nehéz terheket  kell  mozgatni,  védje magát  azzal,
hogy a terhet csak annyira emeli fel, hogy az már ne érintkezzen a földdel.

 Ha mindenképpen nagy és nehéz terheket  kell  mozgatni,  védje magát  azzal,
hogy hátsó súlyokat rak a traktorra a teher súlyának kiegyenlítéséhez. 

 Ne emeljen fel  semmilyen terhet  a  rakodó valamely részére erősített  lánccal,
kötéllel vagy drótkötéllel, ha a traktor nincs felszerelve egy a Gyár által elfogadott
tartozékkal, amelyet az ilyen fajta teher emeléshez terveztek. Mindig kövesse az
ilyen tartozékokhoz adott emelési utasításokat.

 Csak  gyári  bálázó  és  bála  rögzítő  berendezéseket  használjon  a  kerek  bálák
mozgatásához.

 Ne mozgasson négyszögletes bálákat bálarögzítő tartozék nélkül.

 Ne használja a kanalat, villákat vagy más adaptereket bálarögzítő szerkezetek
nélkül.

 Ne  használja  a  rakodót  nagy  és  nehéz  objektumok  mozgatásához,  mint  pl.
farönkök, tartályok, stb.

LEJTŐK/EMELKEDŐK

 Kerülje  az  olyan  lejtőket/emelkedőket,  amelyek  túl  meredekek  a  biztonságos
mozgáshoz.

 Ha nehéz terhet szállít, váltson kisebb sebességfokozatba mielőtt egy dombon
elindul lefelé vagy felfelé. Kerülje a „szabadon futást”.
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 A lejtőn/emelkedőn való munkavégzésnél legyen különösen óvatos.

 A lejtőn/emelkedőn mindig felfelé vagy lefelé haladjon, soha ne kereszt irányba

 A lejtőre merőlegesen ne közlekedjen felemelt teherrel!

 Mielőtt  lejtőn/emelkedőn  dolgozna,  olvasson  utána  a  traktor
kézikönyvében, vagy érdeklődjön a traktor gyártójától, hogy az adott súlyú
rakodóval  és  munkaeszközzel  és  a  tervezett  teherrel  mekkora  az  adott
traktortípus dőlési szöge!

ELEKTROMOSSÁG

 Figyeljen, hogy a felemelt rakodó kanál vagy adapter ne érjen légvezetékhez,
elektromos vezetékhez vagy más akadályhoz.

 Az  elektromos  vezetékek  érintéssel  és  érintés  nélkül  is  okozhatnak  halálos
sérüléseket.

 Az  ásás  megkezdése  előtt  ellenőrizze,  hogy  vannak-e  a  területen  földalatti
vezetékek.

 A légvezetékekkel való érintkezés súlyos vagy akár halálos elektromos égéseket
is okozhat. Gondoskodjon róla, hogy elég távolság legyen a felemelt felszerelés
és a légvezeték között.

8.6 Munkavégzést követően

 Mielőtt kiszállna a gépkezelői ülésből, engedje le
az adaptert vagy a rakodó gémet a földre, állítsa
le  a  motort,  húzza  be  a  kéziféket,  állítsa  az
összes  vezérlőberendezést  üres  állásba,
nyomás mentesítse a hidraulikus rendszert,  és
vegye ki a kulcsot.

 A  hidraulikus  csövek  szétkapcsolása  előtt
nyomás  mentesítse  a  teljes  hidraulikus
rendszert.

 Gondoskodjon  róla,  hogy  az  összes  állványra
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helyezett  rakodó  szilárd  és  egyenes  felületen
álljon  és  az  összes  biztonsági  berendezés  be
legyen  kapcsolva,  ezzel  megakadályozható,
hogy  a  rakodó  leessen  és  megsérüljön,  vagy
másoknak sérüléseket okozzon.

 A rakodót mindig felszerelt kanállal parkolja le.

 Ha a  rakodó  a  traktor  elejére  van  szerelve,  a
gépvezetői  ülésbe/ből  csak  baloldalról  szálljon
be és ki.

 A  rakodót  mindig  felszerelt  gyári  adapterrel
állítsa le.

 Különösen óvatosan járjon el a hegyes végekkel
vagy  éles  szélekkel  rendelkező  adapterek
leállításánál és tárolásánál.

8.7 Rakodó feliratai – biztonsági matricák, elhelyezésük és jelentésük

Amennyiben egy matrica megsérül vagy elveszik, azonnal pótolja!
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A matrica tartalmi elemei:- olvassa el a kézikönyvet használat előtt-
senki se tartózkodjon a homlokrakodó munkazónájában

A matrica tartalmi elemei:

- időszakos ellenőrzés végrehajtása

- ne emeljen és ne szállítson személyeket a rakodóval

- tartson biztonságos távolságot az elektromos
vezetékektől

- ne álljon a homlokrakodó és a traktor közé

- lejtős területen felborulás veszély

- kiegészítő védőberendezés kell a zárt fülke- vagy 4
oszlopos ROPS nélküli traktorokhoz

A matrica tartalmi elemei:

- a homlokrakódó leállításának folyamata

A matrica tartalmi elemei:

- a homlokrakodót a traktortól függetlenítve
kizárólag a ráerősített munkaeszközzel együtt
állítsa le
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A matrica tartalmi elemei:

- az emelési pontok jelölése, a homlokrakodó munkaeszköz nélküli megemeléséhez

A matrica tartalmi elemei:

- a biztonsági matricát a fülkében a kezelő látóterében kell elhelyezni

A matrica tartalmi elemei:

- a homlokrakódó felvételének és lerakásának lépései

A matrica tartalmi elemei:
- a munkaeszköz -rögzítő mechanizmus ellenőrzési jelölése
- a rögzítő szerkezet akkor van összezárt helyzetben,

ha a „fogazott” oldal a csatlakozókerettel 
elvágólag helyezkedik el
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9. A HOMLOKRAKODÓ KARBANTARTÁSA, JAVÍTÁSA

Mielőtt  bármilyen  karbantartási  munkába
fogna, vegyen fel személyi védőfelszerelést
(védőruházat,  kesztyűk,  védőszemüveg,
biztonsági lábbeli)!
Engedje le a homlokrakodót a talajra.
Nyomás mentesítse a hidraulikus rendszert és
a hidraulikus csatlakozásokat.
Hagyja  a  homlokrakodót  a  traktorra
csatlakoztatva.
Hagyja, hogy a gép hőmérséklete 55°C alá
csökkenjen.  Gondoskodjon  megfelelő
megvilágításról.

SOHA  ne  álljon  a  traktor  eleje  és  a
homlokrakodó összekötő keresztcsöve közé.
Soha  ne  végezzen  megemelt
homlokrakodónál karbantartást vagy javítást a
homlokrakodón.  Engedje  le  a homlokrakodót
a  talajra.  A  traktor  karbantartásakor  és
javításakor szerelje le a homlokrakodót.

SOHA ne ellenőrizzen az ujjával szivárgást.
Használjon  megfelelő  segédeszközöket  (egy
darab fát, vagy kartont).
A  nagy  nyomás  alatt  lévő  hidraulikaolaj
kiszabadulva behatolhat a bőr alá, és súlyos
sérülést okozhat.
Ha sérülést szenved, haladéktalanul forduljon
orvoshoz.

9.1 Ellenőrzési lista

ELLENŐRZÉSI TÉTEL SZERVIZELÉS SZERVIZELÉSI IDŐKÖZ

Hidraulikus rendszer olajszintje Ellenőrizze Naponta/10 óránként

Hidraulikaolaj/Szűrő Cserélje ki
A traktor használati

utasításában megadott
módon.

Gumiabroncs nyomás Ellenőrizze Hetente/50 óránként

Kanál billentési pontjai Kenje meg Naponta/10 óránként

Rakodó hidraulikus vezetékei,
tömlői, csatlakozásai

Ellenőrizze, hogy nincsen-
e szivárgás vagy kopás

Naponta/10 óránként
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Emelő és kanál munkahenger
rúdjának tömítései

Ellenőrizze, hogy nincsen-
e átszivárgás, végezze el
a szükséges javításokat

Naponta/10 óránként

Forgáscsap csavarok és
porsapkák

Ellenőrizze, pótolja, ha
hiányzik

Naponta/10 óránként

Eszköztartó keret csapjai
Ellenőrizze, ha szükséges

cserélje ki
Naponta/10 óránként

Rakodó rögzítő szerkezet
Ellenőrizze

szemrevételezéssel
Naponta/10 óránként

Rakodó rögzítő szerkezet Szorítsa meg 25 óránként

9.2 Zsírozás

A zsírzógombok száma modelltől függően 22-24 db.
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Kenés az  egyik legfontosabb  teendő  a  homlokrakodó  élettartamának  megtartása
érdekében.  Zsírozás  segítségével  csökken  a  mozgó,  súrlódó  alkatrészek  közötti
súrlódás, ezáltal a kopás. Normál üzemi körülmények között a zsírozást hetente el kell
végezni,  de  komolyabb  igénybevétel  esetén  akár  naponta  is.  A  zsírzógombok
elhelyezése a fenti ábrán látható.  Ezek a szerelvények egyirányú szelepek, amelyen
keresztül  a kenőanyag (zsír)  eljut  a  megfelelő  felületekig.  
Használjon  jó minőségű kenőanyagot/zsírt,  amely általános  célú alkalmazásra
alkalmas.  Távolítsa el  a szennyeződéseket a kenési pontokról zsírozás előtt ,  utána
pedig tisztítsa meg a helyeket a kitüremkedő zsírtól.

9.3 Előfordulható hibák és azok elhárítása

Ebben  a  hibaelhárítási  táblázatban  példákat  talál  a  rakodó  használata  közben
esetlegesen fellépő hibákra.  Keresse meg a tapasztalt  hibának legjobban megfelelő
példát és szüntesse meg a lehetséges okokat a javítási eljárás követésével.

PROBLÉMA LEHETSÉGES OK KIJAVÍTÁS

Emelő, 

kanál

 munka-
hengerek

 nem

 működnek

Hidraulikafolyadék szintje
alacsony.

Ellenőrizze és töltse fel a
hidraulikafolyadékot.

A hidraulikus tömlők rosszul
vannak csatlakoztatva.

Ellenőrizze és javítsa ki a hidraulikus
tömlők csatlakoztatását.

A szabályozószelephez/tól induló
hidraulikus tömlők eldugultak.

Ellenőrizze a tömlők (összetekeredett),
nem sérültek-e meg.

Rakodó szabályozószelepe vagy
a traktor fő túlnyomáscsökkentő

szelepe folyamatosan nyitott
állásban van.

Ellenőrizze a rendszer nyomását. Javítsa
meg vagy cserélje ki a

túlnyomáscsökkentő szelepet.

Az olajszivattyú alacsony
rendszernyomást ad át.

Ellenőrizze a rendszer nyomását.

Javítsa meg vagy cserélje ki a szivattyút.

A szabályozószelep összekötő
eltört.

Ellenőrizze. Végezze el a szükséges
javításokat.

A gyors-kioldó csatlakozó(k)
nincsenek teljesen csatlakoztatva

vagy „Folyásellenőrzés”.

Ellenőrizze a csatlakozók csatlakozását.

Cserélje ki a csatlakozó(ka)t, ha
szükséges.

Hidraulikus tömlő vagy
csővezeték eldugult.

Ellenőrizze, hogy nem sérültek-e meg a
tömlők vagy csővezetékek olyan módon,
hogy az akadályozza az olaj folyását a
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hengerek és a szabályozószelep között.

Henger dugattyú szerelvény
meghibásodott (nem tömít)

Ellenőrizze, hogy a hengereknél nincs-e
belső szivárgás, a szerviz fejezetben a
hengerek szivárgásának ellenőrzése

résznél leírt módon.

Szabályozószelep el van
dugulva.

Ellenőrizze, hogy el van-e dugulva.
Szerelje szét a szelepet, ha szükséges.

Emelő
és/vagy kanál

hengerek
rossz irányba
mozdulnak a
szabályozósz

elep kar
helyzetéhez

képest.

A hidraulikus tömlők rosszul
vannak csatlakoztatva.

Javítsa ki a hidraulikus tömlők
csatlakoztatását.

A
hidraulikafoly

adékban
levegő van
(általában a

folyadék
habzása

jelzi).

Hidraulikafolyadék szintje
alacsony.

 Ellenőrizze és töltse fel a megfelelő
szintre a hidraulikus rendszert.

Levegő kerül a rendszerbe az
olajszivattyú szívás oldaláról.

Ellenőrizze, hogy a tároló és az
olajszivattyú közötti csatlakozások nem

lazultak-e ki vagy nem hibásak-e.

A hidraulikafolyadék habzik a
nem megfelelő hidraulikaolaj

használata miatt.

Cserélje le hidraulika olajat a traktor
használati utasításában ajánlott

hidraulikaolajra.

PROBLÉMA LEHETSÉGES OK KIJAVÍTÁS

Lassú vagy hibás
emelés

Hidraulikafolyadék szintje
alacsony.

Ellenőrizze és töltse fel a
hidraulikafolyadékot.

A hidraulikafolyadék túl
hideg.

Várja meg, hogy a hidraulikus rendszer
felmelegedjen az üzemi hőmérsékletre.

A motor fordulatszáma túl
alacsony (olajszivattyú

fordulatszáma túl alacsony).

Növelje a motor fordulatszámát, amíg a
rakodó megfelelően nem működik.

Túl nagy a teher a kanálban.
Az anyag tömege túllépi a

rakodó maximum
megengedett terhelését.

Csökkentse a kanálban lévő anyag
mennyiségét.
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A szabályozószelep
összekötő megakadt/hibás.

Ellenőrizze a szabályozószelep
összeköttetést és javítsa meg, ha

elkopott/hibás.

Levegő jutott a
hidraulikafolyadékba

Lásd a traktor használati utasítását a
légtelenítéssel kapcsolatban

Gyors-kapcsoló csatlakozó
beszorult vagy csatlakozók

„Folyásellenőrzés”

Ellenőrizze a gyors-csatlakozók
csatlakozását. Javítsa meg vagy cserélje

ki.

Hidraulikus tömlő vagy
csővezeték elszorult

(tömlők/csövek)
összetekeredett vagy össze

van nyomva.

Ellenőrizze, hogy a tömlő vagy csővezeték
nincsen-e összetekeredve vagy

összenyomva.

Szivárgás az emelő
munkahenger dugattyúnál.

Ellenőrizze, hogy a munkahengerek nem
szivárognak-e. Végezze el a szükséges

javításokat.

A túlnyomáscsökkentő szelep
hibásan működik vagy az

előírtnál alacsonyabb
nyomásra van beállítva.

Ellenőrizze és állítsa vissza a
túlnyomáscsökkentő szelepet. Végezze le

a szükséges beállításokat.

Belső szivárgás a
szabályozószelepben

(folyadék átlépi a tömítést a
szelepben).

Cserélje ki a szabályozószelepet és
ellenőrizze újra.

Az olajszivattyú kapacitása
túl alacsony.

Lásd a traktor használati utasítását

Az emelési
kapacitás túl

alacsony

A motor fordulatszáma túl
alacsony.

Növelje a motor fordulatszámát.

Túl nagy terhelés - az anyag
tömege túllépi a rakodó
maximum megengedett

terhelését.

Csökkentse a terhelést.

A túlnyomáscsökkentő szelep
az előírtnál alacsonyabb
nyomásra van beállítva.

Ellenőrizze és állítsa vissza a
túlnyomáscsökkentő szelepet, ha

szükséges.

Szivárgás az emelő
munkahenger dugattyúnál.

Ellenőrizze, hogy a munkahengerek nem
szivárognak-e. Végezze el a szükséges

javításokat.
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Belső szivárgás a
szabályozószelepben

Cserélje ki a szabályozószelepet és
ellenőrizze újra.

Az olajszivattyú
meghibásodott.

Lásd a traktor használati utasítását

HIBAELHÁRÍTÁS 

PROBLÉMA LEHETSÉGES OK KIJAVÍTÁS

A rendszer
túlnyomáscsökkentő

szelepe fütyülő hangot
ad ki.

A hidraulikafolyadék túl
hideg.

Várja meg hogy a hidraulikus rendszer
felmelegedjen az üzemi hőmérsékletre.

Túl nagy teher a
kanálban. Az anyag

tömege túllépi a rakodó
maximum megengedett

terhelését.

Csökkentse a terhelést.

A túlnyomáscsökkentő
szelep az előírtnál

alacsonyabb nyomásra
van beállítva.

Ellenőrizze és állítsa vissza a szelep
beállításait, ha szükséges.

Hidraulikus tömlő,
csővezeték vagy gyors-

kapcsoló csatlakozó
elszorult.

Ellenőrizze, hogy nincs-e akadályozva a
hidraulikaolaj folyása. Javítsa meg vagy

cserélje ki a hibás alkatrészeket.

A rakodó leesik, amikor
a elektromágneses

útváltó szelep
„semleges”  állásban

van (nincs külső
olajszivárgásra utaló

jel).

Megjegyzés: Az idő
múlásával egy

fokozatos esés a
normál működés része.

Szivárgás a
munkahenger
dugattyúnál.

Belső szivárgás a
szabályozószelepben.

Ellenőrizze, hogy a munkahengerek nem
szivárognak-e.

Cserélje ki a szabályozószelepet és
ellenőrizze újra.

Az útváltó szelep
tolattyúi nem tértek
vissza a középső

helyzetbe.

Vezérlőkar összekötő
megakadt.

Keresse meg az akadás okát és javítsa ki.

A szabályozószelep
tekercs(ek) nem

áll(nak) vissza középre.

Cserélje ki a rugót.
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Szabályozószelep
tekercs megakadt a
szabályozószelep
tekercs furatban.

Szerelje szét a szelepet az ellenőrzéshez
és a javításhoz.

A hidraulikafolyadék
külső szivárgása.

A hidraulikus tömlők
csatlakoztatása laza.

Szorítsa meg a laza csatlakozásokat.

Hibás hidraulikus tömlő,
csővezeték, adatper

illesztés vagy adapter
illesztés o-gyűrű.

Keresse meg a szivárgás helyét és
cserélje ki a hibás részt.

Útváltó szelep o-
gyűrűje tönkrement.

Cserélje ki a hibás o-gyűrűt

Útváltó szelep tekercs
vagy test megsérült

vagy elkopott.
Cserélje ki a szabályozószelepet.

Munkahenger rúd
tömítése szivárog.

Ellenőrizze, hogy a munkahengerek nem
szivárognak-e. Végezze el a szükséges

javításokat.

9.4 MEGHÚZÓNYOMATÉK TÁBLÁZAT

MINIMÁLIS CSAVAR MEGHÚZÓ NYOMATÉKOK

LÁB-FONTBAN  (NEWTON-MÉTERBEN)  A  SZOKÁSOS  ÖSSZESZERELÉSI
FELHASZNÁLÁSHOZ

Az  alkatrészeket  mindig  ezekre  az  értékekre  húzza  meg,  kivéve,  ha  az  adott
felhasználáshoz másik meghúzónyomaték vagy meghúzási eljárás van előírva.

A  rögzítőket  mindig  ugyanolyan  osztályú  rögzítőkre  kell  kicserélni,  erről  további
információt a használati utasítás alkatrészlista részénél találhat.

Az alkatrészek megszorításához mindig a megfelelő szerszámot használja: SAE a SAE
csavarokhoz és Metrikus a metrikus csavarokhoz. Ellenőrizze, hogy a rögzítők menete
tiszta és a kapaszkodás megfelelően lett elkezdve.
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HÜVELYK CSAVAROK SAE csavar fejek jelölése

SAE 

SOROZAT
MEGHÚZÓ
NYOMA-

TÉK
TÁBLÁZAT

SAE 2. osztály 

(nincs bevágás)

SAE 5. osztály

(3 sugárirányú
bevágás)

SAE 8. osztály

(6 sugárirányú
bevágás)

Átmérő

(hüvelyk)

Csavarkulcs 

méret

JELÖLÉS A FEJEN

SAE 2 SAE 5 SAE 8

font-láb N-m font-láb N-m font-láb N-m

1/4" 7/16" 6 8 10 13 14 18

5/16" 1/2" 12 17 19 26 27 37

3/8" 9/16" 23 31 35 47 49 67

7/16" 5/8" 36 48 55 75 78 106

1/2" 3/4" 55 75 85 115 120 163

9/16" 13/16" 78 106 121 164 171 232

5/8" 15/16" 110 149 170 230 240 325

3/4" 1-1/8" 192 261 297 403 420 569

7/8" 1-5/16" 306 416 474 642 669 907

1" 1-1/2" 467 634 722 979 1020 1383
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METRIKUS CSAVAROK

METRIKUS 
SOROZAT

MEGHÚZÓ 
NYOMATÉK

TÁBLÁZAT

Metrikus
csavarfejek

jelölése

Metrikus

8.8 osztály

Metrikus

10.9 osztály

Átmérő és
menet-
osztás

(milliméter)

Csavar-
kulcs
Méret

MEREDEK EMELKEDÉSŰ
CSAVARMENET

FINOM CSAVARMENET

Átmérő és menet-
osztás (milliméter)

JELÖLÉS A FEJEN JELÖLÉS A FEJEN

Metrikus 8.8 Metrikus 10.9 Metrikus 8.8 Metrikus 10.9

N-m font-láb N-m font-láb N-m font-láb N-m font-láb

6 x 1.0 10mm 8 6 11 8 8 6 11 8 6 x 1.0

8 x 1.25 13mm 20 15 27 20 21 16 29 22 8 x 1.0

10 x 1.5 16mm 39 29 54 40 41 30 57 42 10 x 1.25

12 x 1.75 18mm 68 50 94 70 75 55 103 76 12 x 1.25

14 x 2.0 21mm 109 80 151 111 116 87 163 120 14 x 1.5

16 x 2.0 24mm 169 125 234 173 181 133 250 184 16 x 1.5

18 x 2.5 27mm 234 172 323 239 263 194 363 268 18 x 1.5

20 x 2.5 30mm 330 244 457 337 367 270 507 374 20 x 1.5

22 x 2.5 34mm 451 332 623 460 495 365 684 505 22 x 1.5

24 x 3.0 36mm 571 421 790 583 623 459 861 635 24 x 2.0

30 x 3.0 46mm 1175 867 1626 1199 1258 928 1740 1283 30 x 2.0
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10.  A TRAKTOR ELLENSÚLYOZÁSA

Homlokrakodóval  történő munkavégzés esetén,  szükség esetén mindig alkalmazzon
ellensúlyt  a  traktor  hátulján.  Ez  a  biztonságos  közúti  közlekedés  és  a  biztonságos
munkavégzés szempontjából egyaránt szükséges. 

Az ellensúly  mérete  annak  helyzetétől  és  a  traktor  műszaki  adataitól  (modell,
kerék és gumiabroncs kombinációja stb.) függően változhat. Ellenőrizze, hogy a
szükséges ellensúlyt használja a teljes terhelés alatt álló traktor hirtelen fékezéskor való
felborulásának  vagy  megcsúszásának  megakadályozása  érdekében.  Olvassa  el  a
traktor használati útmutatóját vagy lépjen kapcsolatba a traktor forgalmazójával .
Alternatív megoldásként használhatja a traktor tömegét ellensúlyként.

Egy összkerék-meghajtású traktor előnye, hogy az első tengely felől érkező húzóerőt is 
kihasználja. Használja hátul az ellensúlyt a megfelelő első/hátsó tengelyterhelés
fenntartására, hogy meggátolja az első tengely szokatlanul nagy igénybevételét a 
rakodó használatakor.

A bruttó súly ajánlott elosztása (üres munkaeszközzel) a traktor első és hátsó tengelyén
4WD traktor esetén:
Első tengely  40% 
Hátsó tengely 60%

A homlokrakodóval végzett munkához vegye le a traktor első pót-tömegét.

Ügyeljen rá, hogy a kormányműködés kifogástalan legyen, és a minimális féktávolság
elérése a rakodóval végzett munka során is biztosított legyen.

11. VÉGLEGES ÜZEMEN KÍVÜL HELYEZÉS

Amennyiben a homlokrakodót végleg üzemen kívül helyezi, kötelezően be kell tartani az
érvényes  munkavédelmi,  környezetvédelmi  szabályokat.  Végleges  üzemen  kívül
helyezés esetén a hidraulika rendszerből ( tömlők, munkahengerek) az olajt össze kell
gyűjteni.  Az  összegyűjtött  hidraulika  olajt  olyan  módon  kell  tárolni,  hogy  az  a
tárolóedényből ne szivároghasson. 
A hidraulikaolajjal a következőket nem szabad tenni:
- tilos a csatornába, önteni
- tilos gyomirtóként felhasználni
- nem szabad faanyagok impregnálására használni
- tilos és veszélyes gyújtósként, tüzelőanyagként használni
A  hidraulika  tömlők  veszélyes  anyagnak  számítanak,  így  azokat  tilos  a  háztartási
szeméttel együtt tárolni.

Kiadva: 2021.07.01.
Azonosító:  Nonius4/8/11/19/23 – 01

A gyártó a változtatás jogát fenntartja.
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