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Bitte beachten Sie, dass das Produkt ohne vorliegende Betriebsanleitung in Landessprache nicht 
eingesetzt / in Betrieb gesetzt werden darf. Sollten Sie mit der Lieferung des Produkts keine 
Betriebsanleitung in Ihrer Landessprache erhalten haben, kontaktieren Sie uns bitte. In Länder der 
EU / EFTA senden wir Ihnen diese kostenlos nach. Für Länder außerhalb der EU / EFTA erstellen wir 
Ihnen gerne ein Angebot für eine Betriebsanleitung in Landessprache, falls die Übersetzung nicht 
durch den Händler/Importeur organisiert werden kann. 

Please note that the product may not be used / put into operation without these operating 
instructions in the national language. If you did not receive operating instructions in your national 
language with the delivery of the product, please contact us. In countries of the EU / EFTA we will 
send them to you free of charge. For countries outside the EU / EFTA, we will be pleased to provide 
you with an offer for an operating manual in the national language if the translation cannot be 
organised by the dealer/importer. 



Inhalt 

57200012 2 / 24 DE 

Inhalt 

1 EG-Konformitätserklärung .................................................................................................................................... 3 

2 Allgemeines ............................................................................................................................................................ 4 

2.1 Bestimmungsgemäßer Einsatz ...................................................................................................................... 4 

2.2 Übersicht und Aufbau .................................................................................................................................... 6 

2.3 Technische Daten ........................................................................................................................................... 7 

3 Sicherheit ................................................................................................................................................................ 8 

3.1 Sicherheitshinweise ........................................................................................................................................ 8 

3.2 Begriffsdefinitionen ........................................................................................................................................ 8 

3.3 Definition Fachpersonal / Sachkundiger ........................................................................................................ 8 

3.4 Abkürzungserklärungen ................................................................................................................................. 9 

3.5 Sicherheitskennzeichnung ........................................................................................................................... 10 

3.6 Persönliche Sicherheitsmaßnahmen ............................................................................................................ 11 

3.7 Schutzausrüstung .......................................................................................................................................... 11 

3.8 Unfallschutz ................................................................................................................................................... 11 

3.9 Funktions- und Sichtprüfung ......................................................................................................................... 11 

3.9.1 Mechanik ................................................................................................................................................... 11 

3.9.2 Hydraulik ................................................................................................................................................... 12 

3.10 Sicherheit im Betrieb ..................................................................................................................................... 13 

3.10.1 Allgemeines ............................................................................................................................................... 13 

3.10.2 Sicherheit im Hydraulikbetrieb ................................................................................................................. 13 

3.10.3 Hebezeuge und Stapler ............................................................................................................................14 

3.10.4 Überlastsicherung .....................................................................................................................................14 

4 Installation ............................................................................................................................................................. 15 

4.1 Mechanischer Anbau ..................................................................................................................................... 15 

4.1.1 Kranausleger (optional)........................................................................................................................... 16 

4.1.2 Lastschwerpunkt ...................................................................................................................................... 17 

4.1.3 Hydraulischer Drehmotor (optional) ....................................................................................................... 17 

4.2 Hydraulischer Anbau .................................................................................................................................... 18 

4.2.1 Installation Trägergerät/Hebezeug ......................................................................................................... 18 

4.2.2 Hydrauliksteuerkreis ................................................................................................................................ 18 

5 Bedienung.............................................................................................................................................................. 19 

5.1 Einstellmöglichkeiten ................................................................................................................................... 19 

5.2 Hinweise zur Bedienung ............................................................................................................................... 19 

6 Wartung und Pflege ............................................................................................................................................. 20 

6.1 Wartung ........................................................................................................................................................ 20 

6.1.1 Mechanik .................................................................................................................................................. 20 

6.1.2 Hydraulik ................................................................................................................................................... 21 

6.2 Störungsbeseitigung .................................................................................................................................... 22 

6.3 Reparaturen .................................................................................................................................................. 23 

6.4 Prüfungspflicht ............................................................................................................................................. 23 

6.5 Hinweis zum Typenschild ............................................................................................................................. 24 

6.6 Hinweis zur Vermietung/Verleihung von PROBST-Geräten ........................................................................ 24 

7 Entsorgung / Recycling von Geräten und Maschinen ........................................................................................ 24 

Änderungen gegenüber den Angaben und Abbildungen in der Betriebsanleitung sind vorbehalten. 















Sicherheit 

 
 

57200012 9 / 24 DE 
 

 

 

3.4 Abkürzungserklärungen 

S/N: • Serien-Nummer des Gerätes 

Typ/Type: • Gerätetyp (Kurzbezeichnung) 

WLL: • Tragfähigkeit (WLL→ Working Load Limit) 

DW: • Eigengewicht 

P min: • Minimaler Betriebsdruck 

P max: • Maximaler Betriebsdruck 

Ident/Pure-Nr.: • Identifikationsnummer 

LC1/LC2: • Lastschwerpunkt 1/ Lastschwerpunkt 2 

HCG 1/HCG 2: • Horizontaler Eigenschwerpunkt 1/ horizontaler Eigenschwerpunkt 2 

LL: • Vorbaumaß 

BJ/YOM: • Baujahr 
 

 

 

 

 

Beispiel:   
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4.1.2 Lastschwerpunkt 

 

• Bei der Dimensionierung des Gabelstaplers geht man davon aus, dass im normalen Fahrbetrieb der 
Aufhängepunkt ganz eingezogen ist und somit nur ein geringer Lastschwerpunktabstand vorhanden ist. 

• Durch Anbaugeräte und vor allem durch den Einsatz einer Verschiebeausrüstung VA, wird der 
Lastschwerpunktabstand vergrößert, wodurch die Tragfähigkeit des Gabelstaplers reduziert wird. 

• Lediglich mit Last ~10 cm über einer Abstellfläche (z.B. Ladefläche eines LKWs) und bei Stillstand des 
Staplers, darf der Aufhängepunkt hydraulisch nach vorne verschoben werden, um das Paket abzusetzen. 
Dacă acest lucru nu este respectat, există riscul ca stivuitorul să se răstoarne → Risc de accident/viață!!!! 

• Nach dem Absetzen muss der Aufhängepunkt (die Verschiebeausrüstung VA) sofort wieder eingezogen 
werden.  

  

4.1.3 Hydraulischer Drehmotor (optional) 

 

• Der hydraulische Drehmotor muss kardanisch am Ausleger oder an den Einstecktaschen aufgehängt 
sein, so dass der hydraulische Drehmotor und das daran angebrachte Gerät in jeder Stellung des 
Kranauslegers oder der Einstecktaschen frei auspendeln können. 

 

• Wird dieses freie Pendeln verhindert, können Belastungen auftreten, die zum Bruch des hydraulischen 
Drehmotors und der Aufhängung führen können. 

 • Oberhalb des hydraulischen Drehmotors ist eine Pendeldämpfung eingebaut, die die 
Pendelbewegungen einerseits in der Amplitude begrenzt und andrerseits zum schnellen Abklingen der 
Pendelbewegung sorgt. 
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4.2 Hydraulischer Anbau 

 

 

 
 

 

4.2.1 Installation Trägergerät/Hebezeug 

 

• Die Hydraulikinstallation wird entsprechend dem beigefügten Hydraulikschaltplan durchgeführt. 

• Der Anschluss an das Trägergerät/Hebezeug darf nur von qualifiziertem Personal durchgeführt werden. 

• Das Gerät ist mit einem vorgesteuerten Rückschlagventil ausgestattet, welches bei Druckabfall ein 
Herausfallen der Baustoffe verhindert. 

 

• Beim Anschluss ist darauf zu achten, dass die Verbindungsstellen frei von Schmutz sind und die 
Schläuche weder Scheuer- noch Knickstellen aufweisen und sich bei den Hub- und Senkbewegungen des 
Gerätes nicht an hervorstehenden Kanten einhaken können. 

 

4.2.2 Hydrauliksteuerkreis 

 • Zum Betrieb des Gerätes werden 2 getrennte Hydrauliköl-Kreisläufe benötigt (Hauptspannung, 
Nebenspannung). 

• Werden Zusatzeinrichtungen wie z.B. Drehmotor oder Verschiebeeinrichtungen eingesetzt steigt 
dementsprechend die Anzahl der benötigten Hydraulikkreise. 

• Sollten das Trägergerät nicht über die benötigte Anzahl von Hydraulikkreisläufen verfügen, kann über 
ein elektromagnetisches Umschaltventil (ELMV) ein Steuerkreis zum Anschluss von zwei Funktionen 
verwendet werden. 
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6.5 Hinweis zum Typenschild 

 

• Gerätetyp, Gerätenummer und Baujahr sind wichtige Angaben zur Identifikation des Gerätes. Sie sind 
bei Ersatzteilbestellungen, Gewährleistungsansprüchen und sonstigen Anfragen zum Gerät stets mit 
anzugeben. 

• Die maximale Tragfähigkeit (WLL) gibt an, für welche maximale Belastung das Gerät ausgelegt ist. 
Die maximale Tragfähigkeit (WLL) darf nicht überschritten werden. 

• Das im Typenschild bezeichnete Eigengewicht ist bei der Verwendung am Hebezeug/Trägergerät 
(z.B. Kran, Kettenzug, Gabelstapler, Bagger...) mit zu berücksichtigen. 

 

Beispiel:  

6.6 Hinweis zur Vermietung/Verleihung von PROBST-Geräten 

 

Bei jeder Verleihung/Vermietung von PROBST-Geräten muss unbedingt die dazu gehörige Original-
Betriebsanleitung mitgeliefert werden (bei Abweichung der Sprache des jeweiligen Benutzerlandes, ist 
zusätzlich die jeweilige Übersetzung der Original-Betriebsanleitung mit zuliefern)! 

 

7 Entsorgung / Recycling von Geräten und Maschinen 

 

 

Das Produkt darf nur von qualifiziertem Fachpersonal außer Betrieb genommen und zur Entsorgung/ zum 
Recyclen vorbereitet werden. Entsprechend vorhandene Einzelkomponenten (wie Metalle, Kunststoffe, 
Flüssigkeiten, Batterien/Akkus etc.) müssen gemäß den national/ länderspezifisch geltenden Gesetzen und 
Entsorgungsvorschriften entsorgt/recycelt werden! 

 

Das Produkt darf nicht im Hausmüll entsorgt werden!  

 

 



Wartungsnachweis 

Garantieanspruch für dieses Gerät besteht nur bei Durchführung der vorgeschriebenen Wartungsarbeiten 
(durch eine autorisierte Fachwerkstatt)! Nach jeder erfolgten Durchführung eines Wartungsintervalls muss 
unverzüglich dieser Wartungsnachweis (mit Unterschrift u. Stempel) an uns übermittelt werden  1).      

1) per E-Mail an: service@probst-handling.de / per Fax oder Post

 Probst GmbH Telefon +49 7144 3309-0 www.probst-handling.com 
Gottlieb-Daimler-Straße 6 Fax         +49 7144 3309-50 info@probst-handling.de 
71729 Erdmannhausen, Germany 

Betreiber: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

Gerätetyp: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Artikel-Nr.: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

Geräte-Nr.: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  Baujahr: _ _ _ _ 

Wartungsarbeiten nach 25 Betriebsstunden 
Datum: Art der Wartung: Wartung durch Firma: 

Stempel 

……………………………………………………………… 
Name Unterschrift

Wartungsarbeiten alle 50 Betriebsstunden 
Datum: Art der Wartung: Wartung durch Firma: 

Stempel 

……………………………………………………………… 
Name Unterschrift

Stempel 

……………………………………………………………… 
Name Unterschrift

Stempel 

……………………………………………………………… 
Name Unterschrift

Wartungsarbeiten 1x jährlich 
Datum: Art der Wartung: Wartung durch Firma: 

Stempel 

……………………………………………………………… 
Name Unterschrift

Stempel 

……………………………………………………………… 
Name Unterschrift

DE 
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2 CE - Konformitás 

 

Megnevezés: 

Típus: 

Cikkszám: 

Gyűrűs és szűkitő fogó RKZ-HS 

RKZ-HS 

57200012  

Gyártó: Probst GmbH 

Gottlieb-Daimler-Straße 6 

71729 Erdmannhausen, Germany 

info@probst-handling.de 

www.probst-handling.com 

 

 

Vonatkozó rendelkezések, aminek a berendezés megfelel. 

The machine described above complies with the relevant requirements of the following EU directives: 

 
 

2006/42/CE (gépek irányelvei) 
 

A következő harmonizált kódok alapján (kivonatolt): 
 

DIN EN ISO 12100 

Gépek biztonsága - Általános vezér irányelvek – Kockázatkezelés és kockázatcsökkentés 
 

DIN EN ISO 13857 

Biztonsági távolságok a veszélyes helyek felső és alsó testrésszel való elérése ellen  

 

EC-dokumentációkért felelős személy: 

: 

 

Név: Jean Holderied 
Cim: Probst GmbH; Gottlieb-Daimler-Straße 6; 71729 Erdmannhausen, Germany 

 

 

 

Aláírás, az aláírás adatai: 

 

 

 

Erdmannhausen, 25.08.2022.......................................................................... 

(Eric Wilhelm, ügyezető) 
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3 Általános 

 

3.1 Rendeltetésszerű használat 

 

 Az RKZ-HS gyűrű- és kúpfogók legfeljebb 4 db, egyenként 500 mm magas aknagyűrű megfogására és 
szállítására szolgálnak.  

A DIN 4034 T1 és T2 szabvány szerinti egyes aknatölcsérek is megragadhatók az ingára szerelt markolópofák 
felszerelésével.  

Biztosítani kell, hogy a készülék (RKZ-HS) megragadási tartományát és teherbírását (WLL) ne lépje túl (lásd 
"Műszaki adatok"). 

A készülék (RKZ-HS) különösen alkalmas targoncán való használatra, és lehetőleg daru kitámasztóval és 
hidraulikus forgó motorral van felszerelve. 

 

 

FIGYELEM:  Munkát az eszközzel csak talajhoz közel szabad végezni (lásd: “Munkahelyi biztonság“ fejezet)! 

 

 

  

NEM ENGEDÉLYEZETT TEVÉKENYSÉGEK: 

 

 A készüléken önhatalmú átépítéseket végezni, vagy esetleg házilag épített kiegészítő berendezéseket 
használni alapvetően tilos, ellenkező esetben az életet vagy a testi épséget fenyegető veszély áll fenn!!  

 Az egység terhelhetőségét (WLL) nem szabad túllépni, és a névleges szélességeket/fogási tartományokat 
nem szabad túllépni, vagy azoktól elmaradni. 

 A készülékkel történő bármilyen nem rendeltetésszerű szállítás szigorúan tilos: 

 • emberek és állatok szállítása. 

• a jelen használati utasításban nem leírt építőanyag-csomagok, 
tárgyak és anyagok megfogása és szállítása. 

• a terhek kötéllel, lánccal vagy hasonlóval történő felakasztása a 
készülékre, kivéve az erre a célra szolgáló 
felfüggesztőszemeknél/csavaroknál. 

• az áruk csomagolófóliával való megfogása, mivel fennáll a csúszás 
veszélye. 

• a súrlódási együtthatót csökkentő felületű áruk megfogása (pl. 
dörzsölt, kezelt, piszkos, fagyott, bevonatos, festett felületek), 
mivel ez csökkenti a súrlódási együtthatót a megfogó pofák és a 
megragadandó áru között →  csúszásveszély! 
Megoldás: Ha a megfogó pofák és a termékek felülete a megfogó 
pofák területén bármilyen módon szennyezett, feltétlenül tisztítsa 
meg azokat minden egyes megfogó művelet előtt! 

• megfogott áruk, amelyek a megfogó szorítóereje miatt 
deformálódhatnak vagy eltörhetnek! 

• olyan áruk megfogása, amelyek látható sérüléseket mutatnak, vagy 
saját súlyuk miatt eltörhetnek.  

• kúpos és kerek tárgyak megfogása és szállítása, mivel fennáll a 
megcsúszás veszélye. (Illusztráció a jobb oldalon)  

• kőrétegek, amelyeknek "lába", "hasa" vagy "vak távtartó" van.  
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• A berendezést kizárólag a kezelési utasításban leírt rendelkezéseknek megfelelő alkalmazáshoz, a 
hatályos biztonsági előírások valamint a konformitás ide vonatkozó előírásainak betartása mellett 
szabad használni. 

• Minden egyéb használat nem megengedhető és tilos! 

• A használat helyszínén érvényben lévő törvényes biztonsági- és baleset előírásokat is be kell tartani. 

 

Használat előtt a felhasználónak kell meggyőződnie a következőkről: 

• a berendezés feladathoz való alkalmasságáról;  a berendezés és a munka körülmények megfelelőek, 
megvizsgáltak; a teher alkalmas a feladatra. 

Minden kezelési kétséget a gyártóval meg kell beszélni használat előtt. 
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3.2  Áttekintés és felépítés 

 

 

1. Karimás lemez 
2. Védőkonzol a hidraulikához 
3. Hidraulikus henger a megragadáshoz 
4. Csúszó vezetők 
5. Megfogó kar 
6. Forgatható állkapocs 
7. Hidraulikus henger a névleges szélesség beállításához 
8. Fogaskerék-kompenzáció 

 

  

1
2

4

6

5

7

3

8
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3.3 Műszaki adatok 

Típus  Megfogási tartomány gyűrűhöz és 
kúpokhoz NW-vel 

Merülési mélység ET Teherbírás (WLL) Holtteher 

RKZ-HS 600 – 1.500 mm 2.000 mm 2.300 kg 790 kg 

 

• A megfelelő névleges szélesség beállítása hidraulikusan történik, majd a hidraulikus sorrendvezérlés átvált a 
szorításra. 

• Az RKZ-HS egység működtetéséhez vagy két külön hidraulikakörre van szükség a rakodógépen, az RKZ HS és a 
lengőszerkezet számára, vagy egy hidraulikakörre, amely elektromágneses átkapcsoló szeleppel van kibővítve. 

• Az RKZ-HS a rakodógép hidraulikakörében fellépő nyomásingadozások elleni védelemként nyomáscsökkentő 
szeleppel rendelkezik. Ez a szelep le van zárva, és a gyártóval való konzultáció nélkül nem szabad 
megváltoztatni. 

 

 

Az RKZ-HS egység hibátlan és üzembiztos működésének garantálása érdekében a következő értékeket 
kell betartani: 

 
Csatlakozási értékek: minimum (P1) maximum (P2) 

A hordozó üzemi nyomása [bar] 180 210 
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4 Biztonság 

 

4.1 Biztonsági utasítások 

 

Életveszély! 
Veszélyt jelöl. Súlyos sérülésekhez vagy halálhoz vezet, ha nem kerülik el. 

 

Veszélyes helyzet! 
Veszélyes helyzetet jelöl. Sérülésekhez vagy anyagi károkhoz vezethet, ha nem kerülik el. 

 

Tilalom! 
Tilalmat jelöl. Súlyos sérülésekhez, halálhoz vagy anyagi károkhoz vezet, ha nem tartják be. 

 

Fontos információk és hasznos tanácsok a használathoz. 

 

4.2 Fogalommeghatározások 

Megfogási tartomány: • megadja a készülékkel megfogható áru minimális és maximális termékméreteit. 

Megfogott áru (megfogott 
áruk): 

• a megfogott, ill. szállított termék. 

Nyílásszélesség: • a megfogási tartományból és a bemozgási méretből tevődik össze. 
Megfogási tartomány + bemozgási méret = nyílástartomány 

Bemerülési mélység: • a megfogott áruk maximális megfogási magasságának felel meg, a készülék 
megfogókarjainak magasságából adódóan. 

Készülék: • a megfogókészülék neve. 

Termékméret: • a megfogott áru méretei (pl. a termék hossza, szélessége, magassága). 

Önsúly: • a készülék (megfogott áru nélküli) saját súlya. 

Teherbírás (WLL *): • megadja a készülék megengedett legnagyobb terhelését (megfogott áruk 
felemeléséhez). 

*= WLL → (angol:)  Working Load Limit 

A talajhoz közeli terület: • a rakományt közvetlenül a felvétel után (pl. raklapról vagy teherautóról) a talaj fölé kell 
engedni (kb. 0,5 m).  
Szállításkor csak olyan magasra emelje a rakományt, amennyire szükséges (ajánlás: kb. 
0,5 m-re a talaj felett). 

 

4.3 Szakszemélyzet / szakember definíciója 

Csak szakszemélyzet vagy szakember végezhet telepítési, karbantartási és javítási munkákat a készüléken! 

A szakszemélyzetnek vagy a szakembernek, ha e készülék esetében indokolt, az alábbi 
területeken szükséges szakmai ismeretekkel kell rendelkeznie: 

• mechanika 

• hidraulika 

• pneumatika 

• villamosság 
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4.4 Rövidítések magyarázata 

S/N : • A készülék sorozatszáma 

Typ/Type: • Készüléktípus (jelzés) 

WLL: • Teherbírás (WLL→ Working Load Limit) 

DW: • Önsúly 

P min: • Minimális üzemi nyomás 

P max: • Maximális üzemi nyomás 

Ident/Pure-Nr.: • Azonosítószám 

LC1/LC2: • 1. tehersúlypont / 2. tehersúlypont 

HCG 1/HCG 2: • 1. vízszintes saját súlypont / 2. vízszintes saját súlypont 

LL: • Előépítmény-méret 

BJ/YOM : • Gyártási év 
 

 

 

 

 

 

 

Példa:  el 
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4.5 Biztonsági etikettek 

 

TILALMI JELZÉSEK 

Színbólum Meghatározás Order-No.: Size: 
 

 

Teher alatt tartózkodni tilos. ÉLETVESZÉLY! 
29040210 
29040209 
29040204 

Ø 30 mm 
Ø 50 mm 
Ø 80 mm 

 

FIGYELMEZTETŐ JELZÉSEK 

Színbólum Meghatározás Order-No.: Size: 
 

 

Kéz becsípődésének veszélye. 
29040221 
29040220 
29040107 

30 x 30 mm 
50 x 50 mm 
80 x 80 mm 

 

FELHÍVÁS JELZÉSEK 

Színbólum Meghatározás Order-No.: Size: 
 

 

Minden kezelőnek el kell olvasnia és meg kell értenie a kezelési 
útmutató biztonsági előírásait. 

29040665 
29040666 
29041049 

Ø 30 mm 
Ø 50 mm 
Ø 80 mm 

 

OPTIONAL 

 

Einstecktasche und Gabelstaplerzinken mittels Arretierungsschraube 
und Sicherungskette oder Seil sichern. 

29040223 
29040222 

Ø 50 mm 
Ø 80 mm 

 

 

Minimális üzemi nyomás a hordozóegységnél: 180 bar 

Maximális üzemi nyomás a hordozóegységen: 210 bar 
29040820 85 x 30 mm 
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4.6 Személyi biztonsági követelmények  

 

 

• Minden kezelőnek el kell olvasnia és meg kell értenie a kezelési útmutató biztonsági előírásait. 

• A berendezést és minden hozzá kapcsolódó berendezést csak a megbízott, kiképzett és szaktudással 
rendelkező személy használhatja. 

 

• A gépet csak kézzel; a megfogónál fogva szabad irányítani. 

• Ellenkező esetben megsérülhet a keze! 

 

 

4.7 Védőfelszerelések 

 

< 
Zemélyek védőfelszerelésének meg kell felelnie a biztonságtechnikai 
követelményeknek: 

• Védőruha 

• Védőkesztyű 

• Biztonsági lábbeli 
 

 

1.1 Balesetvédelem 

 

 

• A munkaterületet óvjuk illetéktelen  személyektől, különösen gyerekek elől! 

• Óvatosság zivatarok idején - villámcsapás veszélye!  
A zivatar intenzitásától függően szükség esetén hagyja abba a munkát a berendezéssel. 

 

• A munkaterületet jól meg kell világítani. 

• Legyen óvatos a nedves, fagyott, jeges és piszkos építőanyagokkal!  
Fennáll a veszélye, hogy a fogóanyag kicsúszik. BALESETVESZÉLY! 

 

4.8 Működés- és szemrevételezési vizsgálat  

 

4.8.1 Általános tudnivalók 

 

• A készülék működését és állapotát minden munkavégzés előtt ellenőrizni kell. 

• Karbantartás, kenés és hibaelhárítás csak leállított készülék mellett történhet! 

 

• A készülék biztonságot érintő hibák esetén csak teljes hibaelhárítást követően használható újból. 

• A készülék bármely részén észlelhető repedés, törés vagy sérülés esetén azonnal le kell állítani a 
készülék mindennemű használatát.  

 

• A készülékre vonatkozó üzemeltetési útmutatónak mindig elérhetőnek kell lennie a használat 
helyén. 

• Tilos eltávolítani a készüléken elhelyezett típustáblát. 

• Az olvashatatlan jelzéseket (pl. tiltó vagy figyelmeztető jelek) ki kell cserélni. 
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4.8.2 Hidraulika 

 

Ellenőrizze az összes hidraulikus vezeték és csatlakozó tömítettségét minden munkavégzés előtt. Cserélje ki 
a hibás alkatrészeket nyomásmentes állapotban, szakember segítségével.  

 

Hidraulikus csatlakozók kinyitása előtt alaposan meg kell tisztítani a környező területet. A hidraulikus 
rendszeren végzett munkák során ügyelni kell a tisztaságra. 

 

A hidraulikus csatlakozótömlők nem lehetnek kidörzsölődve, és az emelő és leeresztő mozgások során nem 
akadhatnak be semmibe, nehogy leszakadjanak. 

 

A készülék kezelőjének gondoskodnia kell arról, hogy a készülékkel történő munkavégzéshez szükséges 
állandó üzemi nyomás folyamatosan rendelkezésre álljon. 

Csak ezen feltétel teljesülése esetén garantálható a készülékkel mozgatandó áruk biztonságos megfogása, ill. 
felemelése és szállítása. 

 

4.9 Biztonság használat közben  

 

4.9.1 Általános 

 

• A készülékkel csak a talajhoz közeli területeken szabad dolgozni.  Tilos a készüléket emberek fölé 
lendíteni. 

• - A felfüggesztett teher alatt maradni tilos. Életveszély! 

 

• - A kézi vezetés csak a fogantyúval ellátott eszközök esetében megengedett. 

 

• Működés közben tilos a munkaterületen tartózkodni! Kivéve, ha a készülék használatának módja 
miatt elengedhetetlen, pl. a készülék kézi vezetésével (fogantyúkon). 

• Tilos a munkagép rángatózó emelése vagy leengedése terheléssel vagy anélkül, valamint a 
teherhordóval/emelővel való gyors közlekedés egyenetlen terepen!  Általánosságban elmondható, 
hogy emelt teherrel a teherhordó/emelő (pl. kotró) csak lépésben haladjon - kerülje a felesleges 
rezgéseket. Veszély: A rakomány leeshet, vagy a rakománykezelő berendezés megsérülhet! 

 

 

 

• Soha ne vegye fel az árut a középponttól eltérően 
(mindig a rakomány súlypontjában), különben 
fennáll a borulás veszélye. 

• A készüléket nem szabad kinyitni, ha a nyitási utat 
ellenállás zárja el. 

• Az egység terhelhetőségét és névleges szélességét 
nem szabad túllépni. 

• A kezelő nem hagyhatja el az irányítóhelyet, amíg a 
munkagépet rakodják, és mindig szem előtt kell 
tartania a rakományt. 

 

Abb. A 
 

• Ne használja a készüléket megrekedt terhek 
kiszakítására. 

• Soha ne húzzon vagy vonszoljon terheket ferdén. 
Ellenkező esetben a készülék részei 
megsérülhetnek (lásd az A ábrát). 
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4.10 A hidraulikaüzem biztonsága 

 Az optimális tartó illetve feszítő erők csak akkor garantáltak, ha a tartó berendezés vezérlő karját a zárás 
után még még két percig a zárási irányban tartják (termék megfogás) .  

Végezetül az irányító kart ismét a nulla állásba kell visszaengedni. 

 

A maximális hidraulika nyomás beállítás plombáját a gyártóval való előzetes megbeszélés nélkül soha nem 
szabad eltávolítani! 

 

4.10.1 Emelőeszköz és targonca 

 

 

 

• Az emelőeszközt a tartó eszközzel együtt mindig üzembiztos állapotban kell tartani. 

• Az emelő eszköz maximálisan megengedett teherbírását semmilyen körülmények között nem szabad 
túllépni! 

• Az emelő eszköz kezelőjének a törvényes előírásoknak megfelelő végzettséggel kell rendelkeznie. 

• Csak a megbízott és képzett személynek szabad az emelőeszközt/targoncát kezelni. 
 

4.10.2 Túlterhelésbiztonság 

A különböző targoncák különböző hidraulika nyomással rendelkeznek, a szerelék a szelep blokkban a nyomás határoló 
szeleppel a túlterheléstől biztosított. Ez a szelep a gyártó által beállított és leplombált. 

 

A plombát a gyártóval való egyeztetés nélkül nem szabad eltávolítani! 
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5 Beüzemelés 

 

5.1 Mechanikus rögzítés 

 Csak eredeti Probst tartozékokat használjon; kétség esetén lépjen kapcsolatba a gyártóval. 

 

A hordozóeszköz/emelőszerkezet teherbírását nem szabad túllépnie a készülék terhelése, az opcionális 
tartozékok (forgómotor, behelyezési zseb, darukar stb.) és a megragadandó áru további terhelése! 

 
A markolatoknak mindig kardántengelyesnek kell lenniük, hogy bármilyen helyzetben szabadon 
lenghessenek. 

 

A megfogókészülékeket tilos mereven összekötni az emelőberendezéssel/hordozógéppel! 

Ez ugyanis a felfüggesztés rövid időn belüli töréséhez vezethet. Ennek anyagi károk, és súlyos vagy halálos 
sérülések lehetnek a következményei! 

 

Ha a munkaeszközt opcionális tartozékokon (pl. betétzseb, daru kitámasztó stb.) használják, a teljes 
munkaeszköz lehető legalacsonyabb felépítése miatt (az emelési magasságveszteség elkerülése 
érdekében) nem zárható ki, hogy a munkaeszköz a szomszédos alkatrészekkel ütközik, ha a munkaeszköz 
lengő módon van felfüggesztve és a hordozó mozgása közben kedvezőtlenül helyezkedik el. Ezt a lehető 
legnagyobb mértékben el kell kerülni a munkagép megfelelő elhelyezésével és megfelelő vezetési móddal. 
Az ebből eredő károk nem tartoznak a garancia hatálya alá. 
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5.1.1 Daruzsámoly (opcionális) 

A daru gémje 4 emelőszemmel (A) rendelkezik a megfelelő 
láncokkal/emelőhevederekkel (megfelelő emelőszerkezet 
segítségével) történő emeléshez - a targoncára történő 
elhelyezéshez, amelyre később felszerelik. 

Szintén megengedett a daru gémjére a felfüggesztőszemeknél 
(A) felszerelt (teher nélküli) markolóeszköz felemelése és 
szállítása.  

 

 
 

A függesztőszemeken (A) teherrel 
(fogóanyaggal) történő emelés és szállítás tilos! 

Fennáll a felfüggesztőszemek törésének veszélye! 

A daru gémjének emelésekor és szállításakor a 
közvetlen közelében nem tartózkodhatnak 
személyek. Függesztett teher alatt állni tilos!  

 

Vigyázat: A kezek összenyomódásának veszélye az 
összeszerelési munkálatok során!  

A darukart a targoncára szereléséhez helyezze a targonca ① 
emelőlemezét a darukar felső rögzítőkarmjai ② alá, majd a 
mellékelt rögzítőcsavarokkal rögzítse az alsó rögzítőkarmokat 
③ az ① emelőlemezhez. 

Figyelem: tartsa be a rögzítőcsavarok maximálisan 
megengedett nyomatékát! 

 

A daru kitámasztójának felszerelésekor ügyeljen arra, hogy az 
(amennyire lehetséges) középen helyezkedjen el az 
emelőárbocon ①, és hogy az ④ csúszásgátlót az emelőárbocon 
① a lehető legközelebbi horonyban ⑤ használja. 

 
 

③ 

① 
② 

 

⑤ 
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5.1.2 A teher súlypontja 

 

• A targonca méretezésénél feltételezzük, hogy normál menet közben a felfüggesztési pont teljesen 
behúzott állapotban van, és így csak egy kis teherközéptávolság van. 

• A tartozékokkal és különösen a VA váltóberendezés használatával megnő a rakományközéppont 
távolsága, ami csökkenti a targonca teherbírását. 

• Csak ~10 cm-rel a parkolófelület (pl. egy teherautó rakodóterülete) fölött lévő rakomány esetén, és 
amikor a targonca áll, a felfüggesztési pont hidraulikusan előre tolható a csomag letétele érdekében. Ha 
ezt nem tartják be, fennáll a targonca felborulásának és baleset vagy haláleset veszélye! 

• Lerakás után a felfüggesztési pontot (a VA váltóberendezést) azonnal vissza kell hajtani.  
 

 

5.1.3 Fordító motor (opcionális) 

 

• A fordító motort kardanikusan kell a gémre vagy az emelő fülre felfüggeszteni, úgy, hogy a fordító motor 
és a rajta alkalmazott szerelék minden állásban szabadon mozoghasson a géme vagy az emelő fülön. 

 

• Ha a szabad mozgás korlátozott, túlterhelés léphet fel, ami a fordító motor és a függeszték töréséhez 
vezethet. 

 • A fordító motor felső felébe  egy lengés csillapítót építettek, mely egyrésze a lengő mozgás amplitudóját 
csökkenti, másrészt a lengő mozgást gyorsabban lecsökkenti. 
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5.2 Hidraulikus felépítés 

 

 

 
 

 

 

 

5.2.1 Hordozó berendezés/emelő berendezés beüzemelése 

 

• A hidraulika beüzemelése megfelel a mellékelt hidraulika kapcsolási tervnek. 

• A hordozó berendezés/emelő eszköz csatlakoztatását csak szakképzett személy végezheti. 

• A szerelék egy elővezérelt visszacsapó szeleppel felszerelt, ami a nyomás kiesés esetén a termék 
leesését megakadájozza. 

 

• Végezetül arra kell vigyázni, hogy a csatlakozó helyek tiszták legyenek, a tömlők védve legyenek az érdes 
és éles felületektől, ne legynek megtörtek, és a fel- és leengedésnél az éles felületektől távol legyenek 
tartva. 

 

 

5.2.2 Hidraulika vezérlő kör 

 • A szerelék üzemeltetéséhez 2 külön hidraulika kör szükséges (fő- és mellék feszítés). 

• További kiegészítők p.l.: fordító motor vagy eltoló berendezés megemeli a szükséges hidraulika körök 
számát. 

• Ha a hordozó berendezés nem rendelkezik elegendő hidraulika körrel, akkor egy elektormágneses 
átkapcsoló szeleppel (ELMV) egy vezérlőkörrel két funkció kapcsolásához alkalmazható. 
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6 Használat 

6.1 Beállítási lehetőségek 

A "gyűrű- és kúpfogó" eszköz lehetővé teszi mind az aknagyűrűk, mind a kúpok megfogását. 
 Szállításkor az eszköz úgy van beállítva, hogy megragadja az aknagyűrűket. 

• Ha a készüléket aknagyűrűk megfogására kell használni, a következő beállításokat kell elvégezni: 

• A megfogó kart és a megfogó pofát az 1. lyukban elhelyezett és a csapszeggel rögzített foglalatszeggel kell összekötni 
egymással. 

• Ha a készüléket tengelykúpok megragadására kívánja használni, a következő beállításokat kell elvégezni: 

• A fogókart és a fogóállkapcsot a 2. lyukban elhelyezett és az összecsukható csapszeggel rögzített dugócsap 
segítségével kell összekapcsolni. 

 

6.2 Megjegyzések a működéshez 

• Az egység nyitásának, zárásának és elfordításának funkcióit a rakodógépre szerelt szelepvezérlő karok működtetik. 

• A nyitási, zárási és elforgatási funkciók addig működnek, amíg a szelepvezérlő karok működtetve vannak. 

• A szelepvezérlő kart, amely rugóvisszahúzóval van felszerelve, soha nem szabad rángatózva a nullpozícióba mozgatni, 
mert ez nyomáshullámokat okoz a hidraulikakörben, ami csökkentheti a munkagép szorítóerejét! 

• Az optimális tartó- vagy szorítóerőt akkor éri el, ha a fogó bezárása után két másodpercig zárt állásban hagyja a 
vezérlőkart. A nyomásmérőnek kb. 110 bar nyomást kell jeleznie. 

• A készülék egyenletes terhelésének elérése érdekében a készüléket mindig középen kell elhelyezni a megragadó 
árukon (aknagyűrűk és kúpok). 

• Érzékeny fogású áruk rakodásakor az egység szorítóereje nyomáscsökkentő szelep segítségével csökkenthető. 

• Kerülje a rángatózó vezetési mozdulatokat, amikor a készülék meg van terhelve. 

• Szállítás után óvatosan tegye vissza a tengelygyűrűket és a kúpokat. 

• A készüléket nem szabad túlságosan kinyitni az alkatrészek lehelyezésekor, mert ez károsíthatja a tengelygyűrűket és 
a kúpokat. 

 

  

1. lyuk 

Socket pin 

2. lyuk 

Socket pin 

Csapszeg Csapszeg 
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7 Karbantartás és tisztítás  

 

7.1 Karbantartás 

 

A készülék kifogástalan működésének, üzembiztonságának és élettartamának garantálása érdekében el kell 
végezni a táblázatban feltüntetett karbantartási munkákat a megadott határidők letelte után. 

Csak eredeti pótalkatrészeket szabad használni, ellenkező esetben megszűnik a garancia. 

 

A munkákat kivétel nélkül csak akkor szabad elvégezni, ha a készülék le van állítva, áramtalanítva van, 
valamint nyomásmentes. 
Valamennyi munka esetén gondoskodni kell arról, hogy a készülék ne tudjon véletlenül összezáródni. 
Sérülésveszély! 

 

7.1.1 Mechanika 

KARBANTARTÁSI 
HATÁRIDŐ 

Végrehajtandó munkák 

Első ellenőrzés  
25 üzemóra után 

• Ellenőrizze, ill. húzza meg az összes rögzítőcsavart 
(csak szakember végezheti el). 

50 üzemóránként • Húzza meg az összes rögzítőcsavart (ügyeljen arra, hogy a csavarok meghúzása a 
megfelelő szilárdsági osztályok érvényes meghúzási nyomatékai szerint történjen). 

• Ellenőrizze az összes meglévő biztosítóelem (pl. biztosítószeg) kifogástalan 
működését, és cserélje ki a hibás biztosítóelemeket. →  1) 

• Ellenőrizze az összes csukló, vezető, csapszeg, fogaskerék és lánc kifogástalan 
működését; ha szükséges, állítsa be vagy cserélje ki azt, amelyik hibás. 

• Tisztítsa meg a megfogópofákat (ha vannak ilyenek), ellenőrizze a kopásukat, 
szükség esetén cserélje ki őket. 

• A kopás csökkentése és az optimális mozgási folyamatok érdekében a mozgó 
alkatrészek vagy gépegységek összes rendelkezésre álló vezetését és csuklóját 
zsírozza be/kenje meg. 

• Zsírzóprést használva juttasson zsírt az összes zsírzógombba (ha vannak ilyenek). 

Legalább évente 1x  

(nagyobb igénybevétel esetén 
gyakrabban) 

• Ellenőrizze az összes felfüggesztési alkatrészt, valamint csapszeget és fület. 
Ellenőriztesse szakemberrel a repedéseket, kopást, korróziót és üzembiztonságot. 

 

 1)  
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7.1.2 Hidraulika 

KARBANTARTÁSI 
HATÁRIDŐ 

Végrehajtandó munkák 

Első ellenőrzés  
25 üzemóra után 

• Ellenőrizze, ill. húzza meg az összes hidraulikacsavarzatot (csak szakember végezheti 
el). 

Első vizsgálat a következő 
után 50 üzemóra 

• Cserélje ki a hidraulikafolyadékot (ajánlott hidraulikaolaj: HLP 46 a DIN 51524 - 51535 
szerint). 

• Cserélje ki az összes meglévő hidraulikaolaj-szűrőt. 

50 üzemóránként • Húzza meg az összes hidraulikacsatlakozót 

• Ellenőrizze a hidraulikus rendszer tömítettségét 

• Ellenőrizze, szükség esetén tisztítsa meg a hidraulikaolaj-szűrőt (ha van ilyen) 

• Ellenőrizze és cserélje ki (a gyártói utasításoknak megfelelően) a hidraulikafolyadékot 
(ajánlott hidraulikaolaj: HLP 46 a DIN 51524 – 51535 szerint). 

• Ellenőrizze a hidraulikatömlők épségét. 
A sérült hidraulikatömlőket ki kell cserélni (az általános ajánlás szerint 6 évente kell 
cserélni a hidraulikatömlőket). 

 • Csak az előírt olajfajtákat szabad használni! 
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7.2 Hibaelhárítás 

 

HIBA OK ELHÁRÍTÁS 

A szorító erő nem elegendő, a 
teher kicsúszik. 

  

(opcionális) A szorító pofák elhasználódtak A szorítópofákat felújítani 

(opcionális) Teherbírás nagyobb a megengedettnél Terhet csökkenteni 

(Nyitás szélesség beállítás) 
(opcionális) 

Hibás nyitás szélesség beállítás A nyitás szélességet a szállítandó 
termékhez beállítani. 

(Pneumatika / Hidraulika) 

(opcionális) 

Üzemi nyomás túl kicsi Az üzemi nyomást vizsgálni és a 
megfelelő műszaki adatok szerint 
beállítani 

(Elektronika) (opcionális) Elektromos motor hiba Elektromotort vizsgálni 

(Termék-tulajdonságok) 

 

A termék felülete szennyezett vagy nem 
felel meg/ nem megengedett  a 
szerelékhez. 

A termék felületét vizsgálni vagy a 
gyártóval megbeszélni, hogy a termék a 
szerelékhez megfelelő-e. 

A fogókarok szorító ereje enged   

(Pneumatika / Hidraulika) 
(opcionális) 

Tömítetlen a rendszer Csatlakozások, szerelvények, tömlők 
vizsgálata  

 A hidraulika henger nem tartja a 
nyomást 

A hidraulika henger tömítéseit 
megvizsgálni 

 A szelep hibás Szelepet vizsgálni 

 Hiányzó vagy elégtelen kenés a mozgó 
alkatrészeken, például a 
csúszócsapágyakon, fogazott 
fogasléceken és hasonlókon.  

Kenje/zsírozza az alkatrészeket ennek 
megfelelően (lásd a "Karbantartás" című 
fejezetet). 

A szerelék ferdén lóg   

 A fogó egyoldalúan terhelt A terhet szimmetrikusan elosztani 

(Nyitás szélesség beállítás) 
(opcionális) 

A nyitás szélessége nincs 
szimmetrikusan beállítva 

A nyitás szélesség beállítását vizsgálni és 
korrigálni 

A fogókarok nem szinkronban 
működnek 

  

(Fogasléc kiegyenlítés) 
(opcionális) 

Fogasléc hiba Fogaslécet vizsgálni és kijavítani 

(Pneumatika / Hidraulika) 
(opcionális) 

Mennyiség szétválasztó hiba Mennyiség szétválasztót vizsgálni és 
kijavítani 
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7.3 Javítás 

 

 

• Csak olyan személyek végezhetnek javításokat a készüléken, akik rendelkeznek az ehhez szükséges 
ismeretekkel és képességekkel. 

• Az újbóli üzembe helyezés előtt szakember általi rendkívüli ellenőrzésre van szükség. 

 

7.4 Kötelező ellenőrzések 

 

• A felhasználó felelős, hogy az eszközt legalább évente szakember felülvizsgálja és a hiányosságokat 
elhárítsa (→DGUV norm 100-500). 

• A konformitás nyilatkozat vonatkozó rendelkezéseit be kell tartani! 

• The expert inspection can also be done by the manufacturer Probst GmbH.  
Contact us at: service@probst-handling.de 

• Ajánljuk, hogy az eszközön elvégzett vizsgálatot és javítást a „Biztonsági vizsgálati etiketten” 
(Rend.sz.: 2904.0056 +Tüv-címke pisti évszám) jól láthatóan rögzítsék.  

• We recommend affixing the inspection sticker "„Sachkundigenprüfung / Expert inspection" in a clearly 
visible place (order no.: 2904.0056+Tüv sticker with year number) after the inspection has been done. 

 

 

 

A szakértői vizsgálatot okvetlenül dokumentálják! 

 

Eszköz Év Dátum Szakértő Cég 
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7.5 A típustáblához tájékoztató 

 

 

 

• Fontos adatok az eszköz beazonosításához az eszköztípus, eszközszám és gyártási év. Az alkatrész 
rendeléshez, garanciális és egyéb kérdéseknél meg kell adni azokat. 

• A maximális terhelhetőség (WLL) azt a maximális terhelést jelzi, amelyre a készüléket tervezték. 
A maximális terhelhetőséget (WLL) nem szabad túllépni. 
A típustáblán feltüntetett önsúlyt a teheremelő/targonca alkalmazásakor (valamint: daru, láncos emelő, 
targonca, földmunkagép...) figyelembe kell venni. 

 

Példa:  

 

 

7.6 PROBST berendezések bérléséhez/kölcsönzéséhez UTASÍTÁS 

 

 

Minden egyes Probst berendezés bérlésénél/kölcsönzésénél a vonatkozó eredeti üzemeltetési utasítást át  

kell adni. (a felhasználó ország nyelvének eltérése miatt a fordítás mellé mindig az eredeti üzemeltetési 
utasítást is át kell adni)! 

 

8 Berendezések és gépek ártalmatlanítása / újrahasznosítása 

 

 

A terméket csak szakképzett személyzet veheti ki a forgalomból és készítheti elő 
ártalmatlanításra/újrahasznosításra. Ennek megfelelően a meglévő egyedi alkatrészeket (pl. fémek, 
műanyagok, folyadékok, elemek/akkumulátorok stb.) a nemzeti/országspecifikusan alkalmazandó 
törvényeknek és ártalmatlanítási előírásoknak megfelelően kell ártalmatlanítani/újrahasznosítani! 

 

A terméket nem szabad a háztartási hulladékba dobni!  

 

 



  
Kerbantartási Jegyzőkönyv  
  

A berendezés garanciaigénye csak az előírt karbantartási munkák elvégzése mellett áll fenn (egy felhatalmazott 
szakműhelyben!) Minden elvégzett munkát ebben a jegyzőkönyvben igazolni kell (aláírással és pecséttel), amit 

a gyártóhoz minden esetben el kell juttatni 1). 
                     1) E-Mail : service@probst-handling.de / faxon vagy postán 
 

 

 

 
Probst GmbH     Telefon +49 7144 3309-0   www.probst-handling.com 
Gottlieb-Daimler-Straße 6    Fax         +49 7144 3309-50   info@probst-handling.de 
71729 Erdmannhausen, Germany 

 

  

Felhasználó:  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

Berendezés típusa: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Cikkszám: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

Berendezés száma: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  Gyártás éve: _ _ _ _ 
 

 

Karbantartási munkák 25 munkaóra után 
Dátum: Karbantartási módszer: Karbantartó cég: 

  
 
 
Pecsét 

  

  

   

  ……………………………………………………………… 
Név  Aláírás 

 
 

Karbantartási munkák 50 munkaóra után 
Dátum: Karbantartási módszer: Karbantartó cég: 

  
 
 
Pecsét 

  

  

   

  ……………………………………………………………… 
Név  Aláírás 

  
 
 
Pecsét 

  

  

   

  ……………………………………………………………… 
Név  Aláírás 

  
 
 
Pecsét 

  

  

   

  ……………………………………………………………… 
Név  Aláírás 

 

 

Karbantartási munkák 1 x évente 
Dátum: Karbantartási módszer: Karbantartó cég: 

  
 
 
Pecsét 

  

  

   

  ……………………………………………………………… 
Név  Aláírás 

  
 
 
Pecsét 

  

  

   

  ……………………………………………………………… 
Név  Aláírás 
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