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1. A GÉP ÁLTALÁNOS LEÍRÁSA 

 

FIGYELEM! 

 A gépet kizárólag a kezelési útmutató részletes áttanulmányozását követően szabad 

bekapcsolni! A gépkezelők oktatását, a gép kezelését megfelelő körültekintéssel 

végezze! 

 A gépkönyv karbantartási útmutatóként is használható, a megfelelő, helyes 

karbantartás ugyanis a gép élettartamát növelheti! 

Általános leírás 

A hidraulikus egyengető gép lemez és hegesztett szerkezetű összeállítások pontszerű 

alakítására, egyengetésére szolgál.  

 

SBS-300 hidraulikus egyengető gép 

Főbb műszaki adatok 

Megnevezés Mértékegység SBS-300 

ASZTAL 

Asztal mérete mm 5190x3150 
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Asztal magassága a padlótól mm 875 

Munkadarab kiemelő gerenda teherbírása kg 4700 

TENGELYIRÁNYÚ MOZGÁSOK 

X mm 4000 

Y mm 2500 

Z mm 475 

KIEMELŐ GERENDÁK 

Darabszám db 6 

Gerenda mérete mm 2650x286 

Golyósbetétek száma gerendánként db 26 

Légrugók száma gerendánkén db 2 

Légrugó teherbírása (5 bar nyomás esetén) kg 1890 

Névleges levegőnyomás bar 5 

Maximális levegőnyomás bar 8 

Névleges beépítési magasság mm 240 

Működési tartomány a névleges helyzethez 

képest 

mm +80 / -45 

Beállított emelési magasság mm 35 

HÍDSZERKEZET 

Híd szélessége mm 4510 

Híd vastagsága mm 720 

Híd magassága mm 2475 

Hajtás  hajtóművön keresztül lánc 

Motor teljesítménye kW 1,1 

Tápfeszültség V 3x400 

Hajtómű áttétel  1:35,4 

Névleges nyomaték Nm 250 

Híd sebesség, X m/s 0,3 

MUNKAHENGER SZERELT 

Hajtás  hajtóművön keresztül lánc 

Motor teljesítménye kW 1,1 

Tápfeszültség V 3x400 

Hajtómű áttétel  1:35,4 
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Nyomaték Nm 250 

Munkahenger szerelt sebesség, Y m/s 0,3 

HIDRAULIKUS MUNKAHENGER 

Dugattyú átmérő mm 360 

Rúd átmérő mm 260 

Löket mm 475 

Maximális erőkifejtés T 300 

Maximális hidraulikus nyomás bar 315 

Gyors megközelítési sebesség, Z mm/s 13 

Munkavégzési sebesség mm/s 2 

Gyors felemelési sebesség mm/s 14 

HIDRAULIKUS TÁPEGYSÉG 

Kialakítása  hídszerkezetbe integrált 

Olajtartály térfogata l 244 

Folyadékszállítás l/min 29/11,6 

Üzemi nyomás bar 100/350 

Motor fordulatszám 1/min 1450 

Motor teljesítménye kW 7,5 

Tápfeszültség V 3x400V 

PRÉSBLOKK 

Kialakítása  Munkahenger tetejére szerelt. 

Elektromosan vezérelt útszelep V 24 DC 

Tehertartó szelep  igen 

Differenciál kapcsolás  igen 

Dekompressziós szelep  igen 

Dugattyúoldali nyomásátadó  igen 

MUNKAFOLYADÉK 

Típusa (gyártó)  Hidraulikus ásványolaj 

(PETRO-CANAD) 

Olajminőség  HYDREX TM/MC AW 46 

Viszkozitási osztály  ISO VG 46 (DIN 51519) 

Tisztaság  21/18/15-(ISO4406) 

(NAS 1638 szerint: 9) 
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Maximális hőmérséklet °C 70 

EGYÉB ADATOK 

Befoglaló méretek (hossz x szélesség x 

magasság) 

mm 5690x5010x2620 

Tömeg kg 22500 

Teljesítményigény KVA 7,8 

 

A HYDREX TM/MC AW 46 hidraulika folyadék jellemzése: A termék nehéz üzemű 

hidraulikus hajtású gépek munkafolyadékának, valamint kenéséhez lett kifejlesztve, ahol 

kopás állóság és korrózió állóság is követelmény. A folyadék jellemző alkalmazási területe 

nagynyomású hidraulikus rendszerekben, és szerszám gépekben, kompresszorokban, 

szivattyúkban, fogaskerekes hajtásokban és központi kenő rendszerekben.  
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SBS-300 hidraulikus egyengető fő összeállítási rajz 
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2. RÉSZEGYSÉGEK ISMERTETÉSE 

 

Ebben a fejezetben közöljük a gép részegységeinek és rendelhető tartozékainak műszaki 

adatait, leírását. 

 

2.1 Asztal 
 

Az asztal masszív konstrukciója nagy teherbírást biztosít, kérjük, őrizze meg az asztal 

felszínét kiváló állapotban! 

 
Főbb műszaki adatok 

Tétel Mértékegység Érték 

Asztal típusa Felszín típusa Rácsos, cserélhető kereszttámaszok 

Nyomófej távolsága az asztaltól mm 478 

Asztal mérete mm 5190x3150 

Asztal terhelhetősége kg 4700 

 

Tétel Megnevezés 

1 Hosszlemez 

2 Keresztlemez 

3 Merevítés 

4 Merevítés 

5 Támasz 

6 Talp 

7 Emelőgerenda támasz 

8 Emelőfül 

9 Cserélhető támasz 

10 Cserélhető sín 

11 Szerelőnyílás 

12 Ütköző 

13 Ütköző 
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14 Biztonsági korlát 

 

2.2 Kiemelő gerendák 
 

A légrugókkal működtetett kiemelő gerendák golyós betétekkel vannak ellátva, ami lehetővé 

teszik a munkadarab finom mozgatását, beállítását daru igénybevétele nélkül. 

 

 
Főbb műszaki adatok 

Tétel Mértékegység Érték 

Kiemelő 

gerenda 

típusa U profil, légrugóval, golyós 

betétekkel 

darabszáma db 6 

Gerenda mérete mm 2650x286 

Gerenda teherbírása/ 5 bar kg 3780 

Légrugók névleges levegőnyomása bar 5 

Légrugók maximális levegőnyomása bar 8 

Működési tartomány – névlegeshez képest mm +80 / -45 

 

Tétel Megnevezés 

1 Gerenda 

2 Légrugó 

3 Golyós betét 
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2.3 Pneumatikus rendszer 
 

A pneumatikus rendszer elemei, és azok rendeltetése: 

- levegő előkészítő egység – biztosítja a táplevegő nyomásának szabályozását, hiba 

esetén a rendszerből a nyomás leengedését, 

- útszelep – biztosítja a kezelő vezérlő parancsainak megfelelően a sűrített levegő 

fogyasztókra való rákapcsolását, illetve lekapcsolását, 

- csővezeték rendszer – biztosítja a levegő elosztását a kapcsolóelem és a fogyasztók 

között, 

- légrugók – a levegő rendszer fogyasztója, amelyek biztosítják az emelőgerendák 

megemelését, 
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2.4 Híd szerelt 
 

A híd tartja és mozgatja X irányba az előszerelt hidraulikus munkahengert. Tartalmazza a 

pályát, ami lehetővé teszi a Hidraulikus munkahenger Y irányú mozgását. A hídban van 

integrálva a hidraulikus táp tartálya. Az asztal és a híd között energialánc biztosítja az 

elektromos tápellátást. Az asztalra szerelt láncon keresztül vonszolja magát a híd. A hídban 

lévő másik energialánc biztosítja az előszerelt hidraulikus munkahenger hidraulika olajjal 

történő ellátását és az Y irányú mozgást végző elektromotor energiaellátását. A hídra szerelt 

láncon keresztül vonszolja magát az előszerelt hidraulikus munkahenger. A híd tetejére szerelt 

elforgatható karról lóg le a működtetést végző függő kapcsolótömb. 

 

 
Főbb műszaki adatok 

Tétel Mértékegység Érték 

Híd szerelt típusa hegesztett acéllemez szekrény 

   

Mérete – szélesség X hosszúság X magasság mm 4510x720x2475 

 

Tétel Megnevezés 

1 Híd hegesztett 

2 hidraulikus táp tartály 

3 hidraulikus táp 

4 görgő 

5 csúszó talp 

6 csúszó talp 

7 láncfeszítő 

8 lánc 

9 energialánc tartó 

10 energialánc 

11 szerelő fedél 

12 elektromos kapcsoló szekrény 

13 lánc 

14 láncfeszítő 
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15 energialánc 

16 kar 

17 ütköző 

18 védőburkolat 

19 kábelcsatorna 

20 sín 

 

 
 

Tétel Megnevezés 

21 tisztítónyílás fedél 

22 munkatér világítás 

23 lánckerék 

24 láncterelő görgő 

25 görgő csapágyazás 
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2.5 Hidat mozgató hajtómű motorral 
 

A hidat láncon mozgatja villanymotor, kúpkerekes hajtóművön keresztül. A híd görgőkön 

gördül az asztalra szerelt sínen. A híd csúszótalpakon keresztül támaszkodik az asztalon 

kialakított sík felületeken, ami megakadályozza a befeszülést.  

 

 
 

Főbb műszaki adatok 

Tétel Mértékegység Érték 

Hajtómű típusa kúpkerekes hajtómű 

   

Motor teljesítménye kW 1,1 

Tápfeszültség V 3x400 

Hajtómű áttétel  1:35,4 

Névleges nyomaték Nm 250 

Kihajtó fordulatszám 1/min 40 

 

Tétel Megnevezés 

1 hajtómű 

2 villanymotor 
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Tétel Megnevezés 

3 Csapágyazás 
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2.6 Munkahenger szerelt 
 

A munkahengerre szerelt villanymotor hajtóművön keresztül lánc segítségével mozgatja Y 

irányba önmagát. A villanymotor tápellátását és a munkahenger hidraulika olajjal történő 

ellátását energialánc biztosítja. A munkahenger, rá szerelt négy darab görgőn függ és sínen 

mozog. Négy darab csúszó talp védi a keresztirányú befeszüléstől. Láncfeszítők 

gondoskodnak a lánc megfelelő feszességéről. 

 

 
 

Tétel Mértékegység Érték 

Munkahenger 

szerelt 

típusa erős acél alaplapra szertelt 

munkahenger 

   

Dugattyú átmérő mm 360 

Rúd átmérő mm 260 

Löket mm 475 

Maximális erőkifejtés tonna 300 

Maximális hidraulikus nyomás bar 315 

 

Tétel Megnevezés 

1 munkahenger 

2 nyomófej 

3 görgő 

4 csúszó lap 

5 lánckerék 

6 láncvezető görgő 

7 lánc 

8 láncfeszítő 

9 energialánc tartó 

10 löket jelző 

 

  



300 tonnás hidraulikus egyengető 

SBS Szerelő, Javító és Szolgáltató Kft.  2017. 

16 

2.7 Munkahengert mozgató hajtómű 
 

A munkahengert láncon mozgatja villanymotor, kúpkerekes hajtóművön keresztül. 

 

 
 

Tétel Mértékegység Érték 

Hajtómű típusa kúpkerekes hajtómű 

   

Motor teljesítménye kW 1,1 

Tápfeszültség V 3x400 

Hajtómű áttétel  1:35,4 

Névleges nyomaték Nm 250 

Kihajtó fordulatszám 1/min 40 

 

Tétel Megnevezés 

1 hajtómű 

2 villanymotor 
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2.8 Hidraulika rendszer 
 

 
 

Tétel Mértékegység Leírás 

Hidraulikus táp típusa hídszerkezetbe integrált 

   

Olajtartály térfogata dm3 244 

Folyadékszállítás dm3/min 29/11.6 

Üzemi nyomás bar 100/315 

Motor fordulatszám 1/min 1450 

Motor teljesítménye kW 7.5 

Tápfeszültség V 3x400V 

 

Tétel Megnevezés 

1 hidraulikus tápegység 

2 présblokk 
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Tétel Megnevezés 

1 szerelvénylap 

2 emelőszem 

3 villanymotor 

4 tengelykapcsoló 

5 nagynyomású szivattyú 

6 kisnyomású szivattyú 

7 betöltő fedél és szűrő 

8 elektronikus szintmérő 

9 cső 

10 visszafolyó ági szűrő eltömődés jelzővel 

11 olajszint érzékelő 

12 útszelep 

13 mérő csatlakozó ¼”  

14 nyomáskapcsolók 

15 szelepegység 

P nyomóág 

T tankág 
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Tétel Megnevezés 

1 rögzítő konzol 

2 csőbilincs 

3 szeleptömb 

4 mérő csatlakozó 

5 záró fedél 

6 becsavarható útszelep 

7 közlap 

8 3/4-es útszelep 

9 nyomás szabályozó 

10 nyomáskapcsoló 

11 mérő csatlakozó 

P nyomóág 

T tankág 

A A ág 

B B ág 

 

 

 

  

11 
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2.9 Elektromos berendezések 
 

Az egyengető gép elektromos berendezései: 

- kapcsolószekrény – tartalmazz a motorok meghajtásához szükséges kapcsoló és 

hálózat védelmi elemeket, a PLC egységet, valamint a frekvencia váltókat, 

- rádiós távirányító egység – a kezelő által létrehozott vezérlő parancsok továbbítása a 

végrehajtást biztosító PLC egység felé, 

- véghelyzet érzékelők – véghelyzet kapcsolók, biztosítják, hogy a mechanikus 

véghelyzetében a berendezés az ütközőket ne terhelje túl, 

- nyomás kapcsolók – biztosítják a hidraulikus rendszerben lévő nyomás értékek alapján 

az egyes funkciók reteszelését, 

 

Kapcsolószekrény 

 

 

1 – távvezérlő csatlakozó 

2 – vészleállító 

3 – hibajel törlő nyomógomb 

4 – főkapcsoló 

 

 

 

 

Egységek a kapcsolószekrényen 

1 – fényjelző oszlop 

- piros – hibajelzés 

- sárga –  

- zöld – normál üzem 

2 – távvezérlő adó-vevő egység 

 

 

3 

2 

4 

1 

5 

1 

2 
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Távvezérlő egység 

1 - munkahenger fel; 2 - munkahenger le lassan és gyorsan; 3 – munkahenger előre; 

4 – munkahenger hátra; 5 - híd balra; 6 - híd jobbra; 7 – munkadarab kiemelés, süllyesztése; 

8 – indító nyomógomb; 9 – üzemállapot visszajelző; 10 – hidraulikus szivattyú kapcsoló; 

11 – vész STOP 

 

Az egyes gombok használata: 

1 – felfelé csak egy fokozat van, ezért a nyomógombot teljesen be kell nyomni, 

2 – lefelé mozgást lehet vezérelni két fokozatban, első fokozatban lassú mozgás van, és a 

nyomáshatár 300 bár, második fokozatban gyors mozgás van, a nyomáshatár 50 bár, 

7 – egy nyomásra az kiemelő gerendák felemelkednek, a második megnyomásra 

leereszkednek, mivel a leeresztés a levegő kiengedésével történik, ezért a 

munkadarab tömegétől függően, 4-10 sec időt vehet igénybe. 

8 – első rövid megnyomást követően, másodjára hosszabban kell megnyomni, 

9 – a zöld villogó fényjelzés jelzi a normál üzemállapotot, 

10 – forgó kapcsoló I-es helyzetében a tápegység szivattyú ki van kapcsolva, a II – 

helyzetben pedig be van kapcsolva. 

 

 

  

1 

2 

3 5 

4 6 8 9 10 

11 7 
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3. A GÉP SZÁLLÍTÁSA, TELEPÍTÉSE, ÜZEMBEHELYEZÉSE 

 

Ebben a fejezetben a SBS-300 hidraulikus egyengető gép szállításával, telepítésével 

kapcsolatos előírások olvashatóak. A szállítási, emelési, telepítése, bekötési műveleteket 

megfelelő képesítéssel rendelkező személyzet végezze! 

 

FIGYELEM! 

Kérjük, tanulmányozza át alaposan a gép gépészeti és villamossági adatait telepítés előtt! 

 

FIGYELEM! 

Kérje az SBS Kft szakembereinek segítségét, ha az üzembe helyezéssel, telepítéssel, 

szállítással kapcsolatban kételye támad, vagy kérdése van! 

 

3.1 A gép elhelyezése 
 

FIGYELEM! 

A gép elhelyezésekor kerülje azokat a helyeket, ahol közvetlen napfény, hő terhelés, különféle 

időjárási viszontagságok vagy por érheti a gépet! Lehetőség szerint szűrje ki a 

rezgésforrásokat, amennyiben ez nem lehetséges, vegye figyelembe a káros hatásukat! 

 

FIGYELEM! 

A gép alapozását megfelelő alapozási tervek elkészítését követően kell elkészíteni. A 3.2 

pontban közölt alapozási rajz viszonylag megfelelően merev talaj esetére készült, az alapozás 

vastagságát az aktuális talaj merevsége határozza meg. 

 

FIGYELEM! 

Alapozás során vegye figyelembe az előírt karbantartási terület helyigényét! Különösen 

fontos a villamos szekrény ajtószárnyainak mozgástere, illetve a híd által bejárt tér! 

 

A gép alapozásának 2 hónappal a gép telepítése előtt el kell készülnie, annak érdekében, hogy 

a szükséges szilárdsági követelményeknek eleget tegyen. Az alapozás minőségének meg kell 

felellnie az alábbi táblázatban foglalt minőségi kritériumoknak. 

 

Tűrések 

Síktól való eltérés 5 mm / 5 m 

Méret eltérés Egyszeri 10 mm 

 Halmozott 20 mm 

 

A padlónak nagyobb területen legalább 2.500 kg/m
2
, illetve pontszerűen a talpak alatt 

legalább 3 kg/cm
2
 terhelést kell elviselnie. A gép működése a műhely padlóra többlet terhelést 

nem eredményez. 
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3.2 Elrendezési rajz 
 

 

 
A gép által elfoglalt terület 

 

A gép telepítési helyét úgy kell kiválasztani, hogy a balesetmentes kezelés feltételei adottak 

legyenek. A balesetmentes kezelés érdekében, a gép mellett oldalanként legalább 1,5 m 

szabad területet kell hagyni, vagyis a gép alapterület foglalás kb. 8x8 m.  
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3.3 Előkészületek a gép érkezése előtt 
 

1. Előkészületek a második habarcsréteg felhordása előtt: a következő összetevőkből 

állítsa össze az alábbi mennyiségben. (Ideális esetben megfelelő mennyiségek, 

elképzelhető, hogy 20%-kal több szükséges!) 

 

2. Szintezőalkatrészek előkészítése 

Miután a gépet ráhelyezte az alapzatra, szintezni szükséges alátétlemezek és 

síklemezek segítségével! 

 

3. Villamos energia- és sűrített levegő-ellátás előkészítése A gépkönyvben leírtaknak 

megfelelően készítse elő a villamos energia- és sűrített levegő csatlakozásokat! 

 

3.4. Szállítás 
 

1. A gép szállítása csak főegységben (asztal, hídszerkezet) történhet. Főegységek 

mozgatása megfelelő teherbírású daruval történik. Csak olyat alkalmazzon, 

melynek teherbírása meghaladja a 20 tonnát. 

2. Daruzásnál vegye figyelembe, hogy legyen minimum 6,6 méter szabad emelési 

magasság 

 

3. Kérjük, győződjön meg az alábbiakról, mielőtt elkezdené a gép emelését! 

- A főegység mind a négy sarkában elhelyezkedő emelőszemeket feszítse meg! 

- Az alábbi rajzokon látja a helyes emelési eljárást, minden esetben így használja! 

4. Nem vállaljuk a felelősséget a fentiek elmulasztása miatt bekövetkezett 

balesetekért! 

5. Soha ne távolítsa el a figyelmeztető táblákat! 

 

 
Daruhorog akasztási pontok az asztalon 

 

1 
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Daruhorog akasztási pontok a hídszerkezeten 

 

 

3.5. Telepítés 
 

 

1. Ideiglenes szintezés 

 

Tegye az asztalt az alapzatra, miután az alapozó csavarokat már elhelyezte, a 3.2. pontban 

leírtak szerint. 

Állítsa be az asztal aljának és a padlónak a távolságát 50 mm –re így az energialánc tartó 

felfekszik az alapzatra. 

Szintezze ki a gépet ideiglenesen a 3.3. pontban leírt eszközökkel, az abszolút egyenességnek 

jobbnak kell lennie 0,05 mm/m-nél, mikor a szintező a tálcán van! 

 

2. Alapozó csavarok furatainak kitöltése habarccsal 

 

Burkolja le durván az alapozó csavarok felszínét, nedvesítse be, és tartsa nedvesen legalább 

12 órán keresztül, csak közvetlenül a habarcs betöltése előtt vonja ki belőle a nedvességet! 

FIGYELEM! Legalább 24 órán keresztül tartsa nedvesen, ha a betont már több mint 1 

hónapja öntötték ki! 

Megjegyzés: ez az eljárás a habarcs kötési és folyékonysági tulajdonságait jelentősen javítja, 

továbbá megelőzi a habarcs gyors kiszáradását. 

Töltse a habarcsot a szintezőcsavarok furataiba, a tömegarány a következő: 

cement : zsugorodásgátló adalék : homok – 1 : 1 : 2,7 

 

VIGYÁZAT! 

- A zsugorodásgátló adalék körülbelül 3 óra elteltével tágul, a munkát 30 perc – 

1 óra alatt be kell fejezni! 

- A homoknak száraznak, tisztának kell lennie, nem tartalmazhat sarat, port, vagy 

sót! 

- Keverje össze a homokot a zsugorodásgátló adalékkal és a cementtel, majd adjon 

hozzá vizet! Figyeljen rá, hogy elég vizet szívjon fel a keverék! 

- A víz : cement tömegarány: 1 : 2 

- 10 – 21 °C az optimális hőmérséklet tartomány. 

 

1 
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3. Miután kitöltötte habarccsal, keverje fel pálcával, csővel. Javasoljuk a cső használatát, 

így kivonható a habarcsból az elnyelt levegő! 

 

4. Egy irányból végezze a feltöltést, így elkerülheti, hogy levegő szivárogjon be! 

 

5. A környező gépeket kapcsolja ki, hogy minél jobb rezgésmentességet érjen el! 

 

6. A habarcs felszínét 2-3 napig locsolja vízzel, így jobb szilárdságot érhet el! 

 

3.6. Csatlakozás a villamos energia és sűrített levegős hálózatra 
 

- Villamos energia csatlakozás 

 

A gyár fő tápegységével csatlakoztassa össze a gép villamos szekrényében lévő hálózati 

csatlakozóját. A csatlakozó a szekrény alján található. 

Hálózati teljesítmény: 7,5 kVA (kábel keresztmetszete: 4x8 mm2) 

Megengedett eltérés: ± 10 % 

Feszültség stabilizátor alkalmazása szükséges, ha a fenti értéket az ingadozás meghaladja! 

Vigyázzon az elektromos zavarforrásokkal, az azonos tápegységre kapcsolt egyéb gépekkel, 

például elektromos ívhegesztő, szikraforgácsoló. 

 

- Sűrített levegős csatlakozás 

 

Csatlakoztassa a sűrített levegő tápegységgel a gépen lévő sűrített levegő csonkot! 

- Használjon ∅9 mm belső átmérőjű tömlőt és csonkot! 

- Győződjön meg róla, hogy a tápegység nyomása 5,4 – 7,4 bar között fekszik! 

- Tiszta, száraz, páramentes levegővel üzemeltesse, szükség esetén használjon 

páramentesítőt! 

 

3.7. A rögzítések oldása, a gép tisztítása 
 

VIGYÁZAT! 

A nagytávolságú szállítás biztonsága érdekében az egyengető gép mozgó szerkezeti elemei – 

pl. szerelt munkahenger – szállítási rögzítési helyzetben lehetnek. A két főegység 

összeszerelését megelőzően a szállítási rögzítő elemeket el kell távolítani. Miután a 

rögzítéseket leszerelte, mossa le az asztalról a gyárilag felhordott korrózió gátló zsírt (ha nem 

festve kerültek az alátámasztó elemek leszállításra) megfelelő oldószerrel (pl. zsírtalanító 

lemosó folyadék), majd kenje be kenőolajjal a megtisztított felületeket! 

Ilyenkor különösen figyeljen arra, hogy ne használjon nem megfelelő típusú olajat, ugyanis 

megtámadhatja a festést, továbbá a nyílt láng használatát kerülje! 

 

FIGYELEM! A korrózió gátló anyagot általános zsíroldó segítségével távolítsa el! Hordja fel 

a tisztító anyagokat a zsírral bevont felületekre, hagyja rajta legalább 15 percig, ennek 

hatására a rideg, kemény korrózióálló zsír fellazul, és könnyen eltávolíthatóvá válik. 
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3.8. A híd összeszerelése az asztallal 
 

A telepítés helyszínére való szállítás két főegységben történi: 

- asztal szerelt 

- hídszerkezet 

 

A két főegység összeszereléshez, a hídszerkezet asztalra való „felfűzéséhez” segéd sínt kell 

alkalmazni, amelyet az asztalra szerelt sín meghosszabbításaként kell ideiglenesen lefektetni. 

Az ideiglenes sín szakasznak azonos magasságúnak kell lennie, mint az asztalra szerelt 

sínnek.  

 

 

Segédsín elhelyezése 

 

1 – segédsín, 

2 – sín 

 

 

 

 

A fenti ábra szemlélteti, hogyan kell a segédsínt elhelyezni, ahhoz, hogy a szerelt hídszerkezet 

asz asztalra felfűzhető legyen. 

 

3.9. A szerelt munkahenger a hídszerkezetben 
 

Az egyengető erőt kifejtő munkahenger a hídszerkezetben van elhelyezve, és közvetlenül rá 

van szerelve a nagynyomású szelepegység. 

 

 
A munkahenger a hídszerkezetben 

1 – munkahenger; 2 – nagynyomású szelepegység; 3 – keresztirányú hajtómű; 

4 – energialánc 

1 2 

1 2 

3 

4 
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3.10. A hidraulikus tápegység 
 

A hidraulikus tápegység tartálya a hídszerkezetbe van beépítve. A szivattyú egység, valamint 

az áramlás irányító szelepegység egy szerelő lapra van felszerelve. A elektromos motor 

tengelyére van szerelve a két nyomásfokozathoz tartozó kis és nagynyomású fogaskerekes 

szivattyú. 

 

 
A hidraulikus tápegység 

 

 

3.11. Feltöltés olajjal 
 

Üzemeltetés előtt töltse fel a hidraulikus táp tartályát a megfelelő olajjal, míg el nem éri a 

szintmérő „H” jelzését! A tartály rendelkezik szintmérővel. Kérjük, hogy csak a jelen műszaki 

leírásban leírt olajtípust használja! 

 

 
A hidraulika olaj feltöltő nyílás 

 

A hidraulika olaj minőségének megőrzése, a hidraulikus egyengető szelepegységeinek 

megfelelő működése érdekében az olajat három évente le kell cserélni.  

 

1 

3 
2 

1 
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3.12. Szintezés 
 

A hidraulikus rendszer, és a hídszerkezet megfelelő működése érdekében a hidraulikus 

egyengető gépet vízszintes talajra kell telepíteni. A műhelypadlónak a vízszintestől való 

eltérése nem lehet több mint 1mm/m 

 

A megfelelően vízszintes helyezet biztosítása érdekében megengedett a talplemezek alá 

megfelelő vastagságú acéllemezek elhelyezése. 
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4. ALRENDSZEREK 

 

Ebben a fejezetben az alrendszerek leírásait közöljük, hogy tisztában legyen működésükkel, 

ha szükséges, a hivatkozott részegységeket megtalálhatja a kapcsolási rajzban, 

darabjegyzékben, ha szükséges. 

 

FIGYELEM! Az összes beállítást a 6. fejezetnek megfelelően kell elvégezni. 

 

4.1 Hidraulika rendszer 
 

A hidraulikus rendszer három főbb elemből tevődik össze: 

- hidraulikus tápegység, 

- présblokk 

- tömlők és szerelvények 

 

A présblokk közvetlenül a munkahengerre van szerelve. Rendeltetése a mozgási irányváltás, 

valamint a nyomásmentesítés vezérlése.  

4.2 Elektromos rendszer 
 

A hidraulikus egyengető elektromos berendezéseinek működését az alábbi leírások 

tartalmazzák: 

- Elektromos kapcsolási rajz, 

- Távvezérlő kezelési útmutató, 

- YASKAWA AC J1000 frekvenciaváltó műszaki leírás 

 

4.3. Pneumatikarendszer 
 

 
Levegő rendszer egységek 

1 – levegő előkészítő; 2 – nyomás szabályozó kezelőszerv; 3 – útszelep 

 

  

2 

3 

1 
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5. KARBANTARTÁS 

 

5.1. Időszakos ellenőrzés 
 

A gép minden bekapcsolását megelőzően ellenőrizni kell, hogy: 

- a híd hosszirányú szabad mozgását, valamint a munkahenger keresztirányú szabad 

mozgását semmilyen tárgy nem akadályozza, 

- a görgők alatt annak mozgását akadályozó tárgy nincs-e, 

- a hidraulika tartály környezetében, a munkahenger környezetében nincs-e 

olajfolyási nyom, 

 

A bekapcsolást megelőzően az esetleges akadályt, meghibásodást el kell hárítani. 

 

 

5.2. Karbantartás 
 

A hidraulikus egyengető gépen az alábbi karbantartási munkákat kell elvégezni: 

- Három évente a hidraulika olajat le kell cserélni. 

- A híd és munkahenger mozgatását biztosító láncnak olyan feszesnek kell lenni, 

hogy belógása ne haladja meg a 25 mm-t. Az ellenőrzést legalább havi 

gyakorisággal el kell végezni. 

- A vonó láncokat havonta legalább egy alkalommal lánc kenő zsír spray 

alkalmazásával meg kell kenni. 

 

 


