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0.

Bevezetés

l(ér]ij. o 9ép üzémbeheIyezése e]ótt
úLmUtotót

o

e9ponlosobbon ólo|Vdsn

'

rz olóbbj kéze]él
é5 oZ ddTtt útmlto

lósokot l qye enbe venn ' hogy o 9ép he yte|en !Zen
beje ye?ése é5 keze]é! h]bó( elkeíü hetók ]egyenék,

. 9ép küiön

Vezetetl ti]todóvo| és B27-e5 É|dszer!
é9yenés tű](ke von Íe 5zTrelVe, te]rót ÍÜ9gó eges lűbészúról

A vaÍot(épzéshezlzükséges vo|oménny] élem' m nt hurok
Í.9ó tíj (c n]etTvóbbitók é5 késeI kónyókő5 ÍTrgrtt}úslen.
9e]y téVén(eri] nek meghdjtóslo' A 9ép d Jíere|. ó ké|me'
t.|TbbilósT (2 ke metovóbbitó e9]mó5 móqótt) Von Íe
sucrcIV€'

A

9éP kózpTnt kenéséhez fogoskeÍé(íVotlyúVo

rni]Lódó ker]ngő kenéíVó oítT|lu.(.
A a5]5 070.es o5zld y néq (i]lón P .Iot(opcsolóVo r€n.le'

2. A gép kicsomogolóso
i]lV z59ó un[ és Llejólo1un(' A qepek
befÚzótt voÍóÍTno o és qóheye.étl voÍot.
'tó50
mintóVoL
lóftén k Agépet (jcsTmo9o]ós(Tlcsok oz o o]tek|ó
liééné és . 9éphóZnó] szobod me9fogn, nehogy me9Vóltozzo. i e|ól|ító.ljon d 9ép beó
'tóso'

lvljn.]ei Voú9épetfe

.Vó

F OYELEM

ós lípUssorú9épe( (oZpolt T ojkenése rer.e|
' ' A s.p"| o o] . ü .'
"'/j i|ó 'T'
A 9óp üzembehe yezése e ótt 1ehót o drot (e l betó|ten]|
A

35]5

|évő hositékÓ.'

3'1' VoÍóosztol né|küli szá||itós esetén (r, óbro)

A 9éPPe| együLt ]eszól|fuotl méretvóz otno< negÍéÉlóér(
ke Vóqnj oz a5zto TpTt' é5 ki (e]| Íúrnio ró9zítócsovoro(
rT yéI. A .óg/iIés.é szoL9ó|ó eszkó:ó( 40 mm VTstTg osztoI
|op o' . .
'o.; '' 1o 'o9oo. './'o ooo'ol o" le
sü yesllen ' miq Vékoryobb opok Tselén Ú ki]]ónbséqet
n..!riéle]ó o otótck(ej k (e ] egy€n íl.n '
3'1'l' A toÍlorékok |é|s!ere|ése
T [otré*e(et

o

kóVet(éző(éppen

A két ]opo1 es tétej hen9eleíejú csoVorok segitségéve|
behüzotruk o VoÍóo5zlo op o 5ó o|dÚ]óbr HTgy e kerüljü(
o voÍ órsztr op Íéló .|do ó|ok megsóÍii é5étTpol T ótéte.
. .| oo e,el' v |.
Tl l.|'.\.l.'.l o 'o''ó
.5zio TP r|só T|do]óro, e10Vo ítjU( T hengeresreju csovoro

(ot (z o|ótété(ké|Az.]loLTt 3-.s 1é1e, .5i] yeszt.tt Íejű
csoVoÍokko]' 4.estéte, oótéte(kel, 5.ósléie g!n i]t(özóvel'
ó Ós e5 7 es' téle, o ótétte, 8 cs tóte| hokzdgletű onyókko,

9es tété'és T (o|TpTryóVo' ]0€s télal, cayÜtt szntén
Íógzítji]k o VríóoytoIophoz' Az . jzrtho,, 3.os téte ' hen
qereí..]Ű csovoÍT|kT ' 12 es |éte ú9y [e rógzíren] o kom.
p etl .sopó3ybol(ot, ]] es 1éleL hTqy ( csopóg/bokbon léVó
L ].cIekité5 ledésben egyén .z o rzotbon l. ó hotó (]k.reki.

A

gépnek

o|ó . .,.'e5.
J'ó ( vT' o a.'
éVó kofol, ]3.os tétei, o .sopszeg, ]9.es
1óÍcsók, 20 o5 téle|, ó]tT ósszeköljij(

Ű

9Umiütkózókre

téte|, és o b ztosító

oZ éGzijot,

'nor.l
os téte, lólé$Ziik oz ék*íjtólc5óÍo'
3]-e5 téte|' A
(ort
csopógybo(on, l].es téleL, évó
2] e5 téte, és o
voÍóób o|dósórr szTgóó pedót' 22-es téte ' o óncco'
23-os téte ó$zekót]nk |tt i]qye |i (e dtro, hoqy o pédól
'
30

IeÍdér íelfe]éó|ljo.' A motorpedó]t, 24 es léte oíe|y Lónc'
'
25 ós téle legitségéVeL Von óssze(ótve o kopcso|ómo1TÍo
'
'
26.o5 téte|, |ehetó eg

d lú rlott és 9nlén íerdénÍefe|é

A védókupoko|' 27.es

téte ú9y keIl beó|Litoni, ho9y enyhe
'
nyTmós melett íe|Íe{üdjón o gép lózón |evó 9umiÍeLü|el.e'
A VédókUpdk d'gzjtésérekél doÍob hen9erestejti csoVar'
28 T5 téte]' 5zol9ó ' A keze]ó s2eméynek oz eset|eq cr!|ó
szérynye7ódések e|en véde|méÜL o hengeÍesfejúcsovorok.
ko]' 5] é5 téte]' és o ólételke 52.es téte, egy tó co' 50 es
'
1élel, kelül róqzílés.e oz o jzotTn' 3.os létel'
3-2' 5ró|líló3 tonp|étt voróosrto||oI

A 9ép tdrlTzé(r
o 3] ]' szokosz
3'3- Az

Ar

közótt

1o

ó hotó oL(d1ró'Tk íé|'ere|és€

szé|]nt tóÍtén k

ék9íjíe'u|ésbeó||iió!d (r'óbrd)

ékszíifeszü|ésbeólitósó]roz o|diUk T kopcsT ómoto.nó
|évó rögzitócsdvÓ.o(ot
29 es téte, (z ékyijot, 30 Ts téte|
béhe yezzük oz ék9íjtórcsÚ' 3] e5 téLel, és o [ézikeÍél('
]2...é.e'' ho''rrb b.o|( L o.' .\!ie,l 'o'd 1é9
1]Úz4k o Íógzitócsrvo|T(ot 29 es téte '

A].| . 'e.i|.' .' o

3. A 9ép íe|ó|lítóso

A g.;p toftouékTjl kép.7ó

lejű csoVorok[oi' ]5.ós téte, rógzít]ük oz ol]zotTn' Lenqésés
zojcsjlopítós cé jóbó o g!miütkózókeL, ]ó'os rétel' oz ojzoL
és o 9ép közé he|yeuzijk' A gépnek o gun ür]<özókre, ló os
téte, Vo ó je]he|yezésé e|ótl o Vonórudo1, ]7 es iétel, íé|Íeé
ke|óliton é5 d! éGzijot,30-os léte|, ót kelVezetni o

voÍóoítr |opbon

'|. A 9ép jel|enzői
Ez

A! o|]zotbo 4 db letencsrvort, ]3 Ö! rélel, ke ] becsovoíri
A tovóbb]okbon o huIodékcsÚ'dót, 14 és tétél'o hengeÉs

/o1 b.ó

lóVo|só9 közepén kéae] tórrénó |yÓmó$o|
n]TJnhotó (ósd du ]' dbrót)

]0mm're be

3'4' A'ono|tékeÍ.'ól|vóny |élszére|ése(]' óbro)
A gép todozé[o kózört T Íono|te(e.csó vónyhoz szó !íto{t

(]koLrószeket. köVetkezőképpen szele|riik Íe|:
A Íono tékéÍc5ó||vóny óból' 33'os téte|, o hórom sÜ yesztett
íeri] Io.sovoÍol' 34 és rélc o 9ép mögött jobb o|do]t rö9
'
zitjÜ[ o VoÍóo9rT lopÓn' A ludol, 35 ós té|é' bedugiuk o
|ób IUrotóbo és o csrmÍo|, 3ó os téte ' ró9zítjük' EZt kóve
tóen .elü]Íó o fudío to rlk o mTgTt, 37 es |éte ' és ógzítjijl(

csovotro
' 38os télé,A mo9bo be.sovoÍj!k o hórTm
oruószegel, 39.es téte és o hdtszoq etü rnyóVll' 40 e5tété|
'
biztosítiUk' Az oBószeqekre íe|to|jU( oZ Trsótó|yérokot'

o

4] es léte, és o7 o|ótét€ket' 49.es téte]' ToVóbbó

rz eó-

|..o..o
'e.|' |ono| e9e J- é"| o'd'o'o
'o'.' 4. |"l. 'ós ''; \.9. .| | o jid '. 'o v.oé'.
oz oEótójyé|Tk 4] és réte ' fóé o köVetkézó soÍendben

Íe 9elejük o hórcn fonr Vezetót, 44.es téte]: o rots,óg]étú
o.yót 45 ós téte ' Íe csovorjU ( o rúd menetes dorobjoro' oz
T ótéttórcsót, 4ó T5 téte o ]rdrom ÍTnT]Vczetót, 44.es tétel,

'

47 e5 1é!el, feltoljuI o r|]d meIet€s
dorob]óro Vé9|]] Íe|c.ovorjuk o két hotszög etú onyót, 43 Ts
léte Ű me|etes dÓrobro o fono Vezétőké1 oz orsótó|yéro|
'
közepe íö é beó| itjUk' hTjd meqhúzzuk és e Ieib]:tTsít]!k

és oz T|óléttó.csót'

o hr1l/ö9lelú

Tnyókor, (A 85]5/0]o-es oytó|ynó enorod

3'5. A pi||onorttopcsoló .'é.e|&e (2 ób.d)
A horgot' .es téte| e ó|ló hótr.lelé b.okoszt]uk

d koÍ 2 el
téte|' megÍeeó íLÍotóbo A (ét lzö9en€ ó-ÍÚq9ócsopó9yri,
3.os téle. é! d tengeyt,4 es téle, d lét feltüzótt konpetl
koÍol' 5'ó' és 6 os lélé|'négy doÍob sü|lYesztet| íejÚ Ío
csovor' 7-€! léte|, segíségévelÍócs.voÍozzuk o! oszlo|lop

' !ó T'do|oÍ.' 1LT/be- T' e'|'ó voge'e|óÍ.99ó.5ooóq,
fUrolóíoI kózepe T' T*toIlrp é éló| 70 nrm tóVo sóqro
hé|yezledik e|' Az oLdo| ]Íónyú tovolsó9 r fÚggólegésen

lelúggó horeqhoz' Ie' léte|. igozodik' A kompJelt koÍon,
5-ös tét.|' c,ekély méílékiiehérésékIiégyenIithélóL or onyo'
3 o5 téte, o dóso és o .sopszég' 9.es téte|' elólilóso ólro|'
A csoPszeget 9'es léto| ú9y ké| e|lo citon ' hogy o hoÍog'
es téie 1ólU Íó elórele é beoko'|hotó Tgyen. A, dnyo'
'
3 os lél€|' m€qhúzóso €|ón orc ke|| ügYe|ni' hogy o csop
5ze9' 9'€s léle|' ÍUÍotónol lenge|ye oz ogzto||rppol pó.huzo

k

o hoÍognoI o piIloíTt
mo9ótóL Vo ó kio C]ódóso
Ezutón o térdpóÍnÓ ]o.es téte ' he|yuetét o ke,e|ó íemé|y
nez jgo'iljuk és o négY'ög|eti .sovorl' 1] es léte|' mé9
mTson ó |]on Ezó|1ó

Von zófud

(Tpcso|ó mi]kódtetése o

otl

Ekíij.!eíé(3 obru)
A nyi|ó'ó/ót' e5 téte, be nLlő| lólténó kónnyed ütése(ke|
kissé mé9|ozit]u|' és utóno o nyi| i.ónyóbon ]enyomlUk r
9épÍó|' A csovdrt.2'es léle|' kicsovoÍjuk, o |lézi[eék.ó|'
3'6.

4. Kenési utosítás (4' óbÍo)
oz

E lóvo

o ojbetö

tó íL;otró éVó zóróc5oVTrt ]0

és

'tjUk
létei' és
élen keÍésztü| o lortTzékkol sld||nott tö|cséÍ olko|
n)Tzós]
oddi9 ló||ii^k be oIoiol o 9épbc, o'ni9 ki'
'n€l|étl
égbuborék nem óthotó d: o ojv nts:emen' ]l'es tét.

csc|

Ú |óVet|ézó n nó\é9ü o|TrTt slobod rTsznó|n ]
H 3ó jcIii. TGL ]7542/01 szeíinti hidíoUlikooloI

Vis.ko:i|ó': .1ó c5l/50"c
Béiöltcndó menny sé! ]'0| (l00o.ml)

A qépbe q(ko' k.l T!oict Ltóndló|lell' ]. o, oIo]* rt
o

r]szint'em o

5ó ja|ö

éséigesülyédl'

oz

FIGYELEMI
8 hét utón o|o]cserét
|.]oqy oz o ojte(nóhóL

c!.voÍni o

k.

Végezni

e |che$en ereítcn oz o ojol, (i ke|l

3züÍő csovoíjót' I3.os téte|. és ltóno
'nógneses
óvoloson ki ké|| venni ö Í!Ío|bó| o komp|é|l mó9neses Íuddt
A nó9n€ses íúdrorótÓpodó Íészecskóket el kel| tóVo|ítoni
Ert kóVetóen o mó9 reses 5zii|ó csoVorjól o (Tmp|ett
'ógne
ses rúddo e9yült 5mét *orosro becsoVo|jUk'

A 85]5'ó' lip!$oíozot kózponti

e||élvo' A voÍó5i múve|elek

tétr' evesszi]k o sopkót' 3.os téte| Az ék5zi]ot' 5.ó5
létei' o gyÚíiis hézogon' ó os téré|'óI o géphóz és o kéz]
keÍék |özólt ngY ve.eljük kere9lü|, hogy oz ékgij o kézi
kerék ho'.yóbo' 7 €s |éte|' beléküdjón' A sop|óI 3.os télé|'
fe|to|jt ( o (éZi(eékré'4-estéte, mojd negbúza]k a csoya t
z.es réle A ]yiószóÍöt' és róle ' snét beryonjuk d 9ép
4 es

o|ojo,ó Íendszéíe|von

'neq|.ezdése

e|ótl o kóvet|cróLel

AZ o ojy nkzemer' 1]-es téte| e eiól,zük az o oj' it
óiiósól (o. oIojnok o i(ét je|.ésVonoI kó!ölL kell ó]|nio)'
A gép jóíó'o me||étr o ké'n|óob|okon, r5-ós léte|' e||enóÍizn'
[eIl' h39y mijkódit é o |ózPTnti olojo?ó .endíeÍ (ho
e
d. o|orto /ós o.kor o 9épet e (e ó litoni é!
'norTd
'ne9
Hovont. egy'zér ké,zé|még [el| o|ojozói ou onyJg|c9olitó
]4.és léle|' (VóÍös je|,és o? ó||i|ócsovoton) és
'Udot'
'ne9
|.I iiszlitoíi oz o ojVúrót' 12 es téteI
A 9éP nzembe ]e yezése aólt Vékoryon
Iü1oIió v.ze(őrúd]Tt, ]ó.os téte]'

leg (e oo]ozl] .

5. A gép meghojtóso

ó. A gép burko|oto (4 óbro)

Á 9ép hojtó5ól e9y 0,ó kw Ie|]esítÍiéÍy.motor Végzi beep
1ell 1en9e y1.p.so óVa és ékszirjo ' A 9ép be]ol.tólr 20c

A jó] ielcsoppon1h.tó bU.ko]ot b]ltTsfuro o hu olÍogó(ho,
éj jzó VozBtó e|emekhez' a kel'netTVóbbitó[hoz és t Vógó
berTnde]éshel VT ó Ló.nyi] hozzóférést
A nelsó .soppr.tyÚt' ]es lé1e, ú9y nyitrlk ki, holy meq
Jogju( T (kés me|lett job]rT |évó) k méyedésné,e5 . ny
ónyóbon o ho]lókeÍék T.lrlo le é nyo'nju(, om 9 yobodon
el nen ho|.d ou Tsókés rö!zitése
ett' és e óreÍe]ó e

ó'! 9óp

D]op dó]q kelI to]1sTn'

,: , P..

.4

8515 010
3515 030
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'ne

!li0
700

7100

3515,'t T0

3515120

Ez.(n.L o géPekne( o n]rtinóls L.Iresinlétle] o Volúndó
l(."]mének mesfe e óen tc ]es méltékben! t. fidu |olok
Arnerny ben technoóg o Tko(bó] 9ükséqessé Íó|ro ho9y

. 9épet o;oc5orrobL
kTÍ.l(T?ó ékszi]1ól.só(

ö téste

ó|r.(

tl r r
400.

'rl

r.sitÍ]éi.y€ ro9nó jók, .
er.]e kezés'e, n.ye( (Ú|T]

r 30 m.n

450.

7l{]]] ótélpelces tc]relit |é.y re' .
. op! ., éGzirlr!rtós roz

Ford!kÍ9óm
Moto

1órc5!

A m!n[oopot 2es téte] úqy bi eíriü( ](i, ]rogy ]ele|é
nyTmiUI o .pIUqót' 3os téte' és o mUnIoopot ! nyi]
]rónyóbo. bo]lo k]bi ent]ük' A csotor, 4 e! Lélrl oldóí
Utón . op 5 ós téte|, evehe ö és é!ó l. nca Va r t.r€nrtvo
o (e íretovóbbiló|niihóz VT ó hTzZóJérós lehctósége
A tú, hUlo(Ío9ók és o fe sókés h.]tóelemej oz T]Újó ó.n
]e7óÍt hózbon íoglolnok he yet' A cloVolok ó Ts léte
'
o]dóso Utón eve]]ető o fedél 7 es tól. él ÍT ü]ró hTzzó
'
]ehTt jUtn ol em itett horlóe émeLhez' Az o.jteInón, 9 es
té1e, éVó .sovolo(, 8 os téte o|.].]so utó| o qép evehelo
:'.'o''
o' o.'
o q;D
'ó T' T 'l.''.'
'oó|
bcisejéhez, r, oITrlriVdttyú|Tu és hT]tóe. .ihez' Eózőe9
e (e erevlei nu ol.rrtl

il

90

mm

5000

r,' 100 rm
5ó00

(óVel(e7ó pé d] szoqo

:old! otl7Úm 7l00 trp

2850 Í/p
.])

l25

MTt.Ít.1cso

']] 50

.

n

]n]n

5

7. Íij
A lijr oz ótmenó ÍonoIclololnóVol o VT|,ónó le|é úgy heLyez.
zük be' hTgy nYokóvol ütkö!ésig bévezetjÚk d lülonó. 17 es

lé|e|' íUÍotóbo o|ymódon' hogy o vorónó ót|órhos3on o tü
Íokón' lehót Vó óvo] hótÉfe|é'A tü .ó9zitéséÍe r hengeresíriü csovor, r8.o5 tété' yo 9ól A tÜmogossóg nem Vóltoz
loIholó' A qéphézo B 27.es tűrendvel keÍü oIkolmTzóío'

8515 010
030
050
. oaD

. t0c

l]0

12A

8.

Befűzés (5' és ó. óbro)

l0'1']' FókeInétovóbbitó

A

m!n(o

szer.l) o

op

k

b |e.téséutón (o

ó' Íejé.etberTg r|ld(

Íó(e metTVóbbitót' ].es tété,o (óvetkezó(éppén

A

csopszeget' 2es téte' benyom]|k, és o
J obo o.' '..é| oddo |o|oT l
:o

be nem okrd

!

(ézike.ek.t'

a19

'ooo1
csopszeg| 2.és tétel Ho 1oVóbb
Ío.goiju(

kéz kere(ét o |y' ró|yóbo| (o góp ÍTrgós]Ídnyor, U((UÍ
i,'boÁ r| ' r l.'' |o obb|lo. '' d 'ö és o<<', 'Ú o
|yí o elentéle5 ]rónybon forgdtjUk o kéz kete€I' oK(or

o

hTlszobbó Vó jk o (elmetovóbbílósi út (ó téshÓ$'' A tovób
bitósi út kíVónt hT6szónok beólítóso Útdn T]éngedj|]L d
caoplzé9ét, 2.es téié|'

]0']'2. 5é9éd.kelmetovóbbitó

A n!nkolop Iibil entéséUtón (o ó,
,é n0 o segéd.ke]metTVóbbítór' 3.os

9.

Ke|metovóbbítós (7' óbro)

osztá]yTk: 65]5/0]o' .]c50, ro8o' i1oo, 9'1.

]jo'

A kélmétovóbbítós út!ónok ótlilógo
(ívü|lő

9'1'1. Főkelhetovól,hító
mlnkd

szelint) o

dp

k b ]|eniése UtóT (o ó. Í.]ezétbefo9]d]tÖ(
Íóké metoVóbbitót, ] es tétel' o kóvetkézó(éppen

A clopszeget'

2 es téte bényTmjuk és o kéz keréket oddig
'

Ío'gotiuk o ryí| irónyóbdn' off]g be nem okod o csoPveg'
2-es iétel, Ho lTvóbb íorgotjuk d kézikereket o nyí| iró.
nyóbdn [o 9ép fo|gdsiónyd)' o[kor kilebbé Vó|ik o (elme
1oVóbbítós útjo (ó|téshT$' Ho o nyi]|oI e |éntétes
to19otjuk o kéz kercLet, dkkol hó$zobbó Vóljk o'.onyoon
Ke|ne.
tTVólrbítósi ú1 (ótéshosy)' A tTVóbbítds út kívonI nos'
vondk béól itóso Ulón elengedjÜk o csopszeget, 2 es

9'l'2. sé9éd.ké|meIovóbbíló

A 5e9éd ke|náovóbbitó' 3.os téte]' 1TVóbbitós szo(Őszrnok
béó||ítóso ugYonÚ9y törté|ik' mint o íóke meroVóbbítóé'
csokhogy d 2 e5 iéte|szómú csop hélyetl o 4.e. tételszómú
csopot (e működtetni,
9'2. DiÍlelen.iól.vi'uony

DíÍerencó Visuony okkor ke|et[ezik, ho d

I

kelmétovóbbitók

ónbóző ros9úsógú ultkot tesznek né9'
A més|évő' ÍokTzTt mentesen ó|liihrtó tovóbbítómúve]
h!|lón.sitcni é5 ryÚ]ton Iehet'
kij

r)

Pozitiv d tféÍencó.VkzTny]

A

fóke meiovóbbító kisebb tovobbfuósi
nint o se9éd kélmetovóbbiló'

b) NegÚtíV

d ÍÍere rc ó .Vku rny

lldt le5l

1esz meg,

A ke]metovóbbító( tovnbbítósi útjóndk béó| itósd d 9
jezetben Iei.tok szeÍint tórténi (.

10. Kelmetovóbbítós
yo(] 35]5i030, '0óo'

]0'1.

A

A

ke|metovóbbitós

n!eq,

]

A ÍőLe|metovóbbitó rogyobb tovóbbfuól Ltdt
mint o legéd ke nétovóbbító'

o'tó

]

Íe

(B. óbro)
'r07o

útjóndk ó||ilóso

ke]metovóbbítós útióíok d lildsd ío|oz!tok né]kü| (íVü]lól
ö T' . o| ' o/ó r Á|'ü

ö :' ' d.g.r '.g;de ''

téte|, o következő.

A
.]]20

A ke|metovóbbítós út]ó|ok ólitóso Íokozotok né kü
td énik ]dé9en segédelzkőzök o kolmozóld nélkÜl'

A

fejezetbc lo9 d]tok

Íecézett onyo' 4 es téle]' (]csovd.óso !tón o kor' 5.ós
téte|, felfe]é Vogy |eÍeiémTzgdthdtóvó VólL' A kdÍ d|só
óldso o legnoqyobb tovóbbítósi hosszot' fe ső ó |óso vkzTnt
o legkisebb rTvóbbitósi hosszo| e|edményez ' A két ó iló.
csovor' ó 15 és 7.es téte, segitségéVo| o tovóbbítós lro$z
rógzilhétó A recézetl onydt méghúZz!k'

ro'2' Fodlozó9i vi'zony

A

lT.Jrozósj ViszTny okkTr kélétkézk, ]ro

o

ke

'netovóbbiIók

hT$zú5ó9ú Utri tesznek meg' A rende k-.zésre
ó ó, fokozdtméntesén ó |íthotó ke|netTvóbbítóműve csok
egy kü|ón ke|me]eszolítóVo ' dz é fordítholó íodrozó ké
szü é[ke| egybeköive ÍodrTzhdtó oz o|só ke|meréteg hd
különböző

p otTt(op.soló mij[ödletésekor (erÜ sol o Vofurdó
o jó rélegéne| ío.]rou ósóro
óo''... '/ó' ó i|ó'(o oÍ oq .od'o/ó' 'vo

e(dzben o segédke metovóbbító nogyobb ltot tesZ ne9,
m nt

o Jő[e]metovdbbitó

o) Á ondó ITdrozósi Vjszo.y
A íő[e]metovóbbító k]sébb utot telz meg mint o seqéd
(e metTVóbbiló' A recézett Tnyo 4-e5 téie, mé! Vor

''o
osztott

.

7 es téte|'zóm]j ól|ítócsoVrr, (j5 ÍddIozós vszTny

E9y m!nIodorobon

'ö
hé yzétben
Hr T ITdlozó készü|ékL VTí ÍTídítvo,TlkTr .:
|elmeÍétca nem kerij íodrozóí.

T

ló

A íodÓ7óryeV Vonósnd

Íciij.telVe oz

kisTbb

ó

tésros9 lü9gVényében

A vdíós Ío]yTmotnó o szómilo1t érté[e(tó o voÍordó
(e me ó to o|ozolt e|rérések |épnek lel
Ho o VoÍólób taIpét o segéd ke|métovóbbfuóhTzviszoryitvT
]re]yesen ó nTttdk be beó| itoft lodrozó5 V sZTny és k ro]

'T ' od'o ó,
beó]' o'odo'ó\ 'Vo
9 be VoI hojtvo' csoL (

'ó
m nd

o

mé Vij íodrozósót érjijk el K rojtoit Íodrozó ké9Ü é( me|etL
oíón e motod o Votrondó ke ]ne o]só rétegénekfodrozó5o
A (c metovóbbfuó( tovóbbitós úljónTk beó]|ítas. o l0']
pTntbon
''A ke metovóbbítós útjónok ó itóso,' cím oott
eiltok
tóÍténik' A 2es tóbózotbon o
'ómitdsok
'é.int
joxhó s íodlTzós] VszonyTk
vonra(
Lltrór me9h.tóÍozo1t

A recézelt onyo 4.es léte]' o|dv. Von úgyhogy o ko|,
5.ós té1e műkódtethéIő o p ]3notkopcso|óVo|' ,A2 ó| itó'
csovorTlot, ó T5 és 7 é5 léle ' meqfelelóTr beé iljÜ(
é5 eze[ o (or' 5 ós téte ' o|5ó | Íé3ó hÓlU'a.5"'"
T' ;. d-" o| ó''o'
.'.;'e .ó'' o|ó.'.'o

ü| o köVelkézó vTÍós foúveletek

Íodrozós v slTnnyoI fod|ozUnk, mi9 T p laIot(opcso|ó
lókódletéle(or o Vafundó [e fie o|5ó réteqéne( nogyobb

lr) Vó tozó fodÍozós viszTny

ó

be

Végezhetók e|: Behojtott íodrozó (éyülékme|ett

'e'. eq' 5T'ó 'e9'ó

ó9''' o o

(e]me

lTtt ÍodÍozó (é5zü|ékha1tctt] VTftósnol o VoÍott ke me o so

rél€ge nek

Ien szob!d

íodrczódn]U(,

2 es téb ózdt: Moximó|i5 ÍodÍozúsVivo|y qz ö tésrosz íüq9Vényében

o Lésrosz n n.be

aó

o,7

3515 030

0,a 0'9 ]'0
] ó,2 r :5'ó ] :5

r

12

l]
]:! 5

:!'2
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]
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25
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t3

t5

t3
2,0
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1,0
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o lénro$l ]nm
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0,3

0
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1,1

85]5 0ó0

35]5 0ó0

I1,4

22

1,2 I3r

2'5 2ó
124 121

3

1

2,T

32

1:2,5

o lésht$z mn ber

9

0,3

0

23

2,4

1,0

1,3
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3o

3l

3,2
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l,tr. Ke|meleszorító berendezés (9 óbro)
A VTÍóóblopndk (aÍoriióób t.Ipónok) tejes Íe i]|etéVe|
e9yen|etesen fe ke Íe(üdnie' hoqy o VoÍTndó ké nlé
szoroson oz ó ló]op' ' o ké me1ovóbbfuó e en ]egyen e
szorítvo A tÚne( oLodó|yto onul ke mozo9n o rz ó]tó]yuk.
bon' A |eszTlitóto p nyomósóro( szobo|yozósdro ío gó .z
ó
l es télel Az ó ÍócsovoI jÓbbÍd tórrénó fol
'tócsovo.'nogyTbb és bo lo Vo ó ÍorgotósóVo ped q [kebb
gotósóVT]
.5z o lolpnyomds' Kü|ónbózó TnyogvdstdgsdgTk és kéreszt
voIroITk jTbb óthido|ósónTk érdé(ébeno VT!óto p mozgó
o sólé*ze (tÓ|p) Von Íe]yereve.
A komplett Votrót(|p k.seré éséhez'l|' é tóvo iló5óhTz o.
o dókoÍI, 2 e5 tété q nyil irónyóbo .yonjuk mord o]druk

'

-. do.b

'
- 9eese

lT pot kihúauk o tartó, 4'el téte] hT nyóbóL A c5éÍeutón
51orosro me9húzzuI o hen9ereíejű csoV.rolot' és oz o|do.

kel

o

|'T t|t1'".'

'o"

bo '/o

'

J '

.

'T'ó1 T d

i]gye]ni, hogy o Vofólo p korjo' 5 ó5 lélc, beokodjon
o nyTmólúd, ó Ts téLe vezelékébe' Ho ki oko'juk b |lenteri
d vrÍólT pat' ok|or o, o dókort, 2.es léte o nri jlonyób.
'
kT|l ]yon]] o nyomóÍúJ, ó T5 1élé,vczeté(e 90b.ddi]
teszi d kTft' 5.ös téte és o VoÍótoIp bo Io o |yi irónyobo
'

kb]|.ntheló Enne( sorón d [ibi e|tés eótt. kóVetkezó
do]ogr( ke] üqyenil ! tút T egmdgrsobb heyzétbe ke
ó ilorj A VTtrótTIp beb IentésekoíÍ gyeemne| ke|l e|n
T[d, rogy o kor' 5-ös téte' beokodjon o nyomórúd' ó.os

12.5zó|feszü|és
A votrTt küse]e és .ug(|mosdq. mérté(rdóo. fü99 d tű.
yozósótó A
és o hurokfoqófono Ícvi] é5ének he yés
'Tbó

2

í3. Szé|levógó

készü|ék(10' óbro)

A ké9ü é( o V.trTrdó

|e me szé ére( evdgósód

r [e

c óÍe5zjtel| ól TpTtb.

]3.1. Fé|5őkés kic5eÍélé5e
téte T késkoÍ. só re yzetébé1úgy (eÍnl
'
(i.seré|ésre, bo9y kicsTVrrjL k o hTt]opÍé]ű c5ovoÍt, 2 es
iéte é5 o ké51 1e|Íéé (o |yi irónyóbon) (jhúzzuk A kést o
'
(és(or ezen he yzelében' o vezetócsoppcl hólrÓfe é fe Ü ő

letol]!k' omi9 T me||ső Vó9óé le kb' ] mm Íe tú fedi oz
olsó(és Vó9óéét' és oz olsó(ésse] szenben 02 nm ré]
'(. o a ,e/-.o.. po -.- -, - 3
o. ., r9.o
Ltóno ke]| Ló'órü|n

'

E.tkóvetó.n smét 9oÍoÍoné9húzzUk o ]rTtopfe]Ú csovo'1'
2 e5 téte ' Ezze o fe sóké5 ] es téte| o nyomó|op, 3 Ts

lére

'

rotosóÍo beszofu o késtoílóbo,

]3'2' AIsókés ki.seíé|é5e

Az o]sókés (]cseÍé éséhez k kel

ó

ó

okozrTtjT

'd(odósót
ónósen ügyé|n
kel oío, hogy ró| zóÍi.]ok o foro.
ÍT5zitó tórcsók' A vdÍóíTnd Vo9y T VdfuTndó (e]mé e ó
ÍoÍdU ó <ü|ónbsége eselén gydLron e égendó mór o Íoio
|(ü

ÍészjLó oIyT rél ÍolduTtT is o kü ónbséq (]e9yen|ítéséÍe
jl ke]héÍT Vo|ó óttéréskoI s mnd]q
Mós VdÍóITno

'/i'.gé''.

o' 'o,o lo'oí.'

: -'óa'.

ó,o'óo

.

opot

nunL<o

(T

ró]op Íésó

é éneI ro9Tlsó9ói9

betT

juk Ezt

(óV€tóen

9TrT5ro me3húzzuk o héj9e.eíejű csovort'

l4. Vonotszé|esség (10'

óbro)

14'1' voíotszé|e95é9 béó||itóso

A voÍotszé ességet o

[öVétLézók szet]nt ól itrU( L'E'

késkoíto eqfelsó he]yzétbe V$züL' (nytjUI o me só
clÚpp.ntyút, k b ]|entjúk o munk(|opot (o ó' fejezetb.n c
íto( yel nl) mojd (i-.VdrjU( d encseíe]ú csovo,okTt
(]0 e5 é5 1] rs tétel), Utón. o ki\,órt VoÍrctszéiélse9Ie
béó itjuk o ÍeIső(é3t, né9pedi9 r]qy' ho9y bolÍo (keskeíyébb

A

4

ÍonoI gyokor]

b |Lenteni

rejezetben leíÍtok*eÍint). Ez!tón T djuk o heIqe|esfe]ij
cscVo|t 4 és tété és eÍéé (o nyi irónyóbon) k lrlzz!k oz
'
T lókéí, 5-ól léte Az ú] [ést o !|ró
' hegyéVe] rótloÍe é
ismét beheye:zük T csrpszeg' ó.os téte] hosíté(i]bo é5 oz

10
ÍTnTI Ieszü ésé|eLT yonnok ke|| |enni' hoqy e9ye||eies'
de rUga m.5 VTÍot kd|etkezuen F 9ye embé ké Venhi, hogy
o ru|okÍogó foro o o tűÍonÓl|o| el|enlétbérk sebbfeszü ést
bíno( (]' Tú| noqy Íeszúlésd Votrot ö$zehüzóddsót |' (

TnniT'

A íe 5őkés' ].es

Ll--

tÚ

9o]gó] a

Vo'íot (épzéseeótt Ehrez 7mm szées (és (e|i] Íe|hTsz
ra d5ro' K foqoíolon Vóqos elérésé.é
o Íe|5ő é5. sókés.Tk

12

VÚÍTt) Vogy ]obbrr G,é esebb Votroo tojuk, mojd smét
szorosru meqhúzz!k o encseÍeiű csovolt' ],].e5 réte| AZ
ol5ókést T nyomóí|góVo
' ]2es téte' és d csop5ze99a,
l3.os téte, kj*é o íesőkés e]e| nyTm]Uk A fe|só. é5
osókés (özótt o VoÍondó kémének megíe]éó e]óÍeszítésL
(r beó ]itoIi, moid íTITÍTmeghúzzLk o |encsefejű cso'

vdd, ]0.es téte' A VTÍotlzéesség csókkeniett hotóÍTkon
b€ ül Vor]d]hotó' éspedig o Je]só. és o sókés beó ]itósónok
módTsitó50 me||e1t Ezen hotórokTn kíVi]| szücége$é vó k
oz ó]tó|Tp [.5elé]ése'

14'2' Me||!ó .!oppoítyú ütkö.őjének béó||itóso (4' i]bro)
A mG só .srppontyú ütkóző]ét o VoÍotszé|e$égnékmeq
Íééóenke beó|itoni. Ennek sTrón o|doni ke| o hot
s7ögletú d|yót' 20 os léte, és e ke ] ÍoÍdítonjo csovort'
2].€5 iéle BrIro történó folqrti]s keskenyebb és ]obbro
yT|ó íoI9Ttós pgdjq szé esebb VoÍot szómórr szT!9ó , Utóno
meghúzzuk o hotszóg etÜ dnyóté5 beryomjU(o csoppontyút'
A mé ]5ó csoppontyú Ütkózőjót enne( sorón ú9y ke| beó í

lrn ' hogy o felő[és o nyomóoppo o burkololiemez' 23'os
téte|, k]mé /edésébén,22 es téte| (d csrppontyúVd ös

ne*rvrrcdo) eobodon

mozoqron.

14'3' ButloIdtIemez beó||itó'o (]0' és 1]' óbro)

bUrko|olémezt ]1.óbro ] es téte' úgy ke beó]|ítoni,
ho9y oz okókés toÍtóróbon, r0 óbro, ,]4.es téte|, LónnyŰ
e|ófeszü és me letl feküdjön Íe '
A beó ító5 evégzéséh€z o|drlk o hengeÉíejű-dvdrTl(dt,
]l obra' 2-es téte]' beó iljuk o burko|(tenezt, jnojd
'o
/Tl,o mé9húzz!k. héngelesfejÚ csdVTlTkTt'

A

15. o|tésképzés
15'í' HóÍon'zó|os slegóvorot
A gégóvríTt ú9y (épzódik, ]rogy o tÜ ótvezét o túÍTnT Tt
oz onyÓgTn' A tü Íe fe|é ióíénő noz9ósokol hUrok képzód k

rz ótő]éfiéu o Ttt, méyéto bo|ó] jóVó r só huíokfTgó Íe
Vev és sojór íono|óVrI eqYült jobbro teíe]éviszi. ]obb
o]dr j ]o tprnt]o e|éré5e e|ótt o jTbbÍó jöVó Íe]só hurokfogó ke[eszteu] oz o só hu.oklogó Útjót Ez óivézet T hor

h

o 'o9o

o

'o

|éo7.t' lonoIho'or.'öoö.'

E7ze ne9tófténiI o [ét hUrokÍogófTnd h!Íkolódoso A Jelsó
rUr.Lfogó Íond ót oz ö tólemezen, T VdÍótr p |ónco ónye|Vén

ho|tpontjót (ÍTÍdU óponljót) ÍöV dde] ozelóli ér e' mie|őtt
. tú megél[ézik o]só hTtpTnti heLyzerébe, míg o fesó
h''o,Taó o'o . é| 'okponl|ót' o' Io o l! ró' Ó.9
olo ar'go.d A -o
L,rrro.j)o
lérésekor dz T 5ó hUrokÍogóÍono huÍTk]d lecsúszik o ÍeIsó
hUrokfTgóró| és oz o só hurokÍogó hólrdÍe é vT|o mozgóso
(ózben |ecsúszik eÍó| o iűÍonoIhtÓk é5 ó$zehurko|ód]k oz
oIsó hUrokfoqóíon(||dI

]5'2' Két'tdIo5 sz€góvotol

A

szégőVTtrot úgy képződ]k' hTgY d tú óivézét o tűÍTna at
oz onyogon A lű le]Íelé lólténó mTzgósokT. hurot képzód k
dz ó tó emez o ott, tre yét o bT|.ó jöVó o só hurokÍogó fe vev és sojól ÍonoóVo együtt iobbÍr refeé Visz' ]Tbb
oldTIi hollpontjo e érésee|őtl o jobbÍó jóVó, ÍTnd né kü]i
le só hurokÍogó keÍesztezj oz oIsó hurokIo9ó út]dt Ez Íe|.

'..' T Iono]o o t'o],T9ó ó||T'ep'.|' ÍTno|\ó'o''.T9T
. .'. '' A Íe|'ó ol osó o o o o' o' ö 'ó.Íé'. T
'
Vor ótT p ]ónco|ónye vén [ereVtü o ti]höz V szi ome|y
ebben oz idóponibon meqkezd efe é lörténó mTzgósót' A

tú eközb.n belznÍ oz r|só h!ÍTkÍogó ÍTno]ó|ok h!ÍTk]óbo'
me|yet o Íéső hurokfogó lort' Eközben megtörtén]k o lijÍondI
ó$zehÚ.ko|ó.Jóso oz o só hu|oklogónok o ÍonoI né|ki]|i

oho Íe Vetl fo|o óVo,
.é|T Á1ó 1D'9ó5o ooIa
e ]'T}.r9ó /i$7o'
tér (]ind! i]s heIyzetébe Az olsó hurokfogó bo o dTiiho]t
pontrót (fordu ópontrót) róvidde ozelőtt ér e, miélótt o
hurTkÍogó

Al

tü megé.kézi( a só hT|tpTnti he|yzelébe, miq o Íe ső huroL
ÍTgó ok(or éÍjel ho|tpont]ót' om kTr o rú mór me9kezdte
(z
fe íelévo ó mTzqósot A Íelsó hUrokÍogó vj$zotéÍélekoÍ
o só hUrTkÍogóÍTnrI h!Ókro lecsún ( r Íe ső hu.okíogóÍóL
é5 oz o|só h!.o(ío9ó hótrofe|é Vrló mTzgóso kózben écsi
v I efóL o tűÍono|h|'ok és ó$?erUr(Tód k du o só hu1o.

A Íono Íeszü éséne[szobólyozó5óVT o suegóVrÍTt lzi]mó (
.' o ollé ,T''a' \.j TnbT'ó :oo. ó\é' o\' 'e ölni'

A felső hurokÍogó.Íonolot úgy Íé|ezzi]<lé' hT9y oz Tló
hurokIÓgó ÍTnoIldl Vdló kötés o mUn[odorob vógó5i é|én
fe ü ]égye|' Az o só hU,dkfTgófTnr| jenü ésétúgy szobó
yoauk be, hoqy ugyo.eu o |ötés |ehúuó.ljÓn T mtikodoíob

Uly s ehet 5zobdyTzni o foíT Íé'iiélt' hTgY o túfo]o
és r .esó hurTkÍTqóÍTnol oz oIsó hUíokfogóíondl óLt.
o Vóqósi éi9 ]égyen behúzvo' dho| ez m ndkét
hul
'T|ollo|
|T ódvo o vógósi é ménténha yézkéd[ é] Leggydklobbo|
''9 a o|'o..o' oq, o L|olo9ó íono'o' 'o'e'.o 'ó o'
é| kózepén he yez(edi( e|'

16. Vorróonyog
o9tó y

ke|d'tü| o tűhőz Vj'z' ome|y ébben Tz dópontbdn meg.
kezd ]eIe|é tóÍ1énó mozgósót' A 1( ekózbén beszúr r Íe só

a5l5/0'10
-'030
-i050

huÍT({o9ó' rnné( ÍTnr r és oz ó]lo o tddott o|só hurTk
foqóÍono közótt [éPzódöti hólTmszógbe' Enné o mŰVe|etné

.

megtórtén]k

. 124

o tijÍoíohÚÍkÓ|ódó5T o íekő hUÍTdogó

A tű eÍeéróiténó mTzqóso o|ott miTdkét h!ÍT[Ío9ó Vs.
9!tér kiindL|ó5] hélyzeróbe Az o|5ó hUÍokfoqó bo! oldo
t0

Tűíoro

F]gye

100

|0

enme ke] en.i oío, hogy o

o lTnojot

e

tépn] honém csTk

gépen soho nem s7obod

e Vóqn]'

17. A mégvorrt kelme |evéte|e o géprő|

22' Fodrozí készülék (13' óbro)

Lehetó|ég ú9y (é|VoÍ|Ünk hogy lóVid |óncot képezzün(
oz egyes rnunkodorobok kózótt' me|yet o||óVo eVógunk' A
]ón.ot sohr nem szdbod lelépn mert e górbi]|nek d tűk és
'
ne9séri]|hél oz ó|tó|op Íuroto'

A

18. A gép üzembe he|yezése
Hd

Vo

dmentyi em ilelt é|ő'ós és itmutrlós (o kenés i5)

pÓntTson Íigyelembe |ett véve' okkor e| |ehet kezdeni o
VTÍósi' A pedóldI megeme|jÜk o |eszorító toIpÓt, és oz
onYoqot o kés9 to|vo r]óheyezzük' o VotrótoIpot kmél
eelegtjü[' és kéae| óvotoson ótÍTrgotjUI o gépél

A gépet csok okkTr szobo.] e óbb |o$Tn, mord gyTrsobbon
1.T neog ólód'.j ! o''ó ' |'oo' o 'o 'o .o'.
'.lo(n|
(íVón5ó9ndk

megÍé|e!óen tö{énik' Mive|o9épfo|yomotoson
Ii]ncol, nem íeItétIenül 9ükséges Íuttotós[Tr (vTÍósko.)
ó ondórn ké|mét roílrn r Voíóta p o ott. Ez ozonbon
mégjs ojón otos, mert ezó|to kímé jük o ke|metovóbbítókot

19' A gép korbontortóso (,l2' óbro)
A 9ép kínT5 olopTsso9qo| lóÍténő tjgtírósóro

sze.nyezódés, mint mós 9épek esetében, A Íe csopponthoto
bu*o ot Íévén(önnyén és 9yo6an hozuóÍéÍhetÜn( d huÍrk
Íogókhoz, ke melTvóbbítókhoz és o 9ó|vezeló e|émékhez' A
tisÍitóí eclette vé9ezzük és tóVo|ils!nk e| minden nó|ot

c1.,é,ódÁs.

oa a '' to ló'b.n '.

atódo| o gép'"'

EVénte e9y5zer IekTpósbó szórmT,ó 5zennyezódésektó] és

io|l''od/ónokló neq .l| |'s'ilo' o 'ó9'e"e's,Ü'ó
rúdjót' 2.es téte|' o szűíót' ].es téte|' és o móqneses szűrót
3 ds téte, o

9 tóvo|

4 és télel, egyi]ti'

FetÚnó zórejek kTpTgó5' 5úródós' T kém|óob]rkbrn (íej

íede' o/ ooj |i'c'o.]óso e'e.ea sb ojó'o'os o gepe
megleeóen fe|ülvizsgó|n ' A 9épen m]ndenjé|e módosítóst
kerÜ|n ke|l, i érve ezék 5djól Veszé]yÍéróÉénnék.NyTmd
léko50n óvunk o 9okszerűten beoVotkozóstó|' Ho Vórot|on

Iehéuséqek|épnék Íe|, kélzség9e odUnk Vóldszr minden

kérdéye lyen esétekben Vevőszogó|otunk i5 rendélkezéye

20. A gép beól|ítóso és jovítóso
Ho pótoIkotÍélzék beépítésecéljóból szét és ismét össze
keI sze|eIn] o gépet' okkor o ioVílósi útmUrttó szer]nl'
vo|omi|t o voÍotképző e]émé[béó]|ítóso és beigozítóso
VTnTtkozó5óbon pedi9 o beó||itósi útmulotó szeInr ke

2l.

Útmutotós

A vorógépmotor levegóViVó |yíósónok

ké|me oIsó rélégéne|Íodrozó5ó1

A két ószevoÍondó

ke|méÍétegete Vó]oszljo egymósló|, és kózben o |egosó
k"| e'e'eT"' .a/idei.]'.9 r ,e9Ád keIa.lo.obo o'o vrr,a
'
'
omey no9yTbb 1TVóbbítósi útjo oopjón több kemét lo|
eólé' n]nt o Íólovóbbíó tovóbbyó]|ít' A ló. él segéd'
tTvóbbító kózótt képzett róncTk oztón ó$zeVTfisld kerü nék
o íe só simd kelmeréteg9él,

E

C3.
,-,

w.

és dz eló.

zóékbei hegtórgyd t kenésre kü]önö5 9Tndot ké | lTrdíldn '
Egy m nd 9 üzemkész ó |opotbon éVő voÍógép szóÚoro
éz oz ekő e]óÍe|téte|' EzenkÍVÜ etló| Íiigg r k]Íogósto Tn
múkódés' o hoszú é ettd{Űm és ezze| együtt o jó VoÍot js,
Á tintíróst mnden nop' ]|l' mnden műszok ulón eL ke||
végezn ' Vógószé*ezette é jótott 9épéknélnt9yÓbb o

é'

ÍTdrozó ké9ü ék mósodik kelme|eszornókénl szo gól, és ű
ó Votrógorn túlóVo egybekótve ehelóVé telz o

megÍe]é

szÜrójét keÍe Vdgy
ruhodorob segítségévenTpTntd égy9zel meg ke|l l szlitoni.
A tisz1itós elhonyo9T|ó5o o mrtor me9kórosodósóro !|
iónÚéménetelére Vézéthel.

b*L -r

-r'

22'1' A íodloró l&:Ü|ék no9o55ó9o
Kü]önósén iontos' hogy o íodÍo.ó |é5zü éket' 2 es reté|' d
(ét |encseíejú csovor' l.estétel' segitségéVemogossóqóbon
úgy ó||ícUk be' hogy o fodrrzónyé|v' 3 os tétel, fe|Ü étéve|
e'oyen etelen fe Íeküdjón o segéd.ke metovóbbítóro' me ynek
e|ózben |é9Íéisóó|lósóbÖn ke| elhé|yezkednié'

o v!Íós iÍónYóro kéÍé'zlben
A VoÍós iró|yóÍo kéresztben voló beó]|itós o
22.2. Béó||itós

csoVorokko|'

4.es lélé]'tóÍténik o yhódon' hogy o ÍTdlozónye]V o segéd'
keImeioVóbbítóhoz viszTnyjtVT 9immetr]k!5on heIyezkedjen

22'3. Belj|||ítds o !ditó! irónYóbon

LÚ cseréjekor'

szo 9ó, é5 o VTÍoldó
ke me Voslogsógónok megfe|e óen onny Ío ó|lit]uk köze ebb'
hogy o íelső ke|meréteg ne szoruiho$on be o VoÍótr p és

]]ogy

Az éxcenre. 5'ö5 téte| i]tközóként

A rugó e|őiesrilé'e
rugó élóÍészitésélo voÍondó keméneI hegÍe e|ően be
[é ] ó]|ítoni. hogy biztosítvo Iegyen oZ oIsó ke melété9
bizlTnsó9os tdóbbítóso o 5e9éd'kelmelrVóbbító óto|'
22.4'

A

F GYELEM

I

Mogolortó!i útmÚtotó' d voÍógép ves!é|Yte|én kére|&éhel
A Vorógép vegé|yte]e| kezeéséhezyi]ksége5' hogy o

megoko.]ó

3
3

A 9ép kicsomdgo|ósT

3
3

3.

Á 9ep Té9]-oj ó50
A gep bü'IT|T'o
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11

"eslü
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A mű9oki ho|odós érdekébénló énő Vó toztotósok joqót lenntoÍljuk!
12

yozzuk T Voftógép lzóndé(oot|dn

Vo'.ó(ló r /o''ónó ''|o|.e9l.r.L oooóbon /é.. o
vríondó kéménke| léküdnii]k, Hd dz ujjrk túj!tnTk
o voÍó|óbon e|h€|yezkedó Ujjteré|ón 5éÍü|ésVeszélye

1.

6.

és hurokfogóÍono )
o |óbot o pedó|Íó,

Ho |ehézségek fe merü|ése miott egy |yer nLjVé ét íém
e pi oIotnyi|og' és mós o]yon műVeetekné|,
m nt o voÍógarnilúÍo cseÍéje és o koÍb.nlo ós, k kel|
kopc$ni Tz é éktrÓnTs hrjlósr' é5 r motTrbdn tólo]t
eje.9iót o VoÍógép me9ó|ó5óig tóÍténó jórTtósóVo] e|

0,

5

VotróÍono] {tűforo

Vé9ezhető

Tortolom

2.

o

beÍÚzésénéés késcseréíé]evegyük
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