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0. Bercrétós
Kéljük o gép Üz6mbé he|ygzé$ é|őtt o. o|óbbi keÉ|é'i

Íe|Íé|é|€l|

l.

A

úthutotót o |égpontosobbon ótolvo3ni, és oZ odot úlmuto"
1ósokol Íigyé]émbevénnl, hTgy o géP helytelén ijtembé
he|ye!ése és o kezelé9' hibók e|kerülheiók |egyenek.

A gép je||eÍnrói

Ez T 9ép kü|ön veretett tútodóvo| Von íe|szeíelve'és B 27.és
rendszerű' é9yene5 tűkké]' tehót fijg9ő|é9es tűbestúróssoI

A vdÍotkéPzéshez szüksége, vo|omennyi e|em' nint

hÚrTk-

ó||ltoni és oz ékszÜot' 30.os tété|'ót kél| véttni

o !o(óósztollopbon |é9ő hosilékon. A gépnok o guh]ütkóuőkre voló |€|he|yé!é3e Utón o voróludot' ]7.e! léiel. o
gépén |évó koÍ!|' J8'os tétél,o csops!éq' 19'és téte|' é! o
b'zlositó tórcsók' 20.os téte|, ó|to| ö*zekótjük, mojd ot ék
*ijot, 30.os té|el' Íóte'szük oz ékszíjtó|c'óÉ'31.és téte|,

csopógybokon, 11-e' |ete|' |évő kort, 21.es té|él,és d
Vonó|ób o|dósó.o ío|9ó]ó pedélt, 22és téte|' o lóncco|,
23-os téte|, óssuekötjijk. |lt ügyé|ni ke|| oío, hogY d pédól
ÍéldénÍe|fe]é ó||jon' A mototpedó]t, 24.es iéte|' ome|y lónc'
25.ós tétel, 5e9ítségéve|von összekö|ve . kopcso|ómotorc|,
2ó.os tétel' |€hetőleg o tü olotl és 9ntén |e.dén íe|Íelé

Íogó, t|j' ke|metovóbbítók és késék,kónyökö9 ÍorgottyÚs té..
9e|y lévón keÍü|nek méghojtó$o' A géP diííeEnciól-ke|me.
lovóbbitó$ol (2 ke|metovóbbÍtó egymó5 mógtÍt) Voi .e|-

A védőkupokot'

2. A gép kicsomogo|óso

3'2' 5'ó|lllói kolnPleit voíóo'tol|q|

Minden Votrógépéi íé|ü]vizsgó|unk é' béjóút!nk' A gépek
l€5zó]|itóso beíűzótt voÍóloTo|]dl és olóhe|yezéü Vo(ol'

A 9ép to.to'ékoi kó!ött to|ólhotó oIkotlé9.ek Je|lzelejés6 o
3.1']'

szé énéL és o 9éphólnó|
toz:on' i l' e|ó||í!ódjon o

3.3. Ar élsr.j|4tütég béó|liló'o (1' óbm)

szele]ve' A 9ép központi kénéséhezlogoské|ék{!iVott/úvoI
nlüködő kér n9ő kenést vé]oszlottunk'
A 85l5/óó0.ol os?tó|y né9 kii|ón piIldnotkopcsö|óvo| ]s €n.

nrintóvoI történik. A gépet kicsomogo ó9kol csok or o|ojtekiő

szobod mégÍogni'nehogy megVó|.
9ép beó|líióso'

A 85]5.ös tjp!srTrú géPek kólponti o|ojkéné$ellende|k€.
iek. A gépek o|oj né|kül kerÜ|nek |é'ó||ító$d'
Á 9ép Ü.embe he|yézése é|őtt léhót olol.t ke]| betó|teniI

3. A 9ép feló||ítóso
3'1' vdÍóoítol nétküli 5!ál|itó3 e'otón (1. óbro)
gépPé|egvütt |eszó||ított méretvóllolnok meoíélé|ó€n k
ke|| vógni oz oszto]|opot, és ki ke|| íúlnio rögitócaovorok
hé|yéi' A rógu ílés|eszo|gó|ó e9közök 40 mm voíog oszto|'
|ophoz |etlek kisuóhí|vo' Vostogobb osltollopokot be ke|l
5ü|lyerzten]' mí9 vékonyobb lopok esetén o kü|önbséget
neg|é|éIó o|ótétekkél ki ké|| égyenlíteni

A

3.!'1' A totto1ékol l€brélo|é'é

A 9éP io.lozékoit kéPező olkétÉsréketo

kövétke.óképpén

A

két |opol' l.es téte|, hengoleí€jű Govorok iégítségéVél
béhú!o1j!ko vodóo'to||op o|!ó o|dd|óbo' Hogy e|kétü|iÜk
o vrÍóosrto]|op Íékó o|dÓ|ón!k megséro|ésót, |opo! olólé.
tekét kel| o|óhé|yezni, Mjhé|y| o |opok Í€|Íekstenek o vTÍó'
os'td||oP okó o|dolóro, eltóvolitjuk o hengeíéíéjÚ.sovolo.
kot' fu oljzotot, 3.os tété|, o sű|lyesrtelt lejű csovo.okkol.
4-é9 tété|'o|ótéttel' 5.ös tété|'g!miütközókke|' ó'o' é5 7.e!
téte|, o|ótétte|' 8.o5 téte|' hotsró9|etű onyókko|, 9.es tétel'
és o ko|opoíyóvol' 10.és rété|,együtt stinién óenőJitjük d

At o|jzolho!' 3.os tété|.hengeréíéjtjcsovo.Tkko|' ]z.ei té.
l€l' ú9y ké|| hT.!ó€rósiteni o konp|ett c'opógybokol. 11.e5
tébe|' hogy o c'dpdgybokbon lévő kiL€lékités fedésben
légyen or oljzotbon 1o|ólhotó klkerckílésel. fu oljzotbo

4 db reteszcsovort,

o

13-d5 téte|, ke|| bécsovorni'

A

tovdb'

hu||odék.'úgdót' 14.e! téte|, o hérgéreíejú
clovorokko|, ]5-ós tété|'.ög'ÍijÜk oz o|jloko' Len9é3. és
&jcai||opítóg cé|Jóbó| o gÚmiÜtkóókét, 1ó.os níe|, oz
oljzot é5 o 9ép kö!é he|ye'zÜk' A gépnek ó gumitütkö!őkré,

birkbon

1ó-ös téle|, vo|ó Íe|hé|yé!é!eé|őtt

o Vonórudot'

17.es tétc|,

27-es 1été|,úgy kell beól|itoni, hogy ényhe
nyomós hellett Íé|feküdjón o 9ép hórón |evó gum]fé|ü|etle'
Avédókupdk rijgzítésérékét dolob heng€rcíej ú .sovoí, 28.o,
téte|, 5zol9ól. A keze|ő szemé|ynek o'. esétleg |ehUl ó szon.
.üe7ódé!eI elL.1i ved€Lméle rl o|jZoÚo he19.tede.j (qovo.
íok és o|ótétek segitségéve| egy tó|co von feleÍósítv€

íokrsz szérint tó.ténik'

AZ ékszijleMÜ]és beó||íÉsóhoz oldjuk

o

kopcao|ómotTmó|

lévó .ö9!í!őcsovdbkot, 29'es téte|' or ék5zíjot'30.os téle|,
béhelyeltük o. ék*íjtórcso, 31'€s létel' és o kélikeék' 32.és
tété|'hohyóbo, beóJiitjuk o 9íjféfülésl,mojd m€ghúz4k
o rögljt,ócsdvorokor' ?9.es táe|'
A helye! Íé3zü|ésokkor von beói|ítvo' ho oz ékszij ó ton.
ge|ytóvo|sóg kólepén ké!ze| tórténó nyomóssol ]0 nmje
benyrshotó (|ósd or 1' óbúi)'

l',|' Ek!'li.5ete

(2'

óblo)

A

]'é! téte|. boIiilró| tö(éiő kö|nyed űtések.
és ltóno o nyí| irónyóbon |enyomjul.
o 9épÍó|' A caovo.t, 2'es té|e|' ti.sovor;Uk, d té.i|Gtétíó|,
4 es téle|. l€vess!ük o sopkót, 3.os téG|' Ar éts!íjot. 5.ól
tét€
' o gyűrűs hézogon ót' ó.os télé]'o qéphóz és o kézi.
Tyí|ó37ó|ót'

kel

kiíémeg]o.itjuk'

[éré|kö!ölt ú9y véleljük ké|é!zlÜl,hogy oz éksllj belel.Üd.
ión o kézikerékbornyóbo' 7'es télé|'A iopkóL 3.o! |éle|'
Ínloljut o kézik€íéke, 4.es téte|, nojd reghí'7zuk o csow.|'

2.es téIé|'A nyi|ósróíót, 1.és léte|' i9nlét benyonlj(k o gép.

3'5. A |...nék.r.ról|Vdny í.|!!olélé]é
(J óbE)

A

8515]ó10, _|ó20' -/ó30' -/'30' -/7a0.es o5rLólyTknó] e].
morcd é9y leké.c'rónyé. {3 ób.o),

A qép to orékoi kötött o
o (otrélzeket

lonolteke.c'ó||vónyhor

5lól|itott

o köVelkezókéFPen 32éteuük fe||
A fonT|iekercsó||vóny lóbót, ].es réte|' hórom dorob ,il|.
|yé!zlé|t íejű íoc.ovoi.ol o qép mögótt

jobb o|ddh |ógzíiiil

A rudol' 2 es téle|' bedlgjlk o |ób fulu|óbd é
]2.s l.lé|' Íó9rítjük'
Ezt kóv.lóen íe|ükó| o rúdro to|juk o hüve|yt,3.o5

tété|'és

.öq!il]ük o csovrÜoi' 15 ös tóte|' A hilvejybe 5 do.ob Tuó.
szegeí 4.e5 Éte|' csovdlunk be' és ézeket hdtszóg|etú onyók'
kol' Io'o' lé|el, bilo!iliUl' A kéngye|éLÉ.óloIjul o. oi'o.
tóiyéÍokot' 5'ós tétél'ér oz olótétekét, ó'o5 Ére| Ezltón o
7'e! léié|szómÚ hi']Vé]yt szintén lelü|.ól .ótolju1( o lúdru és o
csovotro|] 17.é9 LéIe|l rö9ítiük oz o6ótónyéÍok mogo$ógo.

A 7.és téte|szómú pe.seiy í!ídtóbo bedug]Uk. 8-os
9ómÚ ke.gye

t

tété|.

és ezi Íógzítjijk o 2 dorob 18.05 tété|szómÚ
c'ovor meghúzósóvo|' Ekö'bén o ke|9y;|t' 9.es léte|, T|yrn
he|yzelbé ke|| vinTi' hogy o vezetőhtrolok o vo!úgéphó'zo|
pó'huromoson helyelkedj€.ek el'

MTst o 9.es 1éleh!ómú' komp|elt Íono kéngyé|lto|juk
'd'
ugyoncsok Íé|Ükól, o rúdro, és kb.o 8-o5 tétékuómúten'
gye| é! o rúd lé|!ó !é9e kózótti tóvolróg közepén
'ögzíljük
T 19'e3 tété|s.ómÚ .!dvoÍo|'
Vége@tij| o Íúdíe|ső véqéleo kóVelkétó sofendben reBze.
i.|j.ik ol 5 ao.ob Íond|vdetót. l0.é5 téte|j A hotgzóg|étú
rnyól' 2].e5 lé|el, lócsovoíjuk o rúd monet€s dorcbióro, or
.0.es
^|ó'é|lóÍc!ól l4.e! .éle|'
dorcb lo1o

o. 5

télé|,é3 o 22'es téte|szómú tórca't íe|to|juk

e!ékjt,
d meneB5

d

dorcbiórc. E2t kóv.|óén íé|c5ovd.ju& o két hot'röglérű

neíete' dorcbro, o íonolvé'étókelol
o6ótónYérck kö!épé íó|é b.ó |itj!k, mojd né9hú2uk é5
oóYót, 13'05 téte!, o

e|]e.b]ílosítjuk o hotszög|etli

dnyókot

A pi||onct|opcr.ló íat.|.'e {]1'óbío) 85]5/óó0
] ej r.le|' e|óLió| hóttolé|é beokdÍtjUk o kol'
2 e5 téte|. regÍé|elő ÍUÍotóbo' A két srógefoé|óJüggócso'
pógyol' 3-os léte|. és o lénge|yt' .'e3 tété|'o lét féltú'ót
3.ó'

A hTÚot,

komp|ett koÍo|, 5.ö5 é5 ó-os iéte|' n.gy dorob

'üllye,ztétt
íejű focsovol,7.es tél€|, s69ílségév€l lócsovotou!k
or
oszlo]|op o|5ó o|do|órc' r]kö'ben o! e|ü|ó,zögemeló.

Iüggóc'opógy íÚrotónok lózé!€ or 6.to||op élé!5| 70 mm
tóvo|sógrc helye.kedik é|. fu o|do| iló.yú tóvóhóg ö íü9'
gólégegen lelü99ó hologhoz, l.é5 iété|'lgolodlk' A kom.
plett koton, 5.öi téte|, cséké|ymértékÜ.itétéíék
kiegyenIl!
hétől or onyo, 8.o! tété|'o|dóso és o .!op'zég. 9.€s üte|.
e|ó||ító3o óltol' A caop9zég.t. 9.es r.tél, ú9y l.|l etíoÍdiloni' hogy o ho|og, 1'es tóte|' hótukó| e|óÍéJe|éEoKosahotó ]€gyen' Az ..yo, B.os Éte|' neghúzósd é]ó!t oío ke||
ügyé|.i, hogy o csops'eg' 9.es téte|' í!.otóndk t.ng€|yé o.
8'lol|oppo| pó'hutoDoson ó||;on' E'óhol ti von 2óryo o
holognok o pi||onolkopcso|ó hi]kődtetés€ oloili mogótól
Vo]ó kir|dóddso' Elutón o ÉrdPóÍno']0 e5 téte]' hé|yzetét
o &e'6|ó s'emé|yhéz igo!ítj!k és o nég'szögletü c5ovo(.

]' *

téIél. m.ghút'uk'

(4. óbro)
4. (€nési uto5ítds (4

o. oIojbetó|tó íurolnd| ]éVó zóÍócsovolt' 10.e!
tét€l' é5 e.en keré5ztÜl o lortozékokko| |és'ó||ilotl lö|.sél
oIkolmozóso mei|etl oddig tó|tÜnk be o|ojot o gépbé,omig
kis légbuborék ném lóihotó oz oloj3'inbzénén'
tétel.
t[óVoIitjL|k

c5ok o kóvétke'ó o|ojot

H 3ó jé|ű' ToL

'1.éJ

íobod ho*nó|n':

17542101

9elinli

hidrcuIikoo|oj

V]szkozitós: 3ó .sV50 "c
Betó|lendó mennyiséq: 1'0 | (1000 cm3)

A gépbe okkol

kel| o|ojor utónotölteni,
o]oj5'intszem okó je|öléséig lé!ü|lyedl'

hd oz o|ojs.iÓt oz

8 hét Utó| o]ojcsélétké|| Vógézni.
Hogy oZ o|ojieknóbó| |é |ehess€n éré31t€nt oz o|ojdt, ki ke||
csovoÍn] o mógnele5 5zr]ó .sovoljót' l3-o3 tét€|' és Ulónr
óv.toso| ki ké]| venni o lurctból o komplett mógnéíÚddt'
A mó9neíúdro rótdpodó Íészecskékete| ke|l tóvo|í|oni' Ezt
kóvétóeh o nógréses 5!űló .sovoljót o komplett mógnés
rúddoI együtt ]smét storoÍo becsovorjuk.

A

85]5.ös tipusorozot központi o|ojozó.éndgéÍe| vTn

e||ótvo'

Á'

A Vdíósi

miivé|etek megkezdése e|ótt

oIojszint5zénén' l1-es téte|, e]|enőliz'Ük

o

kóvétkezó'

o!

ke|| ó||íloni és m€9

5. A 9éF hojlósd
A voftógép hojldsót

Foldu|otszóml 7500 í/p

Hojtótólcso:o50mm
EkslijtóÍcso Ek'iÍóicao

9515/ó10
3515|ó20

85]5/ó30

7500
7500
7500

a515ló80

7500

9515/óó0

egy 0,ó kW té|jésítméhyÜrolor végzi
beépÍtélttergelykopcso|ón é5 ékííjonkeresÍül. A 9ép be.
jólotóso 20o ód gép-o|opidőig ke|| tT son'

o

íp

132 mm

ke|l

Hovonto egyszér ké!'é| meg ke|| o|ojo.ni o ke|mé|e*oító
rudot' ]4-es tétel' (vórós je|zés dz óllító.svoÍTn), és meg
ke|| tkzrÍ1oni oz oIojszűrót, í2 és tété|'
A gép üzémb€ hé]yezése élőtt vékonyon |e ke|| o|ojozni o
lútoÍló vezétőrúdjót, 16'os tétél'

7500 ö|léípe.ceg te|jesítményhe,
o|oPu] oz éku Ühojtóshoz:

MotoítóÍcso: O

oIojs!int

ó||ósót (o' oldjnok o két jelzővondI kózótt ke|l óllnio)'
Jóró gép nel|ett o kéh|óob|okon ót' 15-ös létel' el|en6li'.i
k€l|' hogy hűkódik.e o központi o|ojo'ó rend'el (ho é|mo.

lod oz o|oÍT|yós, okkor o gépet |e

FoldU|o$zóm:2650

követkeuő pé|do szo]gó|

.J5]5]ó90

3st5/7C0

a51sl71O
4515/12O
4515/730
8515/740

)1Aa
75oO

7500
ó300
ó300
ó300

mox'öltésle|jesítmé'yhe'

o|oPidő)

hn
hn
lZ 132 n6
aa 125mm
ia 132 hn
A 1.2 nn
A 132nn
Q) 112nn
a 112frfr
O 112 nn
O 112 ntn

A
C)
A
A
A
A
S
A
í.
e1
A

A
A

132
132

bejórctóshoz
(200 óro 9ép.

Eleknék o gépeknéko ndximó|is te|jesítmény€l o !oÍondó
keImén.k m€9íéI€|ően teIjés mértékben oIkoIróuhotók
Ameiny]ben téchnoió9]ol okokbó| s'ük!ége$é vó|io' hTqy

oz o|o]Ieknőről' és é!ólto| o|!|óI hozzó |ehét férn] o gép
beIsejéhe?' oz olojszivoityúhou és hojlóiIemeiheZ E|6zó|eg

kóV€tkéó

7' A tű (4' óbro)
A rÜkét oz óthenő

o 9épet o|ocsonyobb

€l,tíjtó6d

ö|téíélje!íthénnye|hos'nóljók' o
ékííjiólcsók óllndk .endolke!éíé,m€|yok külön

le kell erceteni oz olojotl

Íono].*tomóvo| o voíónó Íeléú9y
hely€2rÚk be' hogy nyokóvo| ütközéiig bevezetjük . tütoÍtó'
17.és réte|, lurctóbo o|ymódoT, hogy o v.Íónó ó||óthosson
o tíi fokótr, tehói vó|lóvd] hótrcíe|é' A iük röqlitésé|e hen.

o
4000

A tjfo9o9!d9

4500

gelesíe:j Clovo|ol' I8.o\ |ele' Vo'gd]nok

5000
5ó0o

A géphe. o B 27'e5 tűrendgér kelÜl oIkoImdzóío'

6. A gép bullo|olo
A jó| ÍeIcsopPonthotó

bUrkoIoi biutositjo o hulokÍogókho'
és szó|relétő e|emékhen o ke|nétovóbbílókho! é' d vó9ó.
béÍendézésh€' vo|ó köniyÚ hozzóíéést'
A mé|kó.sopponqút, 16s tété|,ú9y nyitjuk ki, hogy ncg
és
ÍogjUk o (I(és me||e!t jobblo éiheIyé!k€d6) k]mé|yítésné|'
Ú nyi| irónyóbdn o hojtóké|ék o|do|o fé|ényomjuk' omig
íobodon a| ném ho|od o. o|sókés rögzitése me||ett' él
e|ó|eÍelé ]é nem csdpPdn.

ffur[aIopot' 2.es télé1,Ügy bi1]eItjÜk ki' hogy

Ieíe]é
^
nyomjuk o |oFlugót' 3'o5 tét.|, és o munko|opo{ o ny]| ]!ú.
Iyóbon boIrd kibiIlentjÜk, A csovo|' 4'€5 téle|' otdóso Ulón
o |op' 5'ós létel, |evéhet'ő, és ezó]to| még voT 1éÍémtvé

.

(e|metovóbbítómühóz

vo|ó houdíéré!|ehetőség€'

A tű, hUrokfo!ók és o Íe|sóké! hdjtóeleméi r' olojó||óon
]ezóÍt géphózbon fog|o|nok he|yet. A csovolok,6.os tótel'

o|dóso utón levehe|ó d íedé|'7.és tété|'éJ Íe|Ülrő| hozzó
e5
léhet Íélnio! em|itett hojtó€|émekhez' Az o|ojteknón'
'
1été],lévó .sovolok' 8-os téte|' o|dóso utón o 9ép |éVeheló

8. BeÍűrés
A iono|vczéló5 oz 5' és 6' ób|ón ]óthotó'

85l5/ó10
85r5/620
8515/ó3o
85]5/óó0
8515/ó80

6515/ó'0

Nm
Nm
Nm
Nm

BO

Nm

Nm 100
Nm 100
Nm 100
Nm lOO

8515/740

Nn

70

80

4515/7r0
85r5/730

70

80

8sr5/100
85151120

Nn

80

80

Nm 90

Nm

90

Nm 90

9. Kelmolovdbbílós

(7. óbro)
85l5/ó]o,
osztó|yok:
-l ó20, -|ó30' .|68a' -|ó90' -1700'
-1110, -1120, -1130, -1140

A t.lmelovóbbítói útiónok ó||iló!d
útiónot ó||Í!'so íokolotok Té|kÜ] kivÜló|
lörléniI idegcn segédeyköro! o !oInozógo ré||.j|'

''t.ké|métovóbbitós
A

2

9.1'1' Eőlé|melovábbitó

A nunkr|op
nt)

o

kibi||en!ése utón (o ó' íejérétbelog|o|tok 3ré.
1.é' tétel' o kóvotkóróképpén

A.,opvégel, 2 e! léle|' benyor]U|' és o |éziLeÉ|.el'|9 es
(é'el' 4' ooro' odd:9 Ío'goLjuI eI o nyiI ilónyóbon' oÍ 9 be
.em okod o csopsleq| 2-€s téte|' Ho o kézikér€ket o nyi|
(o 9ép Íot9o'i'ónyóbdn) rovobb íot9olivr.' o!lol
'|ó.yóbor
.i'ebTe vo|.! o e|féLovóobnós úljo (ó\es\o$'' Ho r
kézikeÍeke! o |yíL|oI e|€ntélés i.ónyboo forgotjuk' okkoÍ
ho$zobbó vó|]k o ke|meto$ibbítósi út (óltésho$'. A to"

vóbbítósi út kivónt ho$!ónok beó||ítóso !tón e|éngedjük o
csopszégét, 2'es 1é|e|'

o.l'2' 59gód.kélmetovóbbitó
A séqéd.ke|me1ovébbüó' J.os té1e|, tovóbbítósi 3.oko*ónok
bsi]]itóso ulyonúqy tötténik' mint o Íókélmétdóbbílóé'
csokhogy o 2.qs Éte|szómÚ csTp he]yelt o 4.és tétels.ómú
Bopót kéll m|j ködtenr i'
Dj|íó!on.Íól.vi!'o.y

''2'
A difiérenció|-viszony okkol

ke|etkézik' ho

o

ke|meiovóbbi.

tók kü]önbó7ó hosszúsó9ú utokot lésznek meg'
A rcndé|kezésle ó||ó' Íokozot reÓtesen ó||íthotó tovóbbító.
hűve| hu]|ómositoni (Íodlozni) és |yújtoni Iehet'

o) Poziiiv

diiÍerenció|.Viszony:

íóke|métovóbbitó kisebb lWóbbítósi utot tész mégi
mint
^ o segéd.ke|meiovólrbító'
b) Né9otiv difíeléncié|.v]szoiyl
A Íóke|netovóbbító nogyobb tovóbbítósi ulol tesz m€9|
mint o ségédke|metovóbbító'

A

/,

fók€|metovóbbitót'

ké|métoYóbbítók |ovóbbítúsi útjónok b€ó|Lítóso
jézatben |eítok szé|int történik'

o 9'1' Íe.

10. Ke|metoróbbÍtós o 85l5/óó0.05
(8. óbro)

o5

lo'1' A te|n6l.vóbbiló5 útjónok ól|ításo
A kaImetovóbbítós útjóiok óllító3o Íokozotok
tódén]k id€gen

ó|ynó|

né|kÜ] kívÜ|ó|

s.gédészkó!ók o|kolmozóso né|kü|'

10'1'1' Főke|meiovóbbltó

A munko|op kibil|.ntéÉutón (o ó. Íéjézétbé
fog|oltok sze.
riit (d íők6|m€tovóbbílót, 1.€s tétél'o köve1kézőképpen
.soP5.é9ét, 2'e' tétel' benyomjuk. és o kézjk€rékét,
a'ob.o' Io'é!.éle|' oddi9 loI9oliu|' o n\'I itónyobof' omjs

A

bé nem okod d csoPszeg' 2.es téte|' Ho lovóbb Íolgdtjuk d
kézikeréket. nyí| i|ónyóbon (o gép loÍgós].ónyóbon), okkTr
ksebbé vó|ik o k€lhetovóbbítós útio (oz öltésho$z)' Hd d
Iyí||oI el|erlét€s iónybon Íolgotjuk o kézikéÍ6két,okkT|
hoszobbó vó|ik o k6|foétdóbbítósi út (o! ö|téshos')'
A tovóbbító'i Út kívónt hoszónok béó]]itóso utón élenged.
jÚk d cso|5szeg.t' 2-e3 tét€l'
10.1'2' s.géd.kélnotÓvóbbitó
munko|op kibi|l€ntése Útón {o ó' íéjé.étb€íogloltok srÓ.
lint) o
3 os téte|' d következőkép.
'egéd.ké|métovóbbÍ1ót,

A

A lé.éati.nyo, 4.6 iéiql, k|óovolé5o

Ütón o koÍ' 5'ós
téte|' Íe|íélé
vo9y |eíelé mozgoihoróvó vó|ik' A kor olsó
ó||óso o |e9nogYobb tovóbbítósi ho$zdt éredhényezi, íékő
ó]|óso vi,zont T legkisebb tovóbbító3i hosszot jeiénti' A két
ólIítóc,ovol, ó.os és 7.es tét€Í' segítlégéve|róglithetó o
tovóbbíiósi ho9sz éÍték.A lecélett onyól m69hú2.uk'
10'2. Fod.otó.i vhtonY

A fod'oró5i vkzony akkor
A

ke]elkeziL. ho

o

|.e|melovóbbitó|

ho93zú3ó9ú Utot t€s2nek heg'
rcndo|kezéÍe ó||ó, íokozatmentesen ó.l|íthaló ke|melovoc.

kü|ónböző

bítóműV6l csok egy kü|ón ke|me|eszoíítókl' o, eifqdítholó
|odrc,ó kéMü|ékke| egybékótvé fTdrczhdtó oz okó ke|úeré|€9, ho kózIJén o €9éd.k€|nétovóbbíió
m]idig noEyobb
Utot lesz heg, nint o íőkelm€tovóbbító'

5

ó

Á||ohdó íTdÍozósi vklony

A fóke|métovóbbító ki9ebb utot tesz meg| mint o segéd.
ke|metovóbbító' A re.ézeti onyo' 4-es téte|, mé9 von
húzvo, és rőqzili o koÉ, 5.ö' téle|' é9y é|őre meqvó|osz.

Ho o fodro'ó kéíü|ékki von íotdítvo,okkor oz
kélmeÉté9nén kelü| íodrozóío'

o|só

Vó|lozó fodrozdsi viszony
A recéle|t onyo, 4.és téte|, o|dvo Von. úgyhogy o krr,
5.ös téte|, működlethetó o pil]onotkopcso|óvol' Au ó||i.
:ócsovorokot' ó'os és 7.es téte|' ]négfel6lóen béól|íijUk'
és ezek o k!l' 5'ö5 tétel, okó, i|| íekó hdlólo|ósólo

ó.os tété|32ómúó|lítócsovor' vólosztolt í.d|o'ósi viszony
7.es léle]s!ótrú o||ilócsovo.' 1i.c! beo|| tvo .Tdro'ói vi9ony

A ÍodÍozónyelv voÍó5f,ól mindig be von hojtvo' csok o pi||o.
nolkoPc5o|ó mÚködÍétésekol ke'ü| sor o VoíoTdó ke|mé
ol5ó lélégénékíodrozó'ólo.

ó.o' tételszómÚ ó|lító.sovor' rogy fodlozósi vÉzoiy

7.és tétel5zómú ól|itócsovor, kis íodÍozós] vislony
Egy m!nkodoÍobon be|ü| o követkeuó voíósi művel€tok

Beholtott Íodlozó készü|ók mél|eti

o

kisebb íodrozdsi Vl'

9zonnyo| ÍodrozunkI u9yonokkor o pi||onotIopcsrló nűködte.

tésekor o voÍ.ndó ke|me o|5ó réteqének nogyobb méMi
fodlTzósót érjÜk é|' KihoÍott Íodrczó készÚ|ék me|ett oztó1
é|molod o Vo(o.dó ke|mé ol5ó létegénekfodrczóso'

A

kelmetovóbbitók tovóbbítósi útjónok beó|lítóso
pontbon léÍrtok sue.int tórténik'

A

o

9'1

tób|dlotbon 9ómítósok úijón heghotórozotl moxiíó is

íod.ozósi viszonYTk von|.k fe|iünlerve oz ó|téshoss. íüggvé-

A voÍósi íT|yTmotnó| d 5.ómÍtott értékekü5| o
!e íétL|ojdoF\ogoIbó| eredo e|té'és€{ |óp-€|t '€''
9:'t.lv---o

r:i!9rr-g:!9r-3'1 1:2'c

35]5/óó0

1,6 1,7

1,8

1|

1|

os'tólY

o|résho$zmm'ben

a51sbóa

2,2 2,3
1|

2,3 1|2'2

2'8

2,4
1|2'1

1,9 2,O

1:2'ó 1|2'5

2,5 2,6

112,0 1:1,9

osztó|y o|té5ho*rnh.be|
2,4 2,9 3,0 3,1
85]5/óó0 1i1'8 1|1'7 1|1'7 1|1'ó
Motimó|]9
3

Voíohdó

2,1

1|2'4

2,7
111,9

3,2

1|1'6

fodío,óí Viszony Tz ó|tésho$'

|iiggvényében

l|.

Ke|mo|es'orító berendezés (9' óbro)

A voÍó|óbloIpnok

(|esrolitó|ób toIpóiok) l€ljes

{e|ü]etéveI

égyen|etébénÍe| k€|| Í€küdnié' hogy o vrÍondó kelmé yo'
Ioson |e |e9yen szorilvd o tű|émez' il|. o ke|metovóbbító é||enében' A tL]nek okodó|yt.|onUI ké|| mozognio oz ö|ró|yuk.
bön' A |eszoritótoIp nyomó5ónok s'obó|yozósórd szolgói oZ
ó]|ítócsovoÍ' 1.es télél'Az ó|litócsovol jobblo tödénó Íolgo.

tdsóvo] nogiobb és boko vo|ó íorgotósóvoI pódi9 kisobil
|élz o toIpnyomós' Külónbözö onyogvostogsógok é5 kere'zl
vo|futok jobb óthidolósónok éldekébeÓ o voíó|ób norgó
oIsólésze| (toIppo|) vdn Íe|s4re|ve'

A

kompleti voÍó|ób kiszele1é5éh6. i|l' é|lóvo|ító'óhoz dz
o|dókrú, 2.es n:le|, o nyÍl i|ónyóbo ryohjuk' mdjd oldjuk
o }et ddldb Ie.9e'eíe;Ü (rovda' 3.or lélé|'és o voíó
|óbot kihúzzuk o tortó, 4-es tété|' hornyóból. A csé|e e|végzé'e Utón s.oroÍo méghúlzuk o he|geleí€jű csovoíT'
](ot, és oz Tldókort o nyí|lo1 é||entétesiÍónybo nyomjUk'
Ennék sorón otro ké]| ügyelni' hogy o voÍólób kdrjo' 5-ós

lét€|, béokodjon o nyomórúd, ó.os !étel, ve.etékébe. |Jo kj
okdíjuk bi|lénténi d vdíólóbot, okkor o2 o|dókort' 2.es téte|,
o nyí| ilóiyóbd ke]| nyomii' o nyomóúd' ó-d tété|'vez€téké
sÍoboddó teszi o kod' 5'ós téte|' és T Vofiólób boho d nyil
iűnyóbo kibil|érthetó'
Ennek soÉi o k bl|énÉs€]óti o kövétké.őra ke]| ijgye|ni:
o tűt o ]egmdgosobb hé|yzetbe ke|l ó||íton'. A voÍólób be.
b]]|énlékkolíigyelehne] kell lenni oÍo, hogy o kor' 5.ös
tét.|, bedkodjon o nyonó|úd' ó.os léte|, vezelékébé

12.4.

A rugó előlo!!íléF

A luqó

6]őles'ítését o vorondó ke|ménék megfele|óen be
ke|l ól|itoni, hTgy biztosÍtvo |éqyen o' okó ke|menÍeg bi}
tonsógos tovóbbítóso o ségéd*e|méto'Vóbbító óll.

13. s'ó ||észítes

A VoÍoi kii|*je és .lgo|mossógo úédékÓdóon íüg9 o tú'
é5 o hurokfogófono| íeszülésénekhe|yes
A

'zdbólyo2ósótó|'
toítnoI feszÜ|iségét ú9y ke|| beó||itoni, hogy
egyen|eté ru'
gd|mos voÍot kel€tkezzéT. Figyel€mbe ke|| venni ozt o
|ényt' hogy o hlrokfogó fono|oi o iÚíono|lo| e||€ntaben
k]sebb íeíüléstb'mok ki. Tú| eó9 feszÜlés o lorot ósszéhú.
zódó'ót' i||, o íool gYoko.i 5Iokddó5ót okozhÓtio'
Kü|önó*r ü9té|ni te|| oío' hogy jól zórjonok o fono|Íé5'íió
lórcsók A wÍófono| logy o voÍondó ké|me é|ólo.du|ó rü.
lönbsége ésetón gyokron e|égendó mór o íonolíe'zÍtőonyo
íé|fodu|otT k o kü|önbé9 kiegyen|ítéséíe.Vékony órllól
Vostogdbbro vo|ó óttérés esetén mindlg szükségéssévó|ik o
ITno]Jeszü]és utóno*obó|yÓzóso'

t2. Fodroró kélrülék(1o' óbío)
.:án^(';|v^' ' A5|q/ÁÁn
és o
A íodlozó kéíÜ|ékmósodik ke|me|e9olítóként
'oTgól,
tesli o
mégÍe|e|ó voÍógo|hitÚróvo| egybekótve |ehe$vé
ke|né o|só |éiegénélíodrozó5ót' A két összévoÍondó k.|'
mélélegete|vó|osztjo egyndíó|, és kö'b!n o legoIsó ke|me.

|éteget egyidejr]l€9

o

segéd'kélmélovóbbítóro nyomjo
omé|y nogyobb tovóbbíiósi útjd o|opjóa több ke|mét tr|
é|óre, mint d Íótovdbbitó iovóbbíó||ít' A Íő' és seqédtovób.
bító közört képzet!.óncok oztan ósszevÓnd3ro kerü|ne& o

íe|só simo ke|úeÉté99é|'

12J. A |od'otó kó'ü|ét mdgo$ógo

fontos' hogy o fodrozó ké9'ü|éket' z.es téte|, o
két |encsíejü.sovor,1.es tét€|' gegíBégéve|mo9dsiógóbdn
úgy ó|lít'uk be, hogY o íodrTuónyelv' 3.ds téte|, íe|ü|eiéve|
o9yenletesen Íe|Íeküdjön o 5e9éd'ké|métovóbbíióro, meIy.
nek ékózben |égíé|sőó||ósóbon te|| €lhé|yozkédni€'
KÜlönösen

l2.2' Béó||itó' d voÍó! ilónvóto t(6ré''tb.n

A voíd! i|ónyóro keleítbénvdló

béó||ító9 o.govorckko|'

4.es tétél'történik o|yhódoi' hTgy o Íodlozónye|v o segéd.
kelmetovóbbitóhoz viszonyítvo 32immetriku9n he|yezkedjen
12.3, Béó|líló3 o ldÍó! ilónvóbqn
Az éxcé.lel'5.ös tété|,ütközókéTt 9o|9ó|' é9 o voÍondó
ke|me vostdgsógónol mégíé|é|őenon.yiio ó||ítJ!k kö!e|ebb,
be T voÍólo|p é5
hogy o fel'6 kélm.rétégne
''orulho$on

14' Lévógóberendezés (]]' óbro)
levógóbeÍenoe7es o voÍondó |e|ne yé|ér.||.vogosólo
szo|gól o VoÍot képzése e|ótt' Ehhez 7 mm 9é|es kés keíül

A

Íe|hoínó|óío. (iÍogóslo]on vógósi minőség eléresóre
,e|!o. és oIsóke!.ek e|őÍe'ilel' ó||opolbon ke|| |ern'e'

o

1t'í. ré|'öké! li.sété|é!€
A le|'őkés, ,].es téle|, o késkor okó helyzetében ú9y kerü|

kicseré|éíe'hogy kicsTvÓljuk o hol|opÍéjÜ .sovort. 2-é3
téte]' és o kési íeIlelé (o nyiI ilónyóbon) kihúzzUk. A ké3t
o késko| éZénhelYzetében, o Vélelócsoppol hóircÍe|é, Íé|ijl.
ró] beto|juh ohíg o mé|]só vógóé||e| kb' ] mm.re] ót nem
íed] oZ o|sókés vógóé|ét' é. oz okókésel szemben 0,2 mm|e| visszo nen óll' A vez€tőcsopot
esetenként 8 mm ho$zú'
só9ro !1óno ke]] köszó.ü|n]' Ert köVetően ismét szdoyo
meghúz!k o hotlopÍejű .sovoít' 2'es téle|. Ezze| o íekökés'
1-es iéte|, o nyomó|op, 3.os téte|' hotósórr bé*oru| o ké$

14.2.

,|ó. ohéslépzés

Akólé' liciérÁ|&é

okókés k]caeré|éséhezki ke|| bil]énténi o hUnko|opot

(o ó fejereiben leíd6k
^!

EzU1én o|djuk

o hengéles

'élinl).
(o nyi| jónyóbon) t|hÚzuk
|éÍélé
ÍéjűcaovoÍt, 4.es 1éiel' é9
A2
Új
kó5t
oluIló1' hegyéve| hóvoíe]é,
oz o|sókést,5.ós té1e|'
ilmét béhe|yé4ük o csopslegi ó.o! téte|, ho5ílékóbo' és o
tÚ|emez íekó é|énéknogo$ógói9 béto|juk' Ezutón rro.osÍo
nregh]jzz!k o hengereíejü csovolt.

í5. vortolszé|esség(11. óbro)
l5,1' A voÍot3!é|ésiégbeó|litó3o
A vorolszé]ességélo kóvetléuók gednt óllitjuk bej
A kés'kort o |ego|5ó hély'étbe visszÜk' kinyitjuk o me|l'ó
csoppontyút, kib]||enljijk o munko|opot (o ó' fejézelben |e.
írtok lzér'nt)' mojd kjcsdvoljuk o |encseléjó csovoíokdl,
lo-es és 11'é' téte|' Utóno o kivónt voÍot'zéle$ég.eb€.
ó|jtjuk o fekókést' mégpedig ú9y, hogy boko (ke3kéTyebb
Voíot) vo9y jobbro Gzé|esebb voÍoi) to|jUk' mojd jsmét
l'olol.o neghÚzluk o |encsefejű caoVolt, ]l'es tét.|' A'
o|3ókéí o .YTmórugóvo|' 12'es 1ét€|' éj o csops'é99el
]3 os léiel, kis!ó o íe|sókéÍényomjlk. A ie|5ő. és o|sóké9
[ózött o voÍondó ké|ménékmegfe|e|ó €|őféíírést ké|| be'

d]|ítoni, mdjd

9oÍoío meghú.zuk o

|én.séféjűc'ovon'

]o-e! tété|'A voíotszé|essóg csókkenteti hotórokon b€lül
Voí]ó|hdló, éspédi9 o fe|ső é5 okóké' beó|]ító3ón.k nódo"
sitóso né||étt'Ezen hrtórokon kíVü| szüksége'sé vó|ik o
l5'2.

A né|tió cloPPontyú Ütl.ötóiénet béóll|tóiq (4'óblo)

A ne||Jő .soppdntyú ütköZjjét o voÍotszé|élségnekmeglé'

Ie|ően ke|| béó||ítoni' Ennek sorón oIdoni ké|| o hdlslög|e|ú
o|yót' 2o.os téte|' és e| kél| Ío.díirni. caovott' 2]"es iét.|.
Boko lö énó |or9otós keskényebb é' jTbbrc vo|ó ío|gotó9

pedig s!é|esébbvoÍot beó||iiósólo 9o|gó|' Utóno heghúL
zUk o hots.ögletű onyót és benyomjuk o csoppdntynt'
A me|kő csoppontyú üikózőjél ennek sorcn úgy ke|| beó||i
toni' hogy o felsókés o nyomó|oPPoI o bÚlko|ot]émez, 23'or
téte|, kimé|yedésében, 22'e5 téle|, (o csoppdnlyúvo| ós'e.
csoVorozvr) ídbddon mouogjon'
15'3.

A

A bq'io|otlemer béó|lilólo (]l'és 12'óbrc)

b!lkoIot]eméut' ]2.óbro, 1'és léie|, ú9y kelI bgí|llton],
hogy .' qhókés todójóboi, 1]'óbrc, 14.e5 táe|, könnyű
élófé*u]é'mé|lett íekÜdjón fel'
A beó]|ítós e]Végzéséhé.o|diuk d hengércs|ejű .sovorckot'
]2'óbro, 2.és téte|' béó|litjuk o bulkolot|emelt' ho]d
neghúuzuk o hengeÍ€sÍejű csovolokot,

'T|osro

1ó.!' Hó..m'ó|o.'!6oővdí.t

A

úqy kéPaődik' hogy o tű érvézélio tűfonolot
qóvorot A tű ío|íélétödénő mozgó3okol hufok kép!ódik
oz 'z€onyogon'
o tűleú.z o|o|t' mé|yéto bokó| jöMó q|só huloktogó iejves'i és sojót fonolóVol égyütt jobblo íe|Íe|éVi3zi' Ho||
Pontjó e|é.éseelőtt o jobb Tldo|ró| é.kezó fé|9ő huloklogó
ke|esztezi oz o|5ó hu.okfogó útjót' Ez ótvézeti o hormodik
íoiT|ot o hulokíogó ó|to| képzett lono|hóromszó9ö.' Ez!é|
mégtórténik o k& hurokíogóÍonol hulko|ódóso' Afé]só hu'ok.
ío9ó íonoIót o túléóezen' o voÍí'lób |ónco|ónye|vén ke'es.
|ül o tűhö! !i!1i' ore|y ebben o' idópontbon megké'di lo.
Í.|étórlénő horgó5ót' A nj eközben b$.úr o íe|!ó hulok.
ío9ó' eniek íono|o és o. ó|to|o tonoIt okó huíokfoqóíonol
kö'ótt képrődölt hólohgógbe' Enné| o nűve|etnét mégtól'
lénik o tű'onol hu*o|ódósd o fé|só hurokíogó fono|óvo|' A
Ii] |élelétónénő mozgóso o|ott hindkét huÍokfogó v]$'.tér
k indu ósi he|yzeiébe' Az o|5ó huloklrgó boI o]do]i ho|iponl'
jó1 (Íordu|ópont]ó1) róvidde| óze|ólt é|i e|' hie|őtt o tŰ
megérke,ne o|só ho|lPonti helyretébe, miq o lekó huÍok.
ío9ó dkkoÍ éri €| hotponljó1, omikÓl o tű mór megkeldie
íe íe|évo|ó mozgósót'

A íe|!ő hutokíogó

vissrotélésekor oz okó hu|okíogólonoI
huÍ.k]d le.sú*ik d íekó hUlokÍogóíó|' és az o|5ó h!lokfogó
hóvofeé Vo|ó ho'góso kózbén |é.súszik eÍó| o tűiono|.
hubk és ö$!ehu.ko]ódik dl o|só hu.okfogólono||o
16.2. Nét5ló|d3 itégóvd'íot

A szegóVo4ot ú9y képródlk' hogy o tű ótveré|i o túfonolot
o! onyogon' A tű íé]felétö énő mo:9ó!okol hUtok képződik

o|rlt, melyet o bo||ól jóvő o|3ó huloklogó |é|Veí
és sojó( 1T.o|óVd| é9ytitt jobbro Ie]íe|évszi' Jobb oIdó|i

o

tű émez

hoItpontjo e|éréseeótt o jobblól jövó, ÍonoI né|kü|i ÍeIsó
hlrokÍogó kélesztezi oz o]só h!.okíogó útjót. Ez íé|Vés!io
íonolot o hurokÍogó ó|t.I képz€tt ÍondIhólomszógön keresz.
lü| A íé|5ó hulokfogó o íono]ot o tű|emézen' o voÍólób
]óncolónyglvén keresz|ű| o tŰhó' v]s.], om€|y ebben oz idő.
ponibon megkeldi |efé|étöÍténó motgó'ót' A tű ekózben
beíÚ. o1 rkó hulokÍogó íonoLónok hurckjóbo, né|ye1 o
]ékó hu.okiogó torl' Ékötbén meliödénik o tűlono| ö$'e.
]u o|ódóso oz o]só hu.ok{ogónok o lonoI né|ku|| hurok.

lo9ó ó\o| 'é|?en Íono|o9ó|' A tU |éleétö énó mo79oso
o|olt mindkél hurokíTgó vis'otél kindÚ|ósj helYzetébé'A?
okó huloktogó bol oldoli ho|tpÓntjót (íordU|óponljót) lóvid'
de| oze]ótt éÍié|' m]elótt o tű úegélkézn€ o|só ho||Ponli
hély'étéb'.'míg o lekó hu.okÍogó okkol é.j el ho|tponliót,
omjkor o tü nór négkézdtélé Íe|évo|ó nozgósót, A lehö

hulÖkÍogó vi3slotérésékoror o|'ó hUrckíogófonoI hurokjo
|e.!úg]k o lek6 hulokfogó.ó|' és oz okó hulokfogó hót'o.
fé|évoló mougóso kólben lecsúÍikériő| o tűíono|hurck, és
ö$.ehÚlko|ódik o! o]5ó hu@kfogófono||.|'

1ó'!. x.i!ó. Ióncötló!ű

voí'6t

A biáo!ító voídtot €|őó||itó VoÍógépeknélo s!égóVoÍós
ós o kettó' |óncö|téí] vo.rct tűno'góso íinklonbo| vo.'
fino|ot o kélmén. Miutón o
|tt is o lúve| viss!üt ót d
fe|lelé ió.ténó motgósokol hu.ok
tl: ótszúrto o ké|mé|o tű 'ekó

l;p'őJil'

ome|y

Ebbé o hJío|bo \e'I o hurJlÍogonok besljí.io.
o 1l]ho19ó! 1€9mé|yébb poitjón jobb o|doIi lTÍdu-

|ópontjóbon

Von és szintén ío^o|oi vetet' hogy mégtogjo o

hllkTt' Mlkólbén o iű Íé|9ő ho|tpon|jo é' T hulTkíogó bd|
ho|tPontjo í6|ého|od, o k€]metovóbbíló o ké]óét égy hu'ok.

koI tovóbbvisli. Eur kövétóen o tLj isnét |6sü|lyed, miközbei
burokíogó jobb oIdo|'o fi.nónybon) 1órténö Vis'zoholo'
dósón kivü| róvid sn||yedómozgóst (Y.kónybon) is vége!
Eae| éljÜk el, hogy o tü bé tud szúr.i o h!.okÍogó huÍok.

o

jóbo' il|' íoio|hólomqógébe. A huíokfogó tovóbbhoiod job.
bÍd és o tűÍono| hu|okjót' nelyei o tŰ lefe|é tö.ténó moz.
gósokor mégíogotl é|éngedi.A tÚ v]$zoméqy oZ okó hol|
ponti9 és eközben lóhúzzo o! elengedéit hulkot o te|néíe'

1ó'4'1'

s'sgóvo[ot (hólomiló|o3)

fono| í€gÜ|ésénék íobó|yozósóvoI

o szégóvoíot

5!o

molo

^ oz öhésÍollót kL|órbö.öképpen
ezl
|ehel ö55'ékól-i:
A Íe|3ő hurckÍogó fon.|ót ú9y Íékélzükle, hogy o! okó
huroklogó íoiolóvo] tö.tént köt& fent or órudolob vógósi
éléníeküdjöi' 42 olsó hÚlokÍogó ionolónok o ÍeszÜ|tségét
úgy szobó|yolzuk b€' hogy Ugyoné! o kötés |eíé|éo Vógósj
é|le legyén húlvo. Úgy is |éhöt o lonoltészÜllséget szobó|yo.ri' hogy o tÜÍono| és o ÍeJsö hurckíogó Íono|d oz o|só

hÚrckÍogó íono|o ólto| o

vógóí é|i9 |egyen béhúzvo'omely

dzUlói nindké| ÍonoIloI hu|ko|ódvo o vógós| él ménlén íek'
s.ik' A |e99yokrdbban o! oz ö|tégfojto kerÜ| oIkoImo,osro'
ome|ynél d két hllokÍogó íoÓo|ónok
kóEpén hélyezkedlk e|'

o kólésé o vógósi él

ió''.2. K.tIő. |óncöllé!ű voÍdt
A k6itós ldn.öltésű voÍolho! o

íono|ÍeszÜltsóg 5,obólyozó.
sdt olymódon végéztük' hogy d tűíono| o ke|he okó o|do.
lón ne képéaénhulkoko1, é! o hulokíogó
s.mmi
'onolor voüot
esétÉsé feküdjön feyé3ei o voÍotbdn' Ezó|tdl
eIveszti
é' oz ö|tés ös'€hu o|ódó5o oko.

'u9oImo$ógdt'

Í7. Vonócélno
A voíóshoz nolmó| esetben o tűhöz és o hu|okÍogóho! Nm
50/3.o3 pomutvoíóÍonoIot k€ll ho*nó|ni.
Ugye|ni ke|l oÍo. hogy o gépen soho ne léPiük e| o íoiolot,

18. A ké|mé|evété|éo géprő|
Leherő|e9 úgy ké|l voÍnunk, hogy lóVid |ónco1 kép€zzünk oz
egyes munkodo.obok köuótt, mé|yet ol|óvoI e|vógUnk. A |ón.
col soho nem szobod |etépni, ré é|göúÜ|nek o li]k, é5
megsérü|hét o nj|eme. luroto'

t

Í9. A góp ü'embe helyézés€
Ho Volofiénnyi €m|ítétt.|őiró3 és Útmllotós ío kené! is)

pontoson ÍigYe]embe |et Véve' dkkol el |ehet kezdeii o vol
róst. A pedóllo| megemé|jük o |észo.itó to|Pol é! o' tnyo.
got o kósi9 to|vo olóhélyéuük, o !o.ró|óböt igmót |é€r€szl

jük' és kéael óvotoson ótÍoígotjlk o gépet. A voÍógépel
.sok okkoí szobod élőbb losson, rojd gyoBobbon futtol.i,
ho meggyózódtünk orn'|' hogy o voÍotképtéso kírc.5ó9nok
óegíelelő€i töténik' MiveI o 9ép fo|yomotGon |óncT|' ner
íehél]enii| úÜksé9es Íuttotó3kol (voÜó!kol) ó|loidóoi ke|.
mél |orton] o voíó|ób o|ott. E2 ouonbon mégis ojón|otos'
mé* euólto| kíhé|jÜk o kelnetovóbbilókot és o voÚj|óbor'

20. A gép kolbontoíióso (13. óbÍo)
A gép kínos o]rpos!óggo| tórténó risziítósóro é9 oz e|ó'ó'
€kben he9tó|9yo|t kenéíékülörös gondTt ke|| loldítoni.
Egy ól|ondóon ülemkéí ó|lopÓtbrn |óvó WÍógéP stóhó'o
ez o' ehó e|óÍo|tétel' EzénldvÜl éttő| Í(igq d kiíogósto|on
m('kódés' o hosuú éleltorrom é5 éZze]ogyi]tt o jó voíot is'
A tisutítósr mindén nop, i||' miödén nűyTk utón e| kel| vé.
gezni' Vógósze*€zelte|
€||ótott géPekné|nogyobb o sr..y.
nyezódés' mint nós gépek esetébén'A ÍéIcsdpponthotó buI
kolot lévénkönnyer és gyoBon holzóféóetonk o hurokÍo!ókho., ke]metovóbbítókhoz é5 o szólveueló e|emekh€z. Á
l]sztítóst ecletle| végezzÜk, és tóvo|ítslnk e| mi.den íó|ot
és s/e.rye'ödésl' oEi nUnLo ].ózbe1 |e.o|ódott o 9épÍe'
Evente ég'szel |ekopósbó| szólhozó szennyezódésekkj| é5
odr'ónyohó| né9 ke|' .|s4 oni o nogneles srjIo

'ó'no
Íúdjór,2'es tétél'o !zÜrót' 1.es tété|, és o mógnesé' !zűót'
3.os téte|, o s!itóvol, 4-e3 téte|' €gyütl'
Fe|trjnő zölejek' kopogós, 3úr|ódós' r kéhlóob]okbTn (f6jfe.
dé|) oz oloj kimorodóso esetén íb' ojón|dtos o gépet meg.
fe|üvitsgó|ni' A 9épénmindenféle módositóí k€.
'eIe|óen
ké||, i]|étve e.ek 3ojót v.szé|yré lólténnek' Nyomd|é'
'ü|ni
koson óvunk o szokszeútlen beovotkozóstó|' Ho vórul|on
néhé6é9ek|épnek íe|, készséggé|odunk vó|oft mindén
kérdésr€' ||yen esetekben Vesó9o|gó|otunk is lende|kezéíe
21. A géF beri|lítóso és iovítóso
Ho pótoIkot|és.ek beépitése.é|jóbó| szét és ismét óss.e
ke!|

szerehi o gépet' okkor o jovitó3i útmutotó szérint' vo|o.

mi.t o VoÍotképuó .lefiek béó||ítóso és beigozitóso Vonol
ko!ósóbon pedig o beól|íús] útmutotó 9eÍ]nl ke|l é|jórii'

22. Kü|ön útmutotós
A Vo|rógépmoloÍ |évegóslivó nyí]'isónok luűlójét k.le

vogy

luhodoíob 5e9íkégóv€| nopon1o égyszérmég ké|| liszliloni.
A iisztítós e|honyogo]óso a moloí negkólTsodósdlT' i||'
iónkreménétá|ére vézethel'

Figyelam!

f*=:-^

Mdgato ó3i útnutotól o vdÍógép Eíé|ytelénk.'6|ó'éh€z

A VoÍógép veszé|yte|en keue|éséhez szük5é9e5' hogy o tú
cseléj€koí' . vdtróÍoio] (tűíono| é5 hulokfogóÍoiol) befÜ.
zéséné|és késcs€réné| |evegyük a ]óbot d pedólró|' hogy
mé9okodó|yozzuk o voíó9ép szóndé|TlotIon béindítósól'
|lo nehézségek lé]nerij]ésemiolt egy i|yen mLjvélet nem
VégéZhető é| pil|onotnyi|o9' és úós Tlyon mÚVéietékné|' mint
. Vorógornitú|o cseréjéés o koíbonto ás' ki kel] kopcsolni
oz é|ehrcmos hojtóst' é5 o motorbdn ióro|t énergiót d vor
rógép megó |ósóig tórténó jórotósóvo| el ké|| hoszjó|ni'

Vo(ósnó| o vrÍónő Ujjohegyéinek olopjóbon véve o vo}
rondó ké|mén ke|| leküdniük' Ho oz ujlok tú|jutnok o vd.
Íólóbon é|heIyézkédőljjtelé|ón' 5éÍü|ésVe'é|y€ ó|| fenn'
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