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1 Biztonsági utasítások 

1.1 A biztonsági utasítások osztályozása 

Veszély 

Ez a figyelmeztetés olyan veszélyre figyelmeztet, mely megelőzés hiányában halálhoz vagy súlyos 

sérülésekhez vezet. 

 

 
 VESZÉLY 

  

 Veszély fajtája és forrása 

 A veszély következménye 

► A veszély elkerülését szolgáló intézkedés 

 

 

Figyelmeztetés 

Ez a figyelmeztetés olyan veszélyre figyelmeztet, mely megelőzés hiányában halálhoz vagy súlyos 

sérülésekhez vezethet. 

 

 
 FIGYELMEZTETÉS 

  

 Veszély fajtája és forrása 

 A veszély következménye 

► A veszély elkerülését szolgáló intézkedés 

 

 

Vigyázat 

Ez a figyelmeztetés olyan veszélyre figyelmeztet, mely megelőzés hiányában sérülésekhez vezethet. 

 

 
 VIGYÁZAT 

  

 Veszély fajtája és forrása 

 A veszély következménye 

► A veszély elkerülését szolgáló intézkedés 

 

 

Figyelem 

Ez a figyelmeztetés olyan veszélyre figyelmeztet, mely megelőzés hiányában anyagi károkhoz 

vezethet. 

 

 FIGYELEM 

  

 Veszély fajtája és forrása 

 A veszély következménye 

► A veszély elkerülését szolgáló intézkedés 

 



1.2 Figyelmeztetések 

A kezelési útmutatóban alkalmazott figyelmeztető jelzések magyarázata. 

 

Figyelmeztető 

jelzés 

Leírás Figyelmeztető 

jelzés 

Leírás 

 

Általános figyelmeztető jelzés 

 

Figyelmeztetés robbanásveszélyes 

légkörre 

 

Figyelmeztetés elektromos 

feszültségre 

 

Figyelmeztetés kirepülő alkatrészekre  

 

Figyelmeztetés kézsérülések 

veszélyére 

 

Figyelmeztetés összezúzás veszélyére 

 

Figyelmeztetés függő teherre 

 

Figyelmeztetés lezuhanás veszélyére 

 

Figyelmeztetés vákuumra 

 

Figyelmeztetés hallási sérülések 

veszélyére 

 

Figyelmeztetés lezuhanó alkatrészekre 

 

Figyelmeztetés forró felületekre 

1.3 Utasító jelzés 

A kezelési útmutatóban alkalmazott utasító jelzések magyarázata. 

 

Utasító 

jelzés 

Leírás Utasító 

jelzés 

Leírás 

 

Használjon fülvédőt 

 

Használjon biztonsági cipőt 

 

Használjon kézvédőt 

 

Húzza ki a hálózati csatlakozódugót 

 

Vegye figyelembe a kezelési útmutatót 

 

Használjon szemvédőt 
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1.4 Általános biztonsági utasítások 

 
 FIGYELMEZTETÉS 

  

 Az általános biztonsági utasítások figyelmen kívül hagyása 

 Személyek / berendezések / rendszerek sérülései 

► A kezelési útmutató fontos információkat tartalmaz a rendszer kezelésére 

vonatkozóan. Minden felhasználó köteles a kezelési útmutatót elolvasni, 

megérteni és későbbi felhasználás céljából megőrizni. 
 

   

► A kezelési útmutató a Probst vállalat szállítási terjedelméhez igazodik. Nem 

veszi figyelembe a rendszer ügyfél általi módosításait, ami alapvetően tilos. 
 

 

► A rendszer csatlakoztatását és üzembe helyezését csak a kezelési útmutató 

elolvasása és megértése után szabad elvégezni.  

► Csak az arra szolgáló csatlakoztatási lehetőségek, rögzítőfuratok és 

rögzítőeszközök használata megengedett.  

► A szerelés vagy szétszerelés csak feszültség- és nyomásmentes állapotban 

megengedett.  

► 
A telepítést csak képzett szakszemélyzet, műszerész és villanyszerelő 

végezheti el, akik ismereteik és tapasztalataik, valamint a vonatkozó 

rendelkezések ismerete alapján képesek a rájuk bízott munkákat megítélni, a 

potenciális veszélyeket felismerni és megfelelő biztonsági intézkedéseket 

foganatosítani! Ugyanez vonatkozik a karbantartásra is! 

 

 

 

 

► Az általános biztonsági előírások, EN-szabványok és VDE-irányelvek betartása 

kötelező!  

► Ember és állat számára a veszélyzónában tartózkodni tilos! 

► A rendszerrel csak arra alkalmas munkadarabok felemelése és szállítása 

megengedett  

► A rendszer munkaterületén Ön felelős a jelen lévő harmadik személyek 

épségéért, ezért a rendszeren végzett különböző tevékenységekre 

vonatkozóan egyértelműen meg kell határozni és be kell tartani az 

illetékességeket. Nem szabad bizonytalanságoknak felmerülniük. 

 

 

 

► Az emelőkészüléken keresztül mindenkor tilos bárminemű folyadék vagy 

ömlesztett áru felszívása.  

► Az alkatrészeket alapvetően mindennemű sérülés ellen óvni kell! 

 

 
 FIGYELMEZTETÉS 

 

 

 Sérülésveszély a nyitott vákuumos szívópontok és sűrített levegős 

vezetékek következtében  

 Ezek súlyos sérüléseket eredményezhetnek 

► Ne nézzen, ne hallgasson bele a szívópontokba és a sűrített levegős 

vezetékekbe, ill. semmilyen más módon ne közelítsen azokhoz testnyílásaival  

 



 

Mindig tartsa be az összes érvényes törvényt és előírást. 

A vákuumtömlős emelő használatakor kötelező a felhasználás helyén érvényes 

törvényi szabályozások, biztonsági előírások, szabványok és irányelvek betartása.  

Ezekről az illetékes hatóságokról tájékozódjon.  

A jelen kezelési útmutatóban felsorolt biztonsági utasítások ezeket nem írják felül, 

hanem azokat ezen szabályozások kiegészítéseként kell kezelni. 

1.5 Rendeltetésszerű használat 

A vákuumtömlős emelő tárgyak emelésére és szállítására szolgál. A felemelendő terheknek kellő 

stabilitással kell bírniuk, hogy az emelés során ne rongálódjanak meg. 

A megengedett terhelési határok a 3. fejezetben (Műszaki adatok) kerülnek meghatározásra, azok 

túllépése nem megengedett. Ennek során vegye figyelembe az adott emelőeszköz típustábláján a 

maximális terhelhetőségre vonatkozó adatokat! 

A vákuumtömlős emelőt  tilos önkényesen átépíteni vagy átalakítani. Azt csak az eredeti kiszállítási 

állapotban szabad üzemeltetni. 

Nem rendeltetésszerű és helytelen használatnak minősül a vákuumtömlős emelő  használata olyan 

termékeknél, melyek nincsenek feltüntetve a megrendelés megerősítésében, vagy közelebbről nem 

specifikált termékeknél ezeknek ugyanolyan fizikai tulajdonságokkal kell rendelkezniük, mint a 

megrendelés megerősítésében megnevezett termékeknek.  

 

 
 

Kerülje a teher harántirányú elhúzását! A terheket mindig a súlypont fölött szívja föl 
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A vákuumtömlős emelőt a technika állása szerint építették meg és üzembiztos, 

amennyiben betartásra kerülnek a jelen útmutató rendelkezései. A tömlős 

emelő helytelen használata esetén abból veszélyek indulhatnak ki.  

 

 
 FIGYELMEZTETÉS 

 

 

 Lezuhanó tárgyak általi veszély 

  Az önkényesen elvégzett átépítések és módosítások következtében megszűnik 

a vákuumtömlős emelő szükséges integritása, és a tömlős emelő működése 

többé nem garantálható. 

 

 

 Fennáll a veszélye, hogy a teher, ill. a megfogó lezuhanása testrészek 

összezúzását vagy személyek megütését eredményezi.  

► A rendszeren ne végezzen szerkezeti átalakításokat 

► Csak az arra szolgáló eredeti csatlakoztatási lehetőségek, rögzítőfuratok és 

rögzítőeszközök használata megengedett!  

 

 
 FIGYELMEZTETÉS 

 

 

 Lezuhanás általi életveszély, ha a berendezést mászási segítségként vagy 

szállítóeszközként használják ember és állat számára.  

 Ez csonttöréseket, súlyos sérüléseket, esetleg halált eredményezhet. 

► A forgódarunak mászási segítségként vagy szállítóeszközként való használata 

ember vagy állat számára tilos!  

  



1.6 A telepítő-, karbantartó- és kezelőszemélyzetre vonatkozó 
követelmények és utasítások 

A vákuumtömlős emelő telepítését és karbantartását csak képzett szakemberek, műszerészek és 

villanyszerelők végezhetik. A villamos részeken alapvetően csak villamossági szakember végezhet 

munkát. 

 

Szakember az, aki szakképzettsége, ismeretei és tapasztalatai, valamint a vonatkozó 

rendelkezésekre vonatkozó ismeretei alapján képes megítélni a rá bízott munkákat, felismerni a 

potenciális veszélyeket és ennek megfelelő biztonsági intézkedéseket foganatosítani. Egy szakember 

köteles betartani a vonatkozó szakmai szabályokat. 

 

 

A felhasználó üzemében belső intézkedésekkel biztosítani kell, hogy 

minden olyan személy, aki a felhasználó üzemében a daruberendezés 

felállításával, üzembe helyezésével, kezelésével, karbantartásával és 

javításával van megbízva, csak biztosítással rendelkezőket alkalmazzon, 

• akik betöltötték 18. életévüket, testileg és szellemileg alkalmasak, 

• oktatást kaptak a tömlős emelő kezelésére vagy javítására vonatkozóan, 

• elolvasták és megértették az üzemeltetési útmutatót, 

• és elvárható tőlük, hogy a rájuk bízott munkákat megbízhatóan elvégzik.  

Az üzemeltetési útmutató mindig hozzáférhető kell, hogy legyen. 

Az üzemeltető köteles a szerelési helyen fennálló környezeti feltételek 

alapján kockázatelemzést végezni 

 

 
 VESZÉLY 

  

 
Helytelenül csatlakoztatott alkatrészek miatti áramütés általi veszély 

 

 
Áramütés általi halálos sérüléseket és tüzeket eredményezhet. 

 

► A villamos részeken az összes munka elvégzése csak villamossági szakember 

számára megengedett.   

► Legyen készenlétben megfelelő oltóeszköz! 

 

 
 FIGYELMEZTETÉS 

  

 Sérülésveszély a helytelen használat vagy a figyelmeztetések és 

biztonsági utasítások figyelmen kívül hagyása esetén  

 Személyi sérülések következnek be 

► A használat csak oktatásban részesült személyzet számára megengedett. 

► 
A vákuumtömlős emelő nem feljogosított személyzet általi be- és kikapcsolását 

a fő-, ill. a motorvédő kapcsolón elhelyezett függőlakattal akadályozza meg. 
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1.7 A felállítási helyre/munkahelyre vonatkozó követelmények 

1.7.1 A felállítási helyre vonatkozó követelmények 

A FLEX vákuumtömlős emelő használata tilos robbanásvédett területeken. 

 

 
 VESZÉLY 

 
 

 

 Nem robbanásbiztos kapcsoló-részegységek  

 Tűz- és robbanásveszély 

► A terméket tilos robbanásvédett területeken használni. 

 

A tömlős emelőt tilos sav- vagy lúgtartalmú közegeket tartalmazó területeken, ill. terhelt atmoszférájú 

területeken üzemeltetni. 

A vákuumtömlős emelő elektromos vákuum-generálás esetén +0°C és +40°C közti környezeti 

hőmérsékletű helyiségekben, pneumatikus vákuum-generálás esetén +0°C és +50°C környezeti 

hőmérsékletű helyiségekben használható.  

 

 FIGYELEM 

  

 A tömlős emelő sérülése a megengedett hőmérsékleti tartományon kívüli 

használat esetén  

 Ha a tömlős emelőt a megengedett hőmérsékleti tartományon kívül használják, 

akkor az károsodhat és leállhat.  

► A tömlős emelőt csak a megengedett környezeti hőmérséklet mellett használja. 

► A megengedett hőmérsékleti tartományon kívüli használat, zárt helyiségeken 

kívül való használat vagy agresszív légkörrel rendelkező környezetben való 

használat előtt konzultáljon a gyártóval. 
 

 

 

Biztosítani kell, hogy a vákuumtömlős emelő csak olyan daruberendezéseknél/emelőeszközöknél 

kerül üzemeltetésre, melyeket arra méreteztek és kifogástalan állapotban vannak.  

 

 
 VESZÉLY 

 

 

 Lezuhanó tárgyak általi veszély 

 Halálos vagy súlyos sérüléseket eredményez. 

► Amennyiben a terheket súlypontjuknál 1,8 m fölé emelik, akkor a területeket, 

ahol az emelés történik, speciális kiegészítő biztosítékokkal kell ellátni.     

  



1.7.2 A munkahelyre vonatkozó követelmények 

A kezelő munkahelye a kezelőkarnál található. Biztosítani kell, hogy a kezelő folyamatosan felügyelet 

alatt tarthassa a teljes munkakörnyezetet. 

Megfelelő belső üzemi utasításokkal és ellenőrzésekkel kell biztosítani, hogy a munkahely környezete 

mindig tiszta és áttekinthető legyen.  

 

 FIGYELEM 

  

 A rendszer kiesése apró tárgyak beszívása esetén 

 A vákuum-generátor sérülése, ill. megsemmisülése 

► A tömlős emelő felhasználási helyét és környezetét mindig tartsa tisztán a 

beszívható apró tárgyaktól.  

1.8 A veszélyzóna meghatározása 

A veszélyzóna a munkaeszközt körülvevő terület, ahol az ott tartózkodó 

személyek biztonsága veszélyben van. 

 

A vákuumtömlős emelő esetében a veszélyzóna (pirossal satírozva) a 

terhet tartó megfogó alatt, de közvetlenül a megfogó, ill. a kezelőegység 

fölött is található. 

A teher felemelésekor vagy szállításakor fennáll a lehetősége, hogy a 

teher és a vákuumtömlős emelő részei lezuhannak vagy gyorsan 

lesüllyednek, ill. a megfogó leszakad a teherről és felfelé gyorsul. 

A veszélyzóna a teher lezuhanásakor lényegében a teher fajtájától és a 

szállítási magasságtól függ. A terheket lehetőség szerint minél közelebb 

tartsa a talajhoz. 

  

 
 FIGYELMEZTETÉS 

 

 

 Sérülésveszély lezuhanó tárgyak által, ha  

 - a vákuum megszűnik 

 - a teher ütközés következtében leválik 

 - az alkatrészek helytelen terhelés vagy túlterhelés 

vagy nem megengedett átépítések következtében 

tönkremennek.  

 
Személyeket találhatnak el és okozhatnak náluk 

sérüléseket! 

► A rendszer veszélyzónájában tartózkodni tilos! 

► A teljes munkaterületen csak jó kilátás esetén dolgozzon. 

► Ügyeljen a munkaterületen tartózkodó többi személyre.  

► A terheket soha ne szállítsa emberek fölött. 

► A teher súlypontjának mindig a forgódaru 

munkaterületén belül kell lennie.   

► A tömlős emelő kezelőkarját soha ne engedje el, amíg 

a teher el van emelve.  

► A kezelő/üzemeltető köteles a munkaterületet 

biztosítani. Az ehhez szükséges személyeket, ill. 

berendezéseket az emelési/szállítási folyamat során 

elő kell készíteni. 
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1.9 Kibocsátások 

A vákuumtömlős emelő hangot és forró elhasznált levegőt bocsát ki. 

A felszívott közegeket a vákuum-generátor elporlasztja és elosztja. Ezért nem szabad, hogy 

szennyeződött vagy fertőzött környezeti levegő (részecskeméret: max. 5µm) kerüljön felszívásra. 

Poros környezeti levegő esetén porszűrő használata szükséges.  

 

 
 VIGYÁZAT 

  

 Zajterhelés a vákuum-generátor által 

 A zajterhelés halláskárosodást okozhat. 

► Viseljen fülvédőt 

  

 

 
 VIGYÁZAT 

 

 

 A ventilátor elszívó oldalán forró levegő áramlik ki, és felforrósítja a 

ventilátort és a környező alkatrészeket  

 Megégés veszélye 

► Tartson távolságot a ventilátortól! 

► A ventilátornál való munkák előtt tartsa be a 60 perces lehűlési időt. 

 

 
 VIGYÁZAT 

 

 

 Szemsérülések veszélye 

 Minden vákuum-generátor elhasználtlevegő-áramot bocsát ki. A környezeti 

levegő tisztaságától függően ez az elhasznált levegő részecskéket 

tartalmazhat, melyet nagy sebességgel lépnek ki a levegőelvezető nyílásból, 

és az ott tartózkodó személyeknél az arcon és a szemek körül sérüléseket 

okozhatnak 

 

 

 

► Ne nézzen az elvezetettlevegő-áramba. 

► Viseljen védőszemüveget. 

1.10  Személyi védőfelszerelés 

A vákuumtömlős emelő kezelése során viseljen mindig megfelelő védőfelszerelést: 

 

• Biztonsági cipőt (az EN 20345 S1 vagy jobb biztonsági osztály szerint) 

• Tartós munkavédelmi kesztyűt (az EN 388, 2133-as vagy jobb biztonsági kategória szerint) 

• Ipari fejvédő sisakot (az EN 397 szerint) 

• Védőszemüveget (F-osztály) 

• További, a helyzetnek megfelelő vagy a nemzeti előírások által megkövetelt védőfelszerelést. 
 



2 Termékleírás 

2.1 A vákuumtömlős emelő alkotóelemei  

A vákuumtömlős emelő lényegében a következő komponensekből áll: 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poz. Megnevezés Poz. Megnevezés 

1 Vákuum-generátor / felszereltségtől 

függően 

6 Szívófogó 

2 Függesztőszem 7 Ejektor 

3 Forgó bevezetés 8 Nyomáscsökkentő 

4 Emelőegység 9 Szivattyú  

5 Kezelőegység 10 Motorvédő kapcsoló 

 

 

A berendezés komponenseit a jótállási idő alatt tilos kinyitni, különösen átépíteni. 

Az alkatrészek kinyitása vagy átépítése és az alkatrészek mechanikai módosítása a 

jótállás megszűnését eredményezi! 

  

 

 

 

10 

2 

3 

4 

8 

5 

6 

1/7 
1/9 
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2.2 Típustábla 

 

A típustáblán feltüntetésre kerül a készülék típusa, a készülék száma és a gyártási 

év. Ezek fontos adatok a készülék azonosításához. Pótalkatrészek rendelésekor, 

jótállási igény érvényesítésekor és a készülékkel kapcsolatos egyéb kérdések 

esetén ezeket az adatokat mindig adja meg. 

A típustábla a tömlős emelő külső oldalán található, és ahhoz tartósan rögzítve van.  

 

 

A típustáblán a következő adatok láthatók: 

 

 
 

   
 

Típus: 

Cikkszám: 

Gyártási év: 

Hasznos súly: 

Önsúly: 

 

                                 Made in Germany 



2.3 Kezelőegységek (BE) 

A kezelőegység segítségével a vákuumtömlős emelő lesüllyesztése és emelése, valamint a teher 

felszívása és leoldása vezérelhető a tömlőben levő vákuum változtatásával.  

 

Poz. Megnevezés Poz. Megnevezés 

a Szívófogó  e Vezérlőgomb 

b Gyorsan cserélhető adapter  f Függesztési magasság beállítása (teher 

nélkül) 

c Forgóegység reteszelése  g Emelőegység védőtömlővel 

d Elfordító egység  h Porszűrő (csak a Flex 20/35 esetében) 

2.4 Emelőtömlő 

Az emelőtömlőn keresztül jut el a vákuum a szívófogóhoz, és rajta keresztül valósul meg a 

vákuumtömlős emelő emelőmozgása. 

2.5 Vákuum-generátor 

Vákuum-generátorként két kivitel érhető el: 

• Vákuum-generálás elektromos hajtású vákuumszivattyúval (poz.: 9/10) 

• Vákuum-generálás pneumatikus hajtású ejektorral (poz.: 7/8) (nem a Flex 50 esetében) 

 

 

A vákuum-generátor kinyitása a jótállási idő alatt nem megengedett.  

A vákuum-generátor kinyitása a jótállás megszűnését eredményezi! 

 

További információk a vákuum-generátor különálló kezelési útmutatóiban találhatók. 
 

  

 
 

Kezelőegység - Flex 20/35 Kezelőegység - Flex 50 

  

a 

d 

e 

h g 

f 

c 

b a 

d 

e 

g 

c 

b 

f 
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Piros golyós gomb 

(Sűrített levegő KI) 

Fekete golyós gomb 

(Sűrített levegő BE) 

Működtető kötél 

Kar 

2.5.1 A sűrített levegő lekapcsolása ejektor használata esetén: 

2.6 Forgó bevezetés 

2.7 Bevezető tömlő/sűrített levegős tömlő 

A bevezető tömlőn keresztül továbbítódik a vákuumszivattyú által generált vákuum a tömlős emelő 

forgó bevezetéséhez. 

A sűrített levegős tömlőn keresztül jut el az ejektorhoz a szükséges sűrített levegő. 

 

 

A bevezető tömlők hossza egyedileg kerül beállításra az alkalmazás szerint, 

ugyanakkor nem lépheti túl az 50 métert, ellenkező esetben ugyanis nem 

garantálható a vákuumtömlős emelő megfelelő működése. 

  

A szomszédos ábra példaszerűen mutatja a sűrített levegő 

lekapcsolását a SEM 100 / SEM 150 esetén (itt zárt 

golyóscsappal). 

A sűrített levegő lekapcsolása a működtető kötél segítségével 

történik, mely az ejektornál oldalt található. A működtető kötél 

hossza kb. 0,9 m. A működtető kötélnél elhelyezett két golyós 

gomb (fekete és piros) jelentése Szelep nyitva, Szelep zárva. 

A szelep kinyitásához húzza meg a fekete golyós gombot, a 

szelep bezárásához pedig a piros golyós gombot húzza meg. 

 

A műszak végén le kell kapcsolni a sűrített levegőt a 

nyomáscsökkentőn (8. poz.). 

 

 
 

A forgó bevezetés köti össze a vákuum-bevezetőtömlőt (a vákuum-

generátortól érkezik) a vákuumtömlős emelő emelőtömlőjével. Ezzel 

egyidejűleg a vákuumtömlős emelő a forgó bevezetésen levő 

beakasztószem segítségével kerül összekapcsolásra a 

darurendszerrel. 

Az emelőtömlő és a forgó bevezetés közti kapcsolat elforgatható 

csapágyazású, így a tömlős emelő végtelenül forgatható. 

A forgó bevezetés tartalmazza a tömlős emelő biztonsági szelepét, 

mely a vákuumellátás kiesése esetén a tömlős emelő lassú 

lesüllyedését biztosítja. 

A vákuumtömlős emelő  kizárólag a forgó bevezetéssel akasztható be 

az arra szolgáló szembe! 

 



2.8 Teheremelő eszközök/szívófogó 

A vákuumtömlős emelőhöz különböző szabványos szívófogók érhetők el. Ezen kívül nagy számú 

szívófogó és mechanikus megfogó áll rendelkezésre egyedi alkalmazások céljából. 

A szívó tömítőperemek, ill. tömítőhabok ellenállóképes anyagból készültek, és mint minden tömítés, 

kopásnak vannak kitéve. A tömítések helyes felhelyezése és a keresztirányú terhelések megelőzése 

révén a tömítőelemek élettartama meghosszabbítható. A habok és tömítőperemek 

ellenállóképességét az olyan környezeti hatásokkal szemben, mint pl. ózon, sav, olaj, zsírok, 

oldószerek stb. ellenőrizni kell. 

A tömítőperemek a különböző környezeti hatások következtében alapvetően öregednek és rideggé 

válhatnak. Annak érdekében, hogy a vákuumtömlős emelő mindig optimális állapotban legyen, a szívó 

tömítőperemeket rendszeres időközönként (lásd a 9.3 szerviztáblázatot) ellenőrizni kell, szükség 

esetén pedig ki kell cserélni. 

 

Kettős szívófogó Kör alakú szívófogó Zsákos szívófogó 

   
Többfunkciós szívófogó Négyszeres szívófogó 
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2.9 Mechanikus megfogó 

A FLEX vákuumtömlős emelőhöz különböző szabványos (mechanikus) szívófogók érhetők el. Ezen 

kívül nagy számú mechanikus megfogó áll rendelkezésre egyedi alkalmazások céljából.  

 

A munkadarabok mechanikusan kerülnek megfogásra. 

 

Zsákfogó Ládafogó 2in1-fogó 

   

KLT-láda emelőakna-fogó KLT-láda villásfogó Beakasztóhorog 

   

További információk a megfogók különálló kezelési útmutatóiban találhatók. 
 

2.10 Tartozékok 

2.10.1 Porszűrő (STF) 

 

 

Ha nem építettek be porszűrőt, akkor megszűnik a jótállás, ha a berendezés 

egy idegen tárgynak a ventilátorba való bejutása következtében károsodik. 

 
  

Erősen ajánlott egy porszűrő beépítése a szívócsőbe a ventilátornak 

bárminemű szennyeződések (környezetből származó por, 

szennyezett szállított áru stb.) elleni védelmére. Amennyiben poros a 

szállított áru vagy a környezet, akkor a vákuum-generátor előtt 

kötelező egy porszűrő beépítése.  

Beszerelési utasítások az 5.3 (Porszűrő telepítése) fejezetben 

találhatók.  



 

2.10.2 Motorvédő kapcsoló (MSS) 

 

2.10.3 Nyomáscsökkentő zárószeleppel 

 

 

Az optimális üzemi nyomás beállításához a fekete sapkát húzza fel, és forgassa 

„plusz (+)” vagy „mínusz (-)” irányba a nyomás növeléséhez vagy 

csökkentéséhez. 

 

2.10.4 Távvezérlés (SRC) 

 

 

2.10.5 Ventilátor-konzol 

  

A motorvédő kapcsoló az elektromos vákuum-generálás be- és 

kikapcsolására, valamint a berendezésnek a túlfeszültség elleni 

védelmére szolgál. Az bonyolult huzalozás nélkül integrálható a 

daruoszlopba, és opcionálisan lezárható. 

 

 

A nyomáscsökkentővel beállítható az optimális üzemi nyomás az 

ejektor számára. Rendelkezik egy kiegészítő zárószeleppel is, mellyel 

az ügyfél oldalról bevezetett sűrített levegő kézzel lekapcsolható.  

 

 

A távvezérléssel az emelőkészülék szivattyúja a kezelőkaron be- és 

kikapcsolható. Ez a berendezés a kezelőkarba van beépítve. 

Az energiát a FLEX vákuumtömlős emelő vákuumszivattyújának be- és 

kikapcsolsához egy indukciós generátor termeli.  

 

Ez a berendezés pneumatikus vákuum-generálás esetén nem 

érhető el, távvezérlés utólagos beépítése csak teljes 

kezelőegységgel együtt lehetséges. 

 

További információk a különálló kezelési útmutatóban (távvezérlés) 

találhatók. 

 

 

A ventilátor-konzol a ventilátor és a hangtompító doboz horizontális 

rögzítésére szolgál pl. daruoszlopokon vagy csarnokmerevítőkön.  
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2.10.6 Hangtompító doboz (SBB) 

 

 FIGYELEM 

  

 Túlhevülés veszélye 

 
Nem kielégítő frisslevegő-bevezetés esetén a ventilátor túlhevül és károsodik. 

 

► A ventilátor és a hangtompító doboz (SBB) kiegészítő hűtés nélkül max. 40 °C-

os szobahőmérsékleten használható.  

► Biztosítani kell, hogy az oldalsó nyílásba (motorba bevezetett levegő) 

akadálytalanul friss levegő tudjon bejutni. 

Javasolt távolság: 20 cm minden irányban. 
 

 

 

2.10.7 Tároló 

2.10.8 Darufelfüggesztés 

 

2.10.9 Vákuum-szabályozó szelep (VRV) 

 

A hangtompító doboz körülveszi a vákuumszivattyút, és tompító 

anyagok segítségével csökkenti a zajszintet kb. 65 dB (A) értékre.  

A hangtompító doboz (SBB) ezen kívül védi a ventilátort a külső 

szennyeződések ellen.  

 

 

A Flex vákuumtömlős emelő tárolója lehetővé teszi a tömlős emelő 

biztonságos elhelyezését és így a szívófogó védelmét. 

 

A tömlős emelő darufelfüggesztése minden terhelési területen 

alkalmazható. Segítségével a tömlős emelő mindig az egyedi és 

optimális magasságba függeszthető fel. 

 

 

A vákuum-szabályozó szelep segítségével pótlevegő juttatható a 

rendszerbe, és így beállítható a tömlős emelő dinamikája. 

 

 



3 Műszaki adatok 

 FLEX 20  FLEX 35 FLEX 50 

Max. hasznos súly 20 kg 35 kg 50 kg 

Hőmérsékleti tartomány 0 - 40 °C 

Max. emelési út 1500 / 1800 mm 

Max. emelési sebesség 1 m/s * 

Vákuum-generálás - ejektor SEM100-JU SEM150-JU - 

Vákuum-generálás - 

szivattyú 

(üzemi vákuum max. 600 mbar) 

EVE 25 D EVE 50 D 

EVE 40 D EVE 80 D 

EVE 50 D  

* a max. emelési sebesség függ a munkadarab súlyától  

Részletes adatok a vákuumszivattyúra vonatkozóan a szivattyú üzemeltetési útmutatójában találhatók 

(a függelékben mellékelve). 
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4 Kiszállítás, csomagolás és szállítás 

4.1 Kiszállítás 

4.1.1 Szállítási terjedelem 

A pontos szállítási terjedelemről a megrendelés megerősítéséből tájékozódhat. A súlyok és méretek a 

szállítási papírokban vannak feltüntetve. 

 

A kezelési útmutató a vákuumtömlős emelő  részét képezi, és azt a géphez 

minden helyváltoztatás esetén mellékelni kell. 

 

4.1.2 A teljesség ellenőrzése 

Ellenőrizze a szállítmány teljességét a mellékelt szállítási papírok alapján! 

 

4.1.3 Károk bejelentése 

A szállítmányon a hiányos csomagolásból vagy a szállításból eredő károkat haladéktalanul jelenteni 

kell a szállítmányozónak és a Probst GmbH vállalatnak.  

4.2 Csomagolás 

 

A csomagolóanyagot a nemzeti törvények és irányelvek szerint kell ártalmatlanítani. 

A megjelölt szállítási segédeszközöket és biztosítékokat el kell távolítani. 

4.3 Fuvarozás 

 
 FIGYELMEZTETÉS 

 

 

 

 Sérülésveszély a szakszerűtlen szállítás és lerakodás következtében 

 Személyi sérüléseket és anyagi károkat eredményezhet. 

► A lerakodást és a szállítást csak a biztonságtechnika és a nem kötött pályás 

szállítójárművek területén képzett személyzet végezheti  

► Megfelelően méretezett emelőeszközöket és rögzítőeszközöket használjon. 

► A szállított árukat a nemzeti előírásoknak megfelelően kell biztosítani 

(Németországban: BAG-irányelvek).  

► Személyi védőfelszerelés 

 
  

A vákuumtömlős emelő kartonban, ill. fa ládában kerül kiszállításra. 

 

 

  



4.4 A vákuumtömlős emelő kiemelése a szállítóládából 

 

 
 VIGYÁZAT 

  

 Súlyos alkatrészek a szállítóládában 

 A szállítóláda kinyitásakor alkatrészek törhetnek le vagy eshetnek le. Ez 

összezúzásból, vágásból eredő sérüléseket eredményezhet.  

► Viseljen biztonsági cipőt (S1),  

 munkavédelmi kesztyűt (2133-as biztonsági kategória)! 

 

 FIGYELEM 

  

 A rendszer szakszerűtlen kiemelése a szállítóládából 

 A rendszer károsodása 

► Ne alkalmazzon erőszakot 

► Vegye figyelembe a rendszernek a szállítóládából való kiemelésére vonatkozó 

utasításokat  
 
Kérjük, az emelőtömlő kicsomagolásakor vegye figyelembe 
a rajta található figyelmeztetést!  

 
 
  

A szállítóládát óvatosan nyissa ki! 

Ha késeket vagy pengéket használ a csomagolás kinyitásához, 

ügyeljen arra, hogy ne sérüljenek meg az alkatrészek.  

Először a fedelet nyissa ki, hogy akadálytalanul felismerhesse a 

vákuumtömlős emelő pozícióját. Most óvatosan emelje ki az egyes 

részegységeket, pl. a kezelőegységet, a bevezető tömlőt, a ventilátort 

stb.  
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5 Telepítés 

 

A telepítés megkezdése előtt olvassa el az 1.6-os fejezetet (A telepítő-, 

karbantartó- és kezelőszemélyzetre vonatkozó követelmények és utasítások). 

 

5.1 A vákuumtömlős emelő csatlakoztatása  A tömlők felszerelése 

Eljárásmód:  

 

1. Fektessen le egy 500 mm átmérőjű pneumatikus tömlőt / 

vákuum-bevezető tömlőt. 

2. Az első függesztőhevedert hurokként kb. 1,2 m 

távolságban helyezze el a tömlőköteg végétől. 

3. Az összes többi hevedert a tömlőköteg egy-egy teljes 

köre után helyezze el. 

4. A bevezető tömlők szállítókocsijának beakasztása a 

darusínbe 

5. A karabinerhorgot akassza be a szállítókocsiba, ill. a 

csatlakozókapocsba. 

6. A FLEX vákuumtömlős emelő szállítókocsiját 

vezesse be a darukonzolba. 

7. A darukonzol végén helyezze el a végütközőt. 

8. A FLEX vákuumtömlős emelőt a forgó bevezetéssel 

akassza be a szállítókocsiba, és biztosítsa a 

biztosító ékkel. 

9. A bevezető tömlőt csatlakoztassa a forgó bevezetés csatlakozócsövéhez, és biztosítsa 

tömlőbilinccsel. 

 

 
 FIGYELMEZTETÉS 

  

 Leszakadás veszélye hibás szerelés következtében 

 
A lezuhanó alkatrészek személyeket találhatnak el és okozhatnak náluk 

sérüléseket! 

► A vákuumtömlős emelős a forgó bevezetés beakasztószeménél kell 

beakasztani!  

 

 FIGYELEM 

  

 A bevezető, ill. a pneumatikus tömlő károsodása helytelen szerelés 

következtében  

 Sérülnek a tömlővezetékek  --> a rendszer leáll. 

► A bevezető-, ill. pneumatikus tömlőnek szabadon kell lógnia. Nem szabad más 

tárgyon feküdnie, súrlódnia vagy elakadnia, ellenkező esetben idő előtt 

elkophat vagy elszakadhat. 

 

 

► A tömlővezetékek rögzítésekor ügyeljen arra, hogy azok spirál formában (min. 

500 mm ø) legyenek felakasztva.  

 



 

Ha a bevezető tömlőt daruoszlopnál, födémnél, falnál vagy talajon fektetik le, 

vegye figyelembe, hogy a vákuumtömlő vákuum alatt akár 15%-kal 

összehúzódhat. Ezért azokat lazán, hosszkiegyenlítéssel fektesse le. A 

hosszabb, egyenes szakaszok műanyag csövekkel is áthidalhatók. A teljes 

hossz ne lépje túl az 50 m-t. A hosszú bevezető csövek csökkentik a tömlős 

emelő hasznos súlyát és dinamikáját. 

5.2 A szívófogó felszerelése 

 

  

A fogantyút (2) középen helyezze a megfogóra (1).  

Húzza meg hevedert (3), és a fogantyút (2) forgassa ütközésig az 

óramutató járásával egyező irányban, majd engedje el a hevedert (3). 

A rögzítőnek (4) a helyére kell ugornia, hogy a szívófogó csatlakozó 

tárcsája ne forduljon el. 

 

1 

2 

3 

4 
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5.3 A vákuum-generátor telepítése 

 

Kérjük, ügyeljen rá, hogy a szerelés során ne kerüljön szennyeződés a szívó-, 

ill. nyomóvezetékbe. 

 
 

 

5.3.1 Vákuumszivattyú 

A vákuumszivattyú telepítését a különálló üzemeltetési útmutató alapján végezze el. A 

biztonságos telepítéshez (darukkal való összefüggésben) ajánlott konzol használata az 

elektromos vákuum-generátorokhoz.  

A motorvédő kapcsolót úgy helyezze el, hogy az be- és kikapcsolás céljából jól elérhető legyen (adott 

esetben az a daruoszlopba kerül beépítésre).  

A telepítés befejezése után tömítettségvizsgálatot kell végezni 

(lásd a „Karbantartás” fejezetet). 

 

Eljárásmód: 

1. A szivattyú elektromos csatlakoztatását a VDE-irányelvek szerint végezze el. 

2. Vegye figyelembe a szivattyú típustábláján megadott feszültséget. 

3. Szereljen fel szakaszkapcsolót és megfelelő biztosítékot. 

 

 FIGYELEM 

  

 Helytelenül csatlakoztatott üzemi feszültség 

 Anyagi károk a ventilátoron 

► A ventilátort csak olyan üzemi feszültségekkel üzemeltesse, melyek a mellékelt 

kezelési utasításban (ventilátor) szerepelnek.  

 

 

Az üzembe helyezés előtt feltétlenül ellenőrizze a ventilátor forgásirányát a 

ventilátor különálló kezelési utasítása alapján.  

 

5.3.1.1 Forgásirány ellenőrzése 
 

Csak elektromos vákuum-generátoros változatra érvényes - a motor forgásirányát a következő 

módon ellenőrizze: 

1. Kapcsolja be a szivattyút. 

2. Figyelje a motor ventilátorlapátját. Azon irányban kell forognia, amerre a motorházon levő nyíl-jel 

mutat. 

3. A készülék „jobbra forgó mezővel” kerül kiszállításra. Helytelen forgásirány esetén azonnal 

kapcsolja ki a készüléket, és cserélje meg a csatlakozás pólusát a tápvezetékben. Újra ellenőrizze 

a forgásirányt. 

 
  



 

5.3.1.2 Kiegészítő porszűrő 
 

A kiegészítő szűrőt a rászerelhető alkatrészekkel együtt szerelje fel a szivattyú 

vákuumcsatlakozására. A csőkarmantyút (tömítéssel együtt) a tömlő 

csatlakozásához csavarozza be a porszűrőbe. 

 

  
 

EVE 40 EVE 50 EVE 80 
 

5.3.1.3  Vákuum-szabályozó szelep 

 
 

5.3.2 Ejektor 

 
  

A FLEX vákuumtömlős emelő dinamikája egy vákuum-szabályozó 

szelep (VRV) segítségével állítható be. 

 

 

Az ejektor telepítését a rajz alapján végezze el (FLEX 20/35). 

 

Elektromos szivattyú átépítése pneumatikus ejektorra: 

Távolítsa el a csőkarmantyút és a függesztőszemet a forgó 

bevezetésnél. Az ejektor szívóoldalát fent a rögzítőlemezzel és az ívet 

csavarozza be a forgó bevezetésbe (tömítéssel). Az oldalsó 

csatlakozásnál szerelje fel a nyomáskorlátozó szelepet (DBV). A 

sűrítettlevegő-bevezető tömlőt az ejektor csőkarmantyújánál rögzítse 

a mellékelt tömlőbilinccsel. 

 

Ügyeljen rá, hogy a nyomásgenerátor megfeleljen az ejektor 

követelményeinek (levegőmennyiség és üzemi nyomás 

vonatkozásában lásd a vákuum-generátor dokumentációját). 
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5.4 Az emelőtömlő lerövidítése 

Az emelőtömlő probléma nélkül lerövidíthető a felhasználás helyén. Az emelőtömlőt az alacsonyabb 

helyiségmagasságok, más megfogók használata miatt kell lerövidíteni. Az emelőtömlő hosszát úgy 

kell beállítani, hogy a vákuumtömlős emelő a talajon ne tudjon szívni, ugyanakkor biztosított legyen, 

hogy a terhet bármikor biztonságosan le lehessen a talajra állítani. 
 

Szükséges szerszám: 

• Kés 

• Csapvágó 

• Szigetelőszalag (kb. 30 mm széles, nem légáteresztő) 

• Villáskulcs, 13-as kulcsnyílással 

• Többfunkciós zsír 

 

Eljárásmód az emelőtömlő lerövidítéséhez: 

 

A tömlős emelő fel van függesztve (1. ábra) 

 Az emelőtömlő aljáról húzza le a ragasztószalagot 

 Forgassa el az emelőtömlőt a tömlőbefogóról. 

 Az emelőtömlőt a kívánt helyen szőnyegvágóval 

vágja le, a drótspirált csapvágóval vágja le. 

 Az emelőtömlő szerelésének megkönnyítéséhez a 

kezelőegység belsejében vigyen fel többfunkciós 

zsírt (2. ábra). 

 Az emelőtömlőt teljesen csavarja fel a 

kezelőegység meneteire. Az emelőtömlőt annyira 

csavarja fel, míg nem fedi teljesen a kezelőegység 

meneteit (3. és 4. ábra). 

 Az emelőtömlőt ragasztószalaggal (Coroplast) 

tekerje körbe úgy, hogy a kezelőegység fedele 

teljesen szigetelt legyen (a szigetelőszalagot kb. 2x 

tekerje körbe az emelőtömlő körül) (5. ábra). 

 

 
 1. ábra   2. ábra 

 
 3. ábra   4. ábra 

 
 5. ábra 

 

 

 

Az emelőtömlő alsó oldalán levő emelőtömlő-erősítés miatt az emelőtömlőt csak 

a forgó bevezetésnél (fent) szabad lerövidíteni.  

 

 

Tömlőemelő lökete = kb. 0,7x emelőtömlő hossza (terhelés nélküli állapotban). 

Az emelőtömlőnek a forgó bevezetésnél való lerövidítéséhez a tömlős emelőt le 

kell akasztani. Figyelem: Az emelőtömlő minden lerövidítése az emelési út 

rövidülésével jár! 

 
  



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 VESZÉLY 

  

 Az aljzat felszívása 

 Személyek / berendezések / rendszerek sérülései 

► Győződjön meg róla, hogy a tömlős emelő a legalsó állásában nem szívhatja 

fel az aljzatot.  

Minimális távolság: 10 cm! 

5.5 Teszt 

 

A vákuumtömlős emelő telepítése akkor fejeződött be, ha legalább 3-4x 

sikeresen tesztelték munkadarabbal. Az Európában az EN 14238 szerint az 

üzembe helyezés előtt kötelező ellenőrzéseket a típusellenőrzés keretében 

elvégezték. 

 
  

Talajtól való minimális 

távolság 10 cm 
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6 Üzem 

 

Az első üzembe helyezés előtt képzett szakembernek ellenőriznie kell a 

következőkben leírt kezelői lépéseket, és el kell olvasni az 1.6 fejezetet (A 

telepítő-, karbantartó- és kezelőszemélyzetre vonatkozó követelmények és 

utasítások). 

 

 

Tanács: A munkaszünetekben a ventilátor kikapcsolásával (az SRC-távvezérlés 

működtetésével) az áramfogyasztás akár 40%-kal csökkenthető. 

 

6.1 Általános biztonsági utasítások az üzemhez 

 
 FIGYELMEZTETÉS 

 

 

 Az általános biztonsági utasítások figyelmen kívül hagyása az 

üzemeltetés során 
 Személyi sérüléseket és rendszerkárokat eredményezhet. 

► A rendszer üzemeltetését kizárólag oktatásban részesült személyzet 

végezheti, mely a használati útmutatót elolvasta és megértette.  

► Amíg teher van felemelve, addig a kezelő nem szabad, hogy elhagyja a 

vákuumtömlős emelőt.  

► Viseljen fülvédőt a halláskárosodás megelőzése érdekében. 

 

 
 FIGYELMEZTETÉS 

 

 

 Sérülésveszély az erős vákuum és a nagy térfogatáram következtében 

 A haj, bőr, testrészek és ruhadarabok felszívásra kerülnek. 

► Viseljen szorosan tapadó ruházatot, használjon hajhálót. 

► Soha ne nézzen bele a szívó csatlakozóba. 

► Ne nyúljon a szívó csatlakozóba. 

► Ne közelítsen testnyílásaival. 

 

 
 FIGYELMEZTETÉS 

 
 

 

 

 Sérülésveszély a lezuhanó alkatrészek és a megfogók ellenőrizetlen 

mozgásai következtében  

 Ha a tömlős emelő terhelése túllépésre kerül, akkor alkatrészek szakadhatnak 

és zuhanhatnak le, miközben a tömlős emelő ellenőrizetlenül felfelé mozog. 

Embereket találhatnak el és sebesíthetnek meg. 

 

 

► A kezelő soha nem szabad, hogy testi erejével segítse az emelési folyamatot.  

► Vegye figyelembe a tömlős emelő terhelhetőségi tartományát. 

 

 



 
 FIGYELMEZTETÉS 

 

 

 Lezuhanó tárgyak általi veszély 

 - ha a vákuum megszűnik 

 - ha a teher ütközés következtében leválik 

 - ha az alkatrészek túlterhelés vagy nem megengedett átépítések 

következtében tönkremennek  

 Személyeket találhatnak el és okozhatnak náluk sérüléseket! 

► A teher veszélyzónájában tartózkodni tilos. 

► 
A szállítás előtt megfelelő védőfelszerelést kell felhelyezni. 

 

► A teljes munkaterületen csak szabad kilátás esetén dolgozzon. 

► Ügyeljen a munkaterületen tartózkodó többi személyre! 

► A vákuumtömlős emelő kezelőkarját soha ne engedje el, amíg a teher emelés 

alatt áll.  

► A terheket soha ne húzza harántirányban, azokat ne húzza és ne vontassa. 

► Csak megfelelő terheket szívjon és emeljen fel (az önstabilitást és porozitást 

tesztekkel ellenőrizze).  

► A felhasználó/üzemeltető köteles a munkaterületet biztosítani. Az ehhez 

szükséges személyeket, ill. berendezéseket az emelési/szállítási folyamat 

során elő kell készíteni. 
 

 

► A maximális terhelhetőséget tilos túllépni. 

► Ne helyezzen el alkatrészeket a vákuumtömlős emelőn, azok a vákuumtömlős 

emelővel való munka során leeshetnek.  

 

 
 VIGYÁZAT 

 

 

 A megfogó ellenőrizetlen mozgása 

 Sérülésveszély a felfelé mozgó megfogó által, ha a készüléket bekapcsolják 

vagy ha a teher leszakad vagy lezuhan.  

► Soha ne hajoljon a készülék fölé. 

► Tartson távolságot a készüléktől (karjait tartsa kinyújtva). 

► Szilárdan rögzített terheket ne próbáljon a vákuumtömlős emelővel elszakítani! 

► Bekapcsolás előtt a megfogónak nem szabad munkadarabon feküdnie. 

► A terheket mindig a súlypontnál fogja meg! 

► 
A készülék bekapcsolása előtt a kezelőfogantyút/-kart állítsa „Süllyesztés” 

állásba. 

 

  



ÜZEM 

32 |   HU Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden./Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden. 

6.2 Viselkedés vészhelyzetben 

Vészhelyzet áll fenn: 

• a vákuum-bevezetés kiesésekor (pl. áramkimaradáskor → a vákuum-generátor kikapcsol) 

• szivárgás jelentkezésekor (pl. tömlő elszakadása) 

• ütközésnél fellépő erők következtében 

 

A négy lépés vészhelyzetben: 

1. A vákuum-bevezetés kiesése esetén azonnal engedje el a működtetőkart, és állítsa ezzel 

„Emelés” állásba, hogy a teher ne zuhanjon le. A maradék vákuum ezután gondoskodik arról, 

hogy a vákuumtömlős emelő a teherrel lassan süllyedjen le. 

2. A terhet lehetőség szerint ellenőrzött módon helyezze le. 

3. Veszélyeztetés esetén a kezelő köteles haladéktalanul riasztást adni. 

4. Minden személy köteles a veszélyzónát azonnal elhagyni. 

 

 
 FIGYELMEZTETÉS 

 

 

 Sérülésveszély a tömlős emelő lesüllyedésekor áramkimaradás, ill. a 

vákuum-generátor kiesése esetén  

 Személyek összezúzását és sérülését eredményezheti.  

► Ha az emelőtömlőben megszűnik a vákuum, ha lehetséges, a 

kezelőfogantyút/-kart azonnal állítsa Emelés állásba, hogy a visszacsapó 

szelep lassan süllyessze le a tömlős emelőt a teherrel. 

 

 

► Soha ne lépjen a veszélyzónába. 

► A terhet lehetőség szerint biztonságosan helyezze le. 

 

6.3 Az üzem leírása 

A FLEX vákuumtömlős emelő max. 20, 35, ill. 50 kg súlyú munkadarabok gyors emelését és 

mozgatását teszi lehetővé (vegye figyelembe a terhelési tartományt).  
A vákuum-generátor vákuumot generál, mely a bevezető tömlőn és az emelőtömlőn keresztül 
bevezetésre kerül a szívófogóba. A nyomáshiánynak köszönhetően a munkadarabot a szívófogó 
megtartja. Az emelőtömlőben a vákuum irányított szivárgás révén lehetővé teszi az emelő- és 
lesüllyesztő mozgást. 
  



6.4 A készülék be- és kikapcsolása 

 

 
 FIGYELMEZTETÉS 

 

 

 Sérülésveszély a megfogó ellenőrizetlen mozgásai következtében 

 
 

Ha a szívófogó a bekapcsoláskor a talajon csúszik vagy a tárolóban 

lóg, akkor a szívó a talajhoz szívhatja magát, ill. elakadhat a tárolóban. 

A tömlős emelő ellenőrizetlenül kioldódhat és felfelé mozoghat vagy az 

emelőtömlő elromolhat. 

 

 

 

 

► A tömlős emelőnek szabadon kell lógnia, de semmihez nem szabad 

odatapadnia.   

► Nem szabad a tárolójában lennie. 

 

6.4.1 Elektromos vákuum-generátor esetén 

1. A szivattyún kapcsolja be-, ill. ki a motorvédő kapcsolót. 

2. Opcionális távvezérlés (SRC), teljesen nyomja át a kezelőelemen levő bekapcsoló gombot a 

vákuum-generátor be-, ill. kikapcsolásához. 

 

 

 

 
 

6.4.2 Pneumatikus vákuum-generátor esetén 

  

Az ejektoron levő golyóscsappal kapcsolja be-, ill. ki a sűrítettlevegő-

bevezetést. (lásd 2.5.1 fejezet) 

 

Pneumatikus vákuum-generátor esetén nem érhető el 

távvezérlés (SRC). 
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6.5 A tömlős emelő dinamikájának beállítása  

A vákuum-szabályozó szelep (VRV) segítségével beállítható a tömlős emelő dinamikája. A VRV 

megnyitásával pótlevegő juttatható a rendszerbe. A tömlős emelő ezáltal lassabban mozog felfelé. 

A VRV megnyitásával a tömlős emelőben levő térfogatáram fojtásra kerül. A térfogatáram túl erős 

fojtása esetén a porózus terhek többé nem lesznek felemelhetők. 

 
 VIGYÁZAT 

 

 

 Veszély nem előrelátható megfogó-viselkedés következtében 

 
A VRV átállítása következtében változik a tömlős emelő viselkedése. A 

tömlős emelő a felszíváskor felfelé pattanhat vagy többé nem tartja 

biztonságosan a terhet, ilyenkor személyeket találhat el és sebesíthet 

meg. 

 

 

 

► Beállítások az üzem előtt 

► Kerülje a véletlen átállítást. 

 

6.6 Integrált gyorsan cserélhető adapter - a szívófogó cseréje 

 

 

 
 VIGYÁZAT 

 

 

 Sérülésveszély! Ha a szívófogót nem reteszelik be a 

kezelőegységgel, akkor a munkavégzés során kioldódhat és 

lezuhanhat. 

 

 

 A lezuhanó alkatrészek embereket találhatnak el, és összezúzhatják 

végtagjaikat vagy más módon sebesíthetik meg őket.  

► A szívófogót ütközésig forgassa az A irányban (az óramutató járásával 

ellentétes irányban). A rögzítőnek a helyére kell ugornia!  

 
  

A gyorsan cserélhető adapter a FLEX vákuumtömlős emelőben szériában 

beépítésre került. Feladattól függően különböző szívófogókra (1) lehet 

szükség. Azokat egyszerűen a szívó csatlakozón (2) kell kicserélni. 

 

Ügyeljen arra, hogy a szívó a szívófogó cseréjekor megfelelően 

reteszelve legyen, és a biztosítókar (3) a helyére kattanjon.  

 

A biztosítókart (3) egy szimbólum jelöli. 

 

 

1 

2 

3 



6.7 Lebegő állapot beállítása 

 
Flex 20/35 Flex 50 

 

 

A recézett fejű anya (2) átállításával az óramutató járásával egyező irányban 

fojtásra kerül a szívófogóhoz irányuló térfogatáram. A térfogatáram túl erős 

fojtása esetén a porózus terhek többé nem lesznek felemelhetők. A lebegő 

állapot beállítási tartománya függ a használt vákuumszivattyútól. 

6.8 Terhek emelése, lesüllyesztése, lehelyezése 

A terhet mindig maga előtt vezesse, ügyeljen a szabad útvonalakra, és kerülje a botlásveszélyt. 

A terheket mindig minél közelebb szállítsa a talajhoz, és a szállítási sebességet igazítsa az 

adottságokhoz. 

A lebegő állapotot a teher nélkül az üzembe helyezés előtt állítsa be (lásd 6.6 „Lebegő állapot 

beállítása” fejezet). 

Az emelési folyamat vezérlése a 2 nyomóponttal rendelkező működtetőkarral (1/2) történik. 

1. A teher lesüllyesztése 

2. A teher kioldása és leoldása/ledobása 

 

A működtetőkarnak (1) a készülék felé nyomása - a légszelep nyitása - a  

lesüllyesztését eredményezi. 

Ha elengedi a működtetőkart (1), akkor visszaáll kiindulási helyzetébe, a 

tömlőemelő visszaáll emelés pozícióba. A kiindulási helyzet mindig fent 

van.  

A beállított lebegő állapot alá való lesüllyesztés a működtetőkarnak (1) a 

mutatóujjal való enyhe, a nyomópontig (1/2) való nyomásával érhető el. 

Az emelőtömlő a nyomáspontig (1/2) végez emelést. 

A nyomásponton (1/2) túl való nyomással a teher lehelyezésre/ledobásra 

kerül.  

 

 

 

A kezelőegység munkamagassága - felszívott teher nélkül - 

beállítható az ergonomikusan megfelelő magasságra. Ez a recézett 

fejű anya (2) forgatásával történik, miáltal a szelep nyugalmi állása 

átállításra kerül. 

Forgatás az óramutató járásával ellentétes irányban:  

 ➔ lesüllyed 

Forgatás az óramutató járásával egyező irányban:  

 ➔ emelkedik 

 

 

2 

1 
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6.8.1 Terhek emelése 

 

1. A szívófogót pozicionálja közvetlenül a teher fölött. Kerülje a 

harántirányú húzást. 

2. Nyomja le a működtetőkart (1/2) - a működtetőkart állítsa 

„Lesüllyesztés” állásba. A vákuumos emelőtömlő ellazul és a 

tömlős emelő lesüllyed. 

3. A szívófogót helyezze a teherre. Ügyeljen az egyenletes 

tehereloszlásra. 

4. A működtetőkart (1/2) lassan engedje el. A teher felszívásra kerül, 

majd lebegni kezd. Soha ne engedje el teljesen a kezelőelemet, ill. 

a nyomógombot. 

5. Ha a gombot teljesen elengedte, akkor a teher eléri a legmagasabb 

pontját. 

 

6.8.2 Terhek lesüllyesztése, lehelyezése 

 
 

 

 

 

 

 

 

1. A terhet mozgassa a kívánt helyre. 

2. A működtetőkart (1/2) lassan nyomja meg, ill. mozgassa 

„Lesüllyesztés” (1) állásba. Az emelőtömlő ellazul és a szívófogó 

lesüllyed a teherrel. 

3. Ha a teher lesüllyedt a kívánt elhelyezési pontra és biztonságosan 

fekszik, akkor a nyomógombot (1/2) az első nyomásponton túl 

egészen ütközésig (2) nyomja le a „Lesüllyesztés” állásba. A 

szívófogó most leoldható a teherről. 

 

 

 
 FIGYELMEZTETÉS 

 

 

 Sérülésveszély a teher lezuhanásakor 

 Ha a Flex vákuumtömlős emelő működtetőkarját hirtelen ütközésig 

nyomják, akkor a teher és a kezelőegység hirtelen lezuhan, mivel a 

vákuum hirtelen megszűnik. 

 

 

► A működtetőkart soha ne nyomja hirtelen ütközésig. 

► 
A működtetőkart mindig lassan és óvatosan nyomja el, hogy reagálni 

tudjon a vákuumtömlős emelő reakciójára. 
 

 

 
  

1/2 

2. 

1. 

1/2 



6.8.3 Vertikális felszívás és horizontális lehelyezés 

 

1. A 90°-os elfordító egységet vertikális felszívás és horizontális 

lehelyezés tevékenységekre tervezték. 

2. A munkadarabot középen, ill. fentről szívja fel, hogy a teher lassan 

vízszintesbe forduljon. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 VIGYÁZAT 

 

 

 Sérülésveszély a forgóegység elfordulásakor 

 
 90°-ban elfordított forgóegység esetén fennáll a veszélye, hogy az 

ujjak beszorulnak a csukló aknájában.  

► Egyik kezét mindig tartsa a kezelőegységnél 

► Másik kezével segítse a fordulást (a kéz oldalt a munkadarabon! 

pozicionálva).  

 

6.9 Végtelen forgathatóság 

A FLEX vákuumtömlős emelő a forgóegységen (felfüggesztési pont) végtelenül forgatható. Ugyancsak 

lehetőség van a felszívott munkadaraboknak a kezelőelem alatt 90°-os lépésekben, ill. végtelenül 

forgatva való reteszelésére. 

6.10 A vákuumtömlős emelő parkolása 

A vákuumtömlős emelő rövid idejű leállítása kikapcsolt állapotban „parkolás” néven kerül 

megjelölésre. 

 

Eljárásmód: 

1. Állítsa le a vákuum-ventilátort, ill. az ejektort. 

2. A vákuumtömlős emelőt hagyja lógni a daruberendezésen, ill. pozicionálja a tartóberendezésben. 
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6.11 Rövid kezelési útmutató 

A szállítási terjedelem részét képezi egy felragasztható többnyelvű rövid kezelési útmutató, mely a 
kezelőt közvetlenül a felhasználási helyen tájékoztatja a Flex tömlős emelő számos beépített 
funkciójáról. 

 
 
 

 
 

 
  

A rövid kezelési útmutató méretét úgy  

állították be, hogy az például egyszerűen és  

jól láthatóan felragasztható legyen a daruoszlopra. 

 

A Flex tömlős emelő rövid és pontos működésleírása 

a kezelő számára (többnyelvű) 

 



 

7 A vákuumtömlős emelő tárolása  

Amennyiben a vákuumtömlős emelő hosszabb ideig használaton kívül van, azt megfelelően el kell 

tárolni a károsodások elleni védelem érdekében. 

 

A helyes tárolás lehetőségei: 

• Az emelőtömlőt a kezelőegységgel lógassa le. 

• Opcionálisan használjon tartóhálót a vákuumtömlős emelő összetömörítéséhez és károsodások 

elleni védelméhez. 

• A vákuumtömlős emelőt akassza le, és az emelőtömlőt a kezelőegységgel tárolja el. Ügyeljen rá, 

hogy az emelőtömlő semmi esetre se sérüljön. 

• A szívófogót szerelje le és külön tárolja el. 

 

 

 FIGYELEM 

  

 A szívófogó károsodása 

 A szívók deformálódnak, idő előtt öregednek és kiesnek. 

► A szívókat és a szívófogókat az elasztomer alkatrészekre vonatkozó 

ajánlásoknak megfelelően tárolja.  

 

 

Elasztomer alkatrészek tárolására vonatkozó ajánlás 
Az ózon, fény (különösen UV-fény), hő, oxigén, nedvesség hatása, valamint mechanikus hatások 

lerövidíthetik a gumi termékek élettartamát. A gumi alkatrészeket ezért tárolja hűvös (0 °C és + 15 °C 

közti, de max. 25 °C hőmérsékletű, sötét, időjárási hatásoktól védett, ózontól és huzattól védett, 

valamint feszültségmentes helyen (pl. megfelelő rakásolás deformáció nélkül). 
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8 Zavarelhárítás 

A vákuumtömlős emelő telepítését és karbantartását csak képzett szakszemélyzet, műszerészek és 

villanyszerelők végezhetik. A villamos részeken munkavégzés csak villamossági szakember számára 

megengedett. 

 

 

A javítási vagy karbantartási munkák után mindig ellenőrizze a biztonsági 

berendezéseket a 9.2 „Biztonsági berendezések” fejezetben leírtak alapján. 

 

Ha a teher nem emelhető fel, akkor menjen végig a következő listán a hiba megtalálásához és 

elhárításához. 
 

Hiba Segítség Intézkedések a hiba 

megelőzéséhez 

A szivattyú forgásiránya meg 
van fordítva 

Cserélje meg a szivattyú 
fázisainak pólusait 

- Használjon forgásmező-

mérő készüléket 

- Használjon automatikus 

forgásmező-ellenőrzőt 

A szivattyú nem jár Ellenőrizze az elektromos 

csatlakozást: 

- tápkábel ellenőrzése 

- feszültség ellenőrzése minden 

fázisnál 

 

 

A szükséges vákuum nem kerül 
elérésre 

Vákuumtömlős emelő 

szivattyúval: 

- Ellenőrizze a bevezető tömlő 

és a tömlős emelő 

tömítettségét 

- Ellenőrizze a megfogó 

szerelését 

- Tisztítsa meg, ill. cserélje ki a 

porszűrő-patront és a szűrőt 

a kezelőegységben (Flex 

20/35 esetén), és tisztítsa 

meg a szivattyút 

- Ellenőrizze a szivattyút 

meghibásodás 

vonatkozásában. Lásd a 

szivattyú különálló 

útmutatóját. 

Vákuumtömlős emelő 

szivattyúval: 

- Növelje a szűrők 

karbantartási intervallumát 

(lásd 9.7 fejezet) 

- Kérjük, konzultáljon a 

gyártóval 

 Vákuumtömlős emelő ejektorral: 

- Ellenőrizze a pneumatikus 

tömlő és a tömlős emelő 

tömítettségét 

- Ellenőrizze a megfogó 

szerelését 

- Tisztítsa meg, ill. cserélje ki a 

kezelőegység szűrőjét (Flex 

Vákuumtömlős emelő ejektorral: 

- Növelje a szűrők 

karbantartási intervallumát 

(lásd 9.7 fejezet) 

- Növelje az ejektorban levő 

szita karbantartási 

intervallumát 



20/35 esetén) 

- Tisztítsa meg a vákuum-

generátor hangtompítóját  

 

Hiba Segítség Intézkedések a hiba 

megelőzéséhez 

A teher túl porózus vagy 
meglazult 

- Nem emelhető fel, kilazult 

alkatrészek esetén 

használjon más szívófogót 

 

A teher súlya túl nagy - Csökkentse a terhet, 

használjon más 

emelőeszközt 

- Győződjön meg róla, hogy a 

felemelendő teher nem lépi 

túl a terhelhetőséget 

A bevezető tömlő sérült - Fektessen le új tömlőt vagy 

vágja ki a sérült pontot, a 

maradék darabokat menetes 

csővel és csőbilinccsel kösse 

össze 

- Távolítsa el a hibás 

kontúrokat (lásd 1.7 fejezet) 

- Korrigálja a fektetést  

(lásd 5.1 fejezet) 

A pneumatikus tömlő sérült - Fektessen le új tömlőt. - Távolítsa el a hibás 

kontúrokat (lásd 1.7 fejezet) 

- Korrigálja a fektetést  

(lásd 5.1 fejezet) 

A sűrítettlevegő-bevezetés nem 
működik 

- Ellenőrizze a bevezetést az 

ügyfél oldali sűrítettlevegő-

generátortól 

 

A sűrítettlevegő-vezetékben 
levő nyomás túl alacsony 

- Állítsa be a nyomást 4 - 6 bar 

közti értékre 

 

A emelőtömlő sérült  - Helyezzen el új emelőtömlőt - Ne járassa blokkig --> A 

lebegő állapot beállítása 

(lásd 6.6 fejezet) 

- A vákuumtömlős emelőt ne 

húzza harántirányban (lásd 

1.5 fejezet) 

- Növelje a kezelőegységben 

levő szűrők karbantartási 

intervallumát (lásd 9.7 

fejezet) 

A szívófogó-csatlakozás 
tömítetlen 

- Ellenőrizze a tömítőgumit a 

tömlőhengernél, szükség 

esetén cserélje ki 

 

A tömlő a szívófogónál sérült 
(kettős és négyszeres megfogó) 

- Ellenőrizze a tömlőt, szükség 

esetén cserélje ki 

- Távolítsa el a hibás 

kontúrokat (lásd 1.7 fejezet) 

A teher a lesüllyesztéskor 
lezuhan 

- Kérjük, konzultáljon a 

gyártóval 

- Kérjük, konzultáljon a 

gyártóval 

A vákuum elérésre kerül, de a 
porózus terheket nem tudja 
felemelni 

- Kérjük, konzultáljon a 

gyártóval 

- Kérjük, konzultáljon a 

gyártóval 
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Hiba Segítség Intézkedések a hiba 

megelőzéséhez 

A vákuumtömlős emelő 
kezelőegysége működésben 
levő vákuum-generátor esetén 
teher nélkül a felső 
blokkpozícióban ragad, és a 
működtető kar nyomásával nem 
vagy csak nagyon lassan 
süllyeszthető le.  

- Ellenőrizze a beállítókereket 

a teher nélküli lebegő 

állapothoz (forgassa jobbra a 

lebegő állapot 

lesüllyesztéséhez) 

- Tisztítsa meg vagy cserélje ki 

a kezelőegység porszűrő 

anyagát (Flex 20/35 esetén) 

- Állítsa be a lebegő állapotot 

(lásd 6.6 fejezet) 

- Növelje a kezelőegységben 

levő szűrők karbantartási 

intervallumát 

 (lásd 9.7 fejezet) 

A vákuumszivattyú távvezérléssel 
(opcionális) nem kapcsolható be, 
ill. ki 

- Ellenőrizze a motorvédő 
kapcsolót vagy a 
biztosítékokat a távvezérlés 
kapcsolószekrényében 

- Lépjen kapcsolatba 
rendszertanácsadójával 

 

A munkadarab nem oldható le a 
megfogóról 

- Tisztítsa meg a porszűrő 
patront és a szűrőt a 
kezelőegységen, ill. cserélje 
ki azokat, hogy lehetővé 
tegye a biztonságos 
szellőzést 

- Növelje a kezelőegységben 

levő szűrők karbantartási 

intervallumát 

 (lásd 9.7 fejezet) 

 
  



9 Karbantartás 

9.1 Általános utasítások 

 

 

A karbantartás megkezdése előtt olvassa el az 1.6 fejezetet (A telepítő-, 

karbantartó- és kezelőszemélyzetre vonatkozó követelmények és utasítások). 

 

 
 FIGYELMEZTETÉS 

 

 

 Balesetveszély a rendszernek képzetlen személyzet általi karbantartása 

esetén 
 Ezek súlyos sérüléseket eredményezhetnek 

► A rendszer karbantartását kizárólag oktatásban részesült személyzet végezheti, 

mely a használati útmutatót elolvasta és megértette.  

 

 
 FIGYELMEZTETÉS 

 

 

 Balesetveszély az elkopott és nem karbantartott alkatrészek által 

 Az elkopott és nem karbantartott alkatrészek károkat okozhatnak, melyek a 

vákuumtömlős emelő leállását, valamint súlyos baleseteket is 

eredményezhetnek. 

 

 

► Tartsa be a jelen üzemeltetési útmutatóban előírt üzemi, karbantartási és 

javítási feltételeket.  

 

9.2 Ellenőrizze a biztonsági berendezéseket 

A vákuumtömlős emelő forgó beveetésében egy visszacsapó szelep került beépítésre.  

Ez megakadályozza, hogy az üzemi vákuum áramkiesés esetén gyorsan megszűnjön. 

Minden műszakkezdés előtt ellenőrizze ezt a visszacsapó szelepet (megszakítás nélküli üzem esetén, 

ill. hetente egyszer (folyamatos üzem esetén). Az ellenőrzés során is maradjon a veszélyzónán kívül. 

Mielőtt a vákuumtömlős emelőt üzembe helyezné, szüntesse meg a hiányosságokat. Ha az üzem 

során hiányosságokat tapasztal, akkor azonnal kapcsolja ki a vákuumtömlős emelőt, és szüntesse 

meg a hiányosságokat. 

 

 Időköz 
 napon- 

ta 
heten-te havon- 

ta 
1/2- 

évente 
éves 

ellenőrzé
s 

Biztonsági berendezések 

A visszacsapó szelep tömített? X X   X 

 

Eljárásmód: 

1. Kapcsolja be a vákuumtömlős emelőt. 

2. Emelje fel a terhet, és ne nyomja a működtető kart, és így állítsa „Emelés” állásba. 

3. Kapcsolja ki a vákuumtömlős emelőt. A vákuumtömlős emelőnek lassan kell lesüllyednie, a teher 

csak a talaj közelében oldódhat ki és nem eshet le hirtelen. 
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9.3 Szerviztáblázat 

A karbantartási időközök ezen áttekintése 1-műszakos üzem esetén érvényes. Nagy terhelés esetén 

az ellenőrzési időközöket szükség szerint rövidítse le. 

 Időköz 

 napon- 

ta 

heten-te havon- 

ta 

1/2- 

évente 

éves 

ellenőrzé

s 

Vákuum-generátor 

A széntolattyú és a beépített szűrő ellenőrzése?     X 

Ha van kiegészítő szűrő, azt megtisztították?  X   X 

Villamos szerelvények még rendben? Kábel-

csavarkötések stabilak?  

    X 

A bevezető tömlő jó állapotban van (nincs megtörve,  

nincsenek rajta súrlódási helyek és tömített)? 

Szükség van a tömlő kisodrására? 

  X  X 

Vákuumtömlős emelő  

Az emelőtömlő jó állapotban van (nem porózus,  

nincsenek rajta súrlódási helyek, nem lyukas és 

ezáltal tömített)? 

  X  X 

Az emelőtömlő rögzítése rendben van? 

(megfelelő fekvés, tömítettség) 

    X 

A forgó bevezetés könnyen mozgatható?   X  X 

Az összes összeköttetés megfelelően rögzítve van 

(tömlőbilincsek stb.)? 

    X 

A típus- és a terhelhetőségi táblák még a készüléken 

vannak? 

    X 

A használati utasítás még elérhető és  

ismerik a kezelők? 

    X 

A reteszes csapszeg rögzítése stabil?     X 

A tartórészek (pl. az s felfüggesztése) ellenőrzése 

deformáció, kopás, rozsda vagy egyéb károsodás 

vonatkozásában 

   X X 

Ellenőrizze a szűrők szennyezettségét  x   X 

Megfogó 

A tömlőbefogó - megfogó tömítése rendben van?  X   X 

A szívófogó még tömített, ill. rendben van? 

A tömítőkarima homogén stb.? Szükség esetén 

cserélje ki 

 X   X 

A szívófogóban levő szűrőanyag 

szennyeződésmentes? 

 x   X 

Működés 

A készülék felszívott teher nélkül jól emelhető és 

lesüllyeszthető? 

  X  X 

A lebegő állapot teherrel jól beállítható? (a 

beállítócsavar elforgatása a kezelőegységen)  

    X 

A visszacsapó szelep működik energiakimaradás 

esetén? 

X X   X 

Az UVV-ellenőrzőcímkét kicserélték?     X 

A készülék általános állapota     X 



9.4 Tisztítás 

A vákuumtömlős emelő tisztításához kizárólag hidegtisztítót használjon (Ne használjon mosóbenzint 

vagy más maró folyadékokat. Az ugyanis tömítetlenné teheti és károsíthatja a bevezető, ill. az 

emelőtömlőt). A szívólapok tisztítása szappannal és meleg vízzel végezhető el, a szívók 

tömítőkarimáinak tisztításához ne használjon hidegtisztítót! 

9.5 Vákuumszivattyú 

Csak elektromos vákuum-generátoros változat esetén: 

Lásd a szivattyú mellékelt használati utasítását 

9.6 Ejektor 

Csak pneumatikus vákuum-generátoros változat esetén: 

Lásd a szivattyú mellékelt használati utasítását 

9.7 Vákuumszűrő a Flex 20/35 esetén 

9.7.1 Szűrő a kezelőegységben 

A kezelőegységen egy kiegészítő porszűrő került beépítésre, mely szerszám használata 

nélkül cserélhető, ill. tisztítható. A szűrőt legalább havi egyszeri alkalommal 

ellenőrizze, tisztítsa meg és szükség esetén cserélje ki. A rendszeres 

tisztítás és karbantartás a tömlős emelő megfelelő működésének 

biztosításához szükséges. 

 

 

 
 FIGYELMEZTETÉS 

 

 

 Sérülésveszély a munkadarab lezuhanása következtében 

 
 Ha a szívófogóban nem tisztítják rendszeresen a szűrőszitát, akkor a 

szívófogónál alacsonyabb a vákuum és a teher lezuhan   

► A szűrőszitát legalább heti egy alkalommal tisztítsa meg a készülék 

biztonságának biztosítása érdekében (lásd a szerviztáblázatot).  

 

 
A kezelőegységek szűrői szerszám nélkül cserélhetők. 
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9.7.2 Szűrő a vákuumszivattyúban 

Lásd a szivattyú mellékelt használati utasítását (lásd a függelékben). 

9.7.3 Szűrő a vákuumszivattyún (opcionális porszűrő) 

A szűrőt legalább heti egy alkalommal ellenőrizze és fúvassa ki a szűrőpatront (belülről kifelé). Erős 

szennyeződés esetén cserélje ki a szűrőpatront. 

Ha a készüléket különösen szennyezett környezetben használják, akkor a szűrőt 

naponta tisztítsa meg. 

A szűrőpatron kiemelésekor ügyeljen arra, hogy ne kerüljön por a 

vezetékekbe. Ügyeljen a szűrő megfelelő beépítési módjára! 

9.7.4 Szűrő a szívófogóban 

A szűrőt legalább heti egy alkalommal ellenőrizze és szükség esetén tisztítsa meg (pld. 

zsákszívófogó). 

9.8 Szakszerű átvétel 

Kérjük, vegye figyelembe a nemzeti balesetvédelmi előírásokat és törvényi szabályozásokat. 

Az ellenőrzéseket és vizsgálatokat határidőn belül végeztesse el, és a készülékeket soha ne 

üzemeltesse a szükséges hivatalos engedélyek nélkül. 

A balesetmegelőzési előírásoknak való megfelelé érdekében Németországban évente egyszer 

szakembernek ellenőrzést kell végeznie a darurendszeren és a vákuumtömlős emelőn. 

A Probst GmbH külön szolgáltatásként ellenőrzési szerződést kínál az éves szakember általi 

ellenőrzés elvégzéséhez (Németországon belül). 

Németországon belül: 

Kérjük, ehhez vegye figyelembe a vákuumtömlős emelőn elhelyezett  
vizsgaplakettet (lásd jobbra). 

Szívesen készítünk Önnek részletes ajánlatot. 

Hívjon bennünket: Tel. +497144-3309-0 

  



10 Üzemen kívül helyezés és ártalmatlanítás 

10.1 Üzemen kívül helyezés 

A vákuumtömlős emelő üzemen kívül helyezését csak képzett szakszemélyzet végezheti el. 

Az emelőkészüléknek a használt emelőberendezéshez való csatlakozását az ügyfélnek kell leoldania. 

 

Eljárásmód: 

1. Kapcsolja le a vákuum-bevezezést, szükség esetén nyomásmentesítse a pneumatikus vezetéket, 

és biztosítsa visszakapcsolás ellen. 

2. A szívófogó biztonságos leállítása után az a biztonságos tárolás céljából szétszerelhető (lásd 

6.9.4/6.9.5 Szívó cseréje fejezet). 

3. Válassza le a vákuumtömlőt a forgó bevezetésről. Ehhez oldja ki a tömlőbilincset a vákuum-

bevezetőtömlőn, és azt oldja le a forgó bevezetésről. 

4. Pneumatikus vákuum-generátoros tömlős emelőnél és pneumatikus tömlőnél oldja ki a forgó 

bevezetésnél levő gyorscsatlakozást, és húzza le a tömlőt. 

5. Az emelőtömlőt biztosítsa lezuhanás ellen, majd oldja ki a biztosítékokat a futóműcsapnál. 

6. Oldja ki a futóműcsapot, és lassan akassza le az emelőtömlőt. 

10.2 Ártalmatlanítás 

A vákuumtömlős emelő előkészítését az ártalmatlanításra csak képzett szakszemélyzet végezheti el. 

 

Eljárásmód: 

1. Végezze el a vákuumtömlős emelő üzemen kívül helyezését. 

2. Szerelje le a szívófogót a tömlőhengerről. 

3. Oldja ki a tömlőbilincset, és húzza le a ragasztószalagot az emelőtömlőről. 

4. Csavarja le az emelőtömlőt a tömlőhengerről, ugyanígy járjon el a forgó bevezetésnél, és 

megfelelő módon végezze el az anyagok ártalmatlanítását. 

5. Szerelje le a tömlőhengert, a szelepcsövet, a kezelőívet és a szívófogót, és megfelelő módon 

végezze el az anyagok ártalmatlanítását. 

6. A vákuum-generátort a különálló kezelési utasításnak megfelelően szerelje le és ártalmatlanítsa. 

 

A szakszerű ártalmatlanítás céljából forduljon műszaki áruk ártalmatlanításával foglalkozó 

szakvállalkozáshoz, az aktuális időpontban érvényes ártalmatlanítási és környezetvédelmi előírások 

betartása mellett. 

Megfelelő szakvállalkozás keresésekor a készülék gyártója szívesen az Ön rendelkezésére áll.  
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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.com / 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.com 
71729 Erdmannhausen, Germany 

 

 

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

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

Berendezés száma: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  Gyártás éve: _ _ _ _ 
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Dátum: Karbantartási módszer: Karbantartó cég: 
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Dátum: Karbantartási módszer: Karbantartó cég: 

  
 
 
Pecsét 
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Név  Aláírás 

  
 
 
Pecsét 

  

  

   

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

 

 

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

  
 
 
Pecsét 

  

  

   

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

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 




