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Építőipari kivitelezés és felújítás gépei, eszközei, szerszámai

Dinamikus
Bérleti
Megoldások™
A Ramirent kínálata fedi a teljes palettát az egyes termékektől kezdve egy teljes projekthez szükséges valamennyi eszköz biztosításáig. Dinamikus Bérleti Megoldásaink™ vannak a kis- és a nagyvállalkozások számára egyaránt. Arra törekszünk,
hogy ügyfeleink problémáira, helyi szinten és minden esetben, megtaláljuk a lehető
legjobb megoldást! Ügyfeleink számíthatnak helyi szaktudásunkra és egy nagy
szervezet erőforrásaira. Ramirent − a gépkölcsönző!
KÖZPONT: Ramirent Kft., 1239 Budapest, Ócsai út 5. • Kék szám: 06/40 200 811
Tel.: (1) 286 2600, Fax: (1) 287 3502 • Postacím: 1734 Budapest, Pf. 22.

www.ramirent.co.hu
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Csak mátrixban szereplők cégadatai

Nyomtatásban évente kétszer – Interneten folyamatosan

Névjegyek 67. oldaltól

Díjmentesen kapják kivitelezők – kis- és középvállalkozások is –, az építőgépész szakma képviselői, a Kiadó folyamatosan frissített címlistája alapján.
Terjesztése postán, szakmai rendezvényeken és kiállításokon. Internetes honlapunkon – www.epitogepek.hu – hirdetőink bemutatkozó névjegypanelje
mellett a szereplõk honlapjai egy aktív linken keresztül tárgy- és szolgáltatás orientáltan egy helyrõl elérhetõk!
Ezen kívül: Friss hírek, rendezvények, fontos és aktuális információk.
Konkrét gépértékesítési szándékát – képpel, ajánlattal – hirdesse meg GÉPBÖRZE rovatunkban!

KON-next Kiadó, 1032 Budapest, Ágoston utca 18
Szerkesztőség telefon/fax: 1/437-0166, mobil: 30/210-1572, 70/311-2158
e-mail: konnext@konnext.hu • epitogepek@epitogepek.hu • www.epitogepek.hu
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A hirdetések tartalmáért, a nyomdakészen kapott anyagok minőségéért
a Kiadó felelősséget nem vállal
A szerkesztőségbe küldött hirdetési
anyagokat – külön megállapodás
hiányában – nem küldjük vissza.

Befektetés a jövõbe
Munkatársaink ez alkalommal is arra törekedtek, hogy a lehető legszélesebb
körben mutassák be az újdonságokat az építőiparban alkalmazott gépek, berendezések és technológiák tekintetében. E célunknak – mondhatni hivatásunknak –
immár 12 éve folyamatosan igyekszünk megfelelni és bízunk benne, hogy legfrissebb kötetünkben a kedves Olvasó is megtalálja a számára fontos információkat.
Minden kötetünk szerkesztésekor nagy ﬁgyelmet szentelünk az építőipar és
ezen belül az építőgép szakágat érintő aktuális témák bemutatásának. Jelen kiadványunk vezérfonala a környezetvédelem az építőgépek gyártása és üzemeltetése területén, továbbá a környezetvédelmi iparág gépigénye. Mint tapasztaljuk, az ágazat meghatározó szereplői sajtókiadványaikban és szakkiállításokon
is egyre nagyobb ﬁgyelmet fordítanak termékeik bemutatásakor − a szokásos
műszaki paraméterek ismertetésén túl − „mit tesznek a gépek a környezetvédelem érdekében”? A technológiai fejlesztéseknek köszönhetően egyre jobb,
nagyobb hatásfokú motorok a gépek erőforrásai, amelyek az üzemeltetés során
nagyobb teljesítménnyel és kisebb környezeti károkozással működnek. A hibrid
erőforrással üzemelő gépek fejlesztése elől egyetlen meghatározó gyártó sem tér
ki, erről is lapunkban olvashatnak. Kiderül továbbá, hogy az alkatrészek egyre
nagyobb része készül újrahasznosítható és különleges, új fejlesztésű anyagokból. A gépek egyre megbízhatóbbak, csökkenő karbantartási és javítási igényükkel költséghatékonyságuk is nő.
A gyártók, forgalmazók törekvése nem hiábavaló, kommunikációjuk eredményeként a környezetvédelmi és energiahatékonysági szempontokat döntéseik
előtt már a vásárló üzemeltetők is ﬁgyelembe veszik. A szakterületen megﬁgyelhető kiélezett környezetvédelmi versenyben a jól teljesítő vállalkozások jelentős
előnyre tehetnek szert.
A környezet védelmének, megőrzésének az ügye napjainkban az egész világ
kiemelt stratégiai célja. Ennek értelmében a környezetvédelmi iparágban nap
mint nap jelentős beruházások sora valósul meg. Gondoljunk csak a megújuló
energiaforrások kiaknázására, amelyből újabban hazánk is kiveszi a részét. Néhány évvel ezelőtt szélerőműveket még csak külföldön, pl. Ausztriában láthattunk, ma már Magyarországon is egyre több épül. A geotermikus energia hasznosítására hazánknak – földtani adottságai miatt – kiváló lehetőségei vannak. E
két példából kiindulva tegyük fel magunknak a kérdést: Mivel emelik helyére
a szélturbinát? Mivel készül a geotermikus energiát felszínre hozó mélyfúrás?
Gépekkel, speciális építőgépekkel. Meglátásunk szerint a jövőben érdemes ﬁgyelemmel kísérni a környezetvédelmi fejlesztéseket és fokozottan együttműködni a beruházókkal. A piaci igények rendszeres feltérképezése, az innovatív
technológiák alkalmazása, a szakmai összefogás legyen egy befektetés, a sikeres jövő záloga.
Nem múlhat el év jelentősebb építőipari szakkiállítás nélkül. Már hírt adtunk
a Construmáról és a három évente megrendezett müncheni Baumáról, lapjainkon bepillanthatnak a 3. sikeres ÉBSZ gépkiállításról megfogalmazott véleményekbe, és az őszi Bauma China kiállítás sikertörténetét is megosztjuk olvasóinkkal. A távol-keleti piacok emelkedő trendjei bizakodásra adhatnak okot a
jövőre nézve. Az ÉGÉVOSZ múlt-értékelő 40. jubileumi Építőgépész konferenciája a jövőt illetően iránymutató lehet. Erről is beszámolunk,
Vége lesz a gazdasági válságnak is, tehát a fellendülésre való felkészülés lehet
a gépész vállalkozások idei legfőbb célkitűzése. Ha ehhez egy kicsivel is hozzá
tudtunk járulni, érdemes volt ismét megjelenni.
Udvarhelyi Gergely
okl. geográfus, területfejlesztő

ÉPÍTÕGÉPEK, ÉPÍTÉSGÉPESÍTÉS

3

Kárrendezés – kárkifizetés,
a biztosító szolgáltatása

Csõke Béla
kockázatelemzési szakértõ
CEEMARISK Kft.

Folytatjuk felfedező utunkat. Az előző fejezetekben megismertük a biztonság megteremtésének garanciáit, a kockázatok felmérésének és kezelésének jelentőségét, továbbá a biztosítás jogi és szerződési kérdéseit. De vajon mit tesz a biztosító, ha a „jó gazda gondosságával” jártunk
el, mégis kárunk keletkezett.
Rendszeres olvasója vagyok az Építőgépek,
Építőgépesítés színvonalas kiadványnak,
érdeklődéssel olvasom az ágazat híreit.
Örömmel látom, hogy Európában túl vannak a konjunkturális mélyponton, hazánkban a nehézségek ellenére az építésgépesítés
a beruházások minőségét garantáló feltétel.
Miért fontos ez a gazdasági körülmény a
kárrendezés, kárkifizetés szempontjából?
Tapasztalataim szerint egy dinamikus
építőiparban a projekt teljesítésében résztvevők a munkára koncentrálnak, határidőben és jó minőségben akarnak teljesíteni,
mert már látszik a következő megrendelés
és munka. Senkinek nem érdeke egy elromlott géppel, vagy eszközzel foglalkozni,
mindenki érdekelt kármegelőzésben.
A gondosság ellenére mégis bekövetkeznek véletlen-, váratlan-, balesetszerű eseményből eredő károk! Mi történik ekkor,
kinek mi a feladata, joga és kötelessége?
Kármegelőzés kötelezettsége, ha a kár
még nem következett be
„Mért kellene a kármegelőzésre pénzt
fordítanom, azért fizetem a biztosítást,
hogy a biztosító kár esetén fizessen!” gondolatokat egy biztosító, de a törvény sem
tolerálja. Azzal, hogy valaki biztosítást
kötött, nem válhat felelőtlenné a biztosított
vagyon/vagyontárgy tekintetében.
A Ptk. 555. § (1) bekezdése ugyan
a felekre bízza, hogy a kármegelőzési
teendőkben megállapodjanak, de a bírósági gyakorlat szerint a kötelezettek külön
megállapodás hiányában is kötelesek minden tőlük telhetőt megtenni a károk megelőzése érdekében.
Például: a cég tűzvédelmi- vagyonmunkavédelmi- környezetvédelmi intézkedési tervet készít, szabványossági felülvizsgálatot végeztet, karbantartja a gépeket,
első hó leesésekor nem engedi a gépkocsikat közlekedni, a tervezésre, építésre, telepítésre, üzemeltetésre, védelemre, tárolásra,
beszerelésre, bontásra, stb. vonatkozó szakmai előírásokat mindenkor betartja.
A kármegelőzésnek természetesen lehetnek költség kihatásai, ami a biztosítottat terhelik „hiszen érdekelt vagyonának
védelmében”. Ha a biztosítók fizetnék a
kármegelőzés, karbantartás, stb. költségeit,
akkor erre a veszélyközösség által befizetett
díjakat használnák fel.
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Kárenyhítés kötelezettsége, ha a kár még
nem következett be
A biztosított köteles megtenni minden
tőle elvárható intézkedést a károsodás csökkentése, a kár továbbterjedésének megakadályozása érdekében (Ptk. 555. §(1)).
Például: Tűz esetén értesíti a tűzoltókat,
menthető árukat védett helyre szállítja, a
gépet vész esetén leállítja, stb. A kárenyhítés költségei abban az esetben is a biztosítót
terhelik, ha a kárenyhítés nem vezetett
eredményre.
Vitára adhat okot, hogy a kárenyhítés
költségét a biztosító a szerződésben meghatározott biztosítási összegen belül, vagy
ezen túlmenően, esetleg limitálva köteles-e
megtéríteni. Ha az arányosság elvét, illetve a
szolgáltatás-ellenszolgáltatás elvét vesszük
figyelembe – a kárenyhítés költségei nem
lehetnek magasabbak, mint maga az a kár,
aminek elhárítására törekedtek.
I. Kárbejelentés

Kárrendezés folyamata
Sokszor kifogásoljuk a biztosító lassú
ügyintését. E megállapítás sajnos gyakran
igaz. De biztosító választáskor nem csupán
a díjból érdemes kiindulni, hanem a várható
szolgáltatás mennyiségéből, minőségéből
és időbeliségéből. Korrekten az a biztosító
jár el, amely a kárbejelentés után azonnal
visszaigazolja a kárrendezés megkezdését,
bekéri az információkat, leírja a kárrendezés
várható lépéseit, és a kárügy lezárásának
időpontját. (nem húzza az időt újabb és
újabb anyagokat bekérésével!)

Előzetes jogalap elbírálás:
• Szerződés érvényessége (kockázatviselés kezdete-vége, a
bejelentés biztosítási esemény-e? Díjﬁzetés megtörtént-e?)
• Kárakta, kárszám létrehozása (ügykövetés- előzetes kártaralék)
Előzetes kárszakértői elemzés (felkészülés a kárrendezésre)

Vitára adhat okot, ha biztosítási esemény bekövetkezésével egy időben gyakran
a biztosított vagyontárgy is megsemmisül
vagy eltűnik. Ilyen esetekben a szerződés a biztosítási esemény bekövetkeztével
megszűnik, a biztosítót az egész évre járó
díj megilleti (díjoszthatatlanság elve). A biztosítási esemény bekövetkezése önmagában
nem biztos, hogy megszünteti a szerződést.
Például ha a biztosított épület, vagy gép
egyes részei károsodnak, de azok kijavíthatók,
akkor a helyreállítás után a biztosítási jogviszony folytatódik az eredeti feltételek szerint.
Egy építőgépek eltulajdonításával összefüggő néhány további kérdés:
• A biztosított vagyontárgy megkerülése
Ha a biztosított vagyontárgy megkerül, a
biztosított arra igényt tarthat; ebben az esetben azonban a kártalanítási összeget vissza
kell fizetni. (választási lehetőség: ha igényt
tart a gépre, a kifizetett összeget vissza kell
adni. (Ptk. 558. §(4))
• A biztosítás nem vezethet gazdagodáshoz,
azaz a károsult a biztosító szolgáltatása mellett nem igényelheti kárának megtérítését a
károkozótól.
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• A visszakövetelési (regressz) jog a felelősségbiztosításban fordul elő. Ebben az esetben a biztosító a biztosított helyett megtéríti
az általa okozott kárt. De, ha a biztosított a
kárt súlyosan gondatlanul (ittas, bódult állapot), illetve szándékosan okozta, a biztosító
visszakövetelheti a biztosítási összeget.

A biztosítási esemény bekövetkezését a
biztosítónak be kell jelenteni, a szükséges
felvilágosításokat meg kell adni, és lehetővé
kell tenni a bejelentés és a felvilágosítások
tartalmának ellenőrzését. (Ptk. 544. §(1))
• A kár bejelentése
– A Ptk. nem határozza meg, ki köteles a
kárt bejelenteni. Ez elsősorban a biztosított, de lehet bárki, aki a biztosítóval
szemben igényt támaszt.
– A kárbejelentés bármilyen formában
(telefon, email, fax, levél, személyesen)
megtehető.
– A kárbejelentésre nyitva álló határidőt a
szerződés tartalmazza. Lehetőség szerint a
kárt legkésőbb 48 órán belül jelentsük be!
– A kárbejelentésnek be kell érkeznie a
biztosító valamelyik szervezeti egységébe. Bizonyos káresemények esetén (pl.
betöréses lopáskárnál), a rendőrségen tett
feljelentés nem pótolja a biztosítói bejelentést. Ha a biztosított a kár bejelentését elmulasztotta, a Ptk. 544.§-ban írt
(bejelentési kötelezettség elmulasztása)
következményei őt terhelik

• Adatközlés
A biztosító számára a kárügy érdemi elbírálásához szükséges adatokat és felvilágosításokat (kár helye, ideje, körülmények,
stb.) meg kell adni, felek kötelesek a kölcsönös együttműködésre. A biztosító csak
olyan adatokat kérjen, melyek a káresemény
körülményeinek megismeréséhez, annak
jogalapja és összegszerűsége megállapításához szükséges, a biztosított pedig e kötelezettségének késedelem nélkül tegyen
eleget!
• Adatok ellenőrzése
A biztosító számára a szolgáltatott adatok ellenőrzését lehetővé kell tenni, amelybe adott esetben beletartozik a kárhelyszín
vizsgálata, a helyszíni szemle megtartása is.
II. Helyszíni szemle

A mentesülés azt jelenti, hogy a biztosítás
szerinti biztosítási esemény bekövetkezett
(tűz, lopás, géptörés, stb.), de a biztosító
szolgáltatási kötelezettsége nem áll be. A
kizárástól alapvetően az különbözteti meg,
hogy kizárás esetén nincs biztosítási esemény, mert a biztosítási szerződés alapján a
felek ebben kötéskor megállapodtak.
Mentesülésnél a jogszabályi rendelkezés
a megvalósult biztosítási esemény ellenére
ad a biztosítónak „kibújási” lehetőséget. A
mentesülést minden esetben a biztosítónak
kell bizonyítania.
A mentesülés főbb esetei
• Közlési és változás bejelentési kötelezettség
A biztosító és biztosított/szerződő köteles
együttműködni a szerződés pontjainak betartásában. A közlésre, illetőleg a változás-bejelentésre irányuló kötelezettség egyaránt terheli
a szerződőt és a biztosítottat. (Ptk. 547. § (2))

• Időpont egyeztetés, kiértesítés: tisztázni a résztvevők körét, pl: károsult, hatóságok, stb.
• Nyitó tárgyalás: a helyszíni bejárás és a kárrendezés teljes folyamatának, résztvevők feladatának tisztázása.
• Részletes helyszíni bejárás(ellenőrző lista alapján): fotók, helyszíni
vázlat, mintavétel, adatok pontosítása/leltár, mérleg adatok, stb.
• Záró tárgyalás a helyszíni bejárásnál: kár ok elemzés, a kár kiterjedésének behatárolása, kárenyhítés, kármegelőzés, helyreállításra vonatkozó szabályok ismertetése, stb.
III.Kárfelvételi és kárlezáró jegyzőkönyv
• Kárfelvételi jegyzőkönyv készítés időpontja, jegyzőkönyv tárgya,
résztvevők felsorolása
• Rögzíteni kell: a kárbejelentés körülményeit, szerződés fontosabb adatait (veszély nem, érték, biztosítási összeg, érvényesség, stb.) , tulajdoni
viszonyok, károsult vagyon biztosított volt-e?
• Helyszíni szemle fő megállapításai: a kár leírása, mértéke, hatósági,
szakértői eljárás állása, további vizsgálatok elrendelése, visszkereset
lehetősége, stb.
• Ellenőrizni kell: a tárgyi eszközök nyilvántartási adatait, károsult
készletet
• Külön kell választani: a költségtérítés jellegű munkákat, meg kell határozni a költségtérítés mértékét, a kárenyhítési és kármegelőzési feladatokat, a helyreállítás módját, az árajánlatok számát, versenyeztetés
módját, stb.
• Nyilatkozni kell a jogalapról és a kár helyszínének megváltoztathatóságáról kárelőleg, részkár térítéslehetőségéről.
IV. Végellenőrzésutalványozás- kiﬁzetés

A káraktára rá kell vezetni minden ellenőrzést és
utalványozást (gépi kárnaplózás)
A visszkeresetet elő kell írni.

(megjegyzés: a biztosított (cég) a látszólag bonyolult folyamatban a mentesülés eseteinek
kivédésével „elvárt gondossággal” tudja teljesíti kötelezettségét.)
Mikor nem fizet a biztosító?
azaz a mentesülés értelmezése
Egy szerződéskötésnél legalább három
dologra kell koncentrálnunk:
• Mire szól a biztosítás. (tűz-, lopás, géptörés-, üzemszünetek-, felelősség, stb.)
• Milyen kizárások vannak.
• Mikor mentesül a biztosító a kifizetéstől.

A közlési kötelezettség a biztosító
által írásban feltett kérdések valóságnak
megfelelő megválaszolásával teljesítettnek
tekintendő. Például: tevékenységi kör változás, gép telephelye, lízing szerződés, gép
teljesítmény, betegség, stb.
A változás-bejelentési kötelezettség csak
akkor terheli a biztosítottat és a szerződő fe-

let, ha erről a szerződésben megállapodtak,
kötelezettségének akkor tesz eleget, ha írásbeli nyilatkozatot küld a biztosítónak (Ptk.
540. §(2)). Példa: cím-, telephely-, készlet
érték-, bank-, változás stb.
A kötelezettségek elmulasztásának következményei vannak, a biztosító mentesül a
kár kifizetésétől, szolgáltatási kötelezettsége nem áll be. Ez a mentesülés nem automatikus.
A biztosító, ha mentesülni kíván, azt
kell bizonyítsa, hogy a biztosított vagy a
szerződő fél a szerződés megkötésekor nem
közölt minden olyan, a kockázat elvállalása
szempontjából lényeges körülményt, amit
ismert, vagy ismernie kellett. A biztosított
ezzel szemben annak bizonyításával védekezhet eredményesen, hogy az elhallgatott
körülményt a biztosító a szerződéskötéskor
ismerte, illetőleg hogy az nem hatott közre
a biztosítási esemény bekövetkezésében.
A változás-bejelentési kötelezettség teljesítése adott esetben a biztosítási szerződés
módosulásával vagy megszűnésével járhat
(Ptk. 541. §(1) ).
• Biztosítási esemény késedelmes bejelentése
Ha a biztosított a kárbejelentés megtételével, az adatszolgáltatás teljesítésével
késlekedik, vagy azokat nem teljesíti, illetve
nem teszi lehetővé a biztosító számára ezek
tartalmának ellenőrzését, és ezek következtében a kár jogalapjával vagy mértékével kapcsolatos lényeges körülmények az időmúlás
miatt kideríthetetlenné válnak, mulasztásai
megalapozzák a biztosító mentesülését.
(Ptk. 544. §(1))
• Állapotváltoztatási tilalom
A károsodott vagyontárgy állapotát a
biztosított csak a kárenyhítéshez szükséges
mértékben változtathatja meg. (A kárenyhítéshez fűződő érdek „erősebb” mint az
állapot-megőrzési kötelezettség.) Ha a változtatás ennél nagyobb mértékű, és ennek
következtében a biztosító elbírálásához
lényeges körülmények tisztázása utóbb már
nem lehetséges, a biztosító kötelezettsége
nem áll be. (Ptk. 557. §(1))
Ha azonban a szerződésben meghatározott időtartam (általában öt nap) a biztosító
nem kezdi meg a kárrendezést, ilyen címen
mentesülésre nem hivatkozhat.
• Kármegelőzési, kárenyhítési kötelezettség elmulasztása
Ha a kármegelőzés és kárenyhítés elmulasztását a meghatározott személyek
jogellenes, szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartása okozta, a Ptk. 556. §(3)
bekezdése alapján a biztosító mentesül.
Enyhe fokú gondatlanság nem eredményezi
a biztosító mentesülését.
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• Biztosított közrehatása
A jogszabály a mentesülés szempontjából releváns személyek szándékos vagy
súlyosan gondatlan magatartásában jelöli
meg a jogkövetkezményeket (Ptk. 556. §(1)).
Ezen személyek: a biztosított illetve a
szerződő fél − a velük közös háztartásban
élő hozzátartozó − biztosítottnak a biztosítási szerződésben meghatározott munkakört
betöltő „dolgozói”.
Megalapozza a jogellenességet valamely
magánjog megsértése, de a polgári jogon
kívül eső szabály is, pl. KRESZ, építési
előírás, szabvány megsértése is. Ha a kárt
nem jogellenesen okozták (pl. szükséghelyzet, vészhelyzet Ptk.107. §) – a biztosító
nem hivatkozhat mentsülésre.
A szándékosság egyértelmű kategória
(a következményeket előre látja és/vagy
belenyugszik azokba). Ennél sokkal nehezebb a súlyos gondatlanság megítélése,
ahol az elvárható gondosság elhanyagolása
olymértékű, hogy az már „súrolja a szándékosság – legalább is a káros következményekbe belenyugvás – alsó határát”.
Példaként: az építőipari munkagépben
műszak végén benne marad a kulcs és ellopják a gépet, vagy nem tartják be az építésügyi-, tűzvédelmi-, környezetvédelmi-,
munkavédelmi szabályokat.
Építőgépek törés kárai
Az építésgépesítés területén a vagyon
védelme és biztonsága a működés alapfeltétele. A tűz- és elemi károk mellett a
betöréses-lopás károk, felelősségi kockázatok, garanciális hatások kockázatait is
kezelni kell. Az építésgépesítés során előfordulhat, hogy egy váratlan törés vagy
repedés valamilyen gép, esetleg egy egész
gépsor működését megakadályozza, és így
a termelés, szolgáltatás részben vagy teljes
mértékben lehetetlenné válik. A biztosítók
többféle − eltérő fedezetű − géptörés és
gépek össz-kockázatú biztosítását ajánlják.
(Például: gépek összeszerelése, üzemeltetése, leszerelése, stb. konkrét esetre kell
megvizsgálni melyik a legmegfelelőbb.)
GÉPTÖRÉS-nek minősül a szerződésben
rögzített, a kockázatviselési helyen (telephelyen) lévő biztosított vagyontárgyak belső és/
vagy külső erőhatás miatti, illetve a vagyontárgyak elektromos berendezéseinek csak
külső erőhatás miatti véletlen, váratlan, balesetszerűen bekövetkező törése, repedése.
A kockázatviselés kiterjed általában:
• üzembe helyezett gépekre,
• tisztítás, javítás, karbantartás, átvizsgálás időszakára, (ide értve a telephelyen
áthelyezés miatt leállított és szétszerelt
állapotot is),
• forgalmi rendszámos munkagépeknél a
munkavégzés során keletkezett töréskárra
terjed ki.
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A biztosított kár okai lehetnek:
• anyag-, tervezési-, kivitelezési hiba

• rossz elhelyezés, telepítés,

•
•
•
•

hibás zsírzás, olajozás, kenés kimaradása,
túlterhelés, túlzott erőhatás,
kezelői hiba, rosszindulatú rongálás,
törés, repedés, deformálódás,

• rázkódás (rezonancia), alkatrészek részegységek kilazulása,
• hibás beállítás vagy szabályozás,
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Leggyakoribb kizárások
• Tűz, robbanás, összeroppanás, villámcsapás, vízvezetéktörésből eredő vízkár,
technológiai csővezeték törése, vihar,
árvíz, belvíz, felhőszakadás, földmozgás
(földcsuszamlás, föld és kőomlás, üreg),
jégverés és hó-nyomás, földrengés, légi
jármű rázuhanás, ismeretlen földi jármű,
tűzoltás, épületek összeomlása, megsüllyedése, ezt követő romeltakarítás, lebontás, szétszerelés, lopás, betöréses lopás és
rablás. (ez a kár az all risk, vagy tűz- és
elemi biztosításon keresztül térül meg).

• A gép folyamatos és fokozatos állagromlása, kopása, elhasználódása, vízkő lerakódás, szennyeződés, légköri jelenségek
által előidézett korrózió, vagy kopás, karcolódás.

• Fokozatosan kialakuló deformálódás,
hasadás, törés, repedés, hibás csőcsatlakozás-tömítés, öntési hiba.
KIVÉVE: ha géptörést idéznek elő más
szerkezetekben.
• A gép próba üzemére, szakaszos túlterhelésére, biztonsági határt meghaladó
próbanyomásra.
• Sűrűn cserélt alkatrészekre (szűrők, tömlők, stb.).
• Működési zavarokra (törés, repedés nélküli esetben).
• Kizárólag a biztonsági berendezésben
keletkezett károkra.

• Kiömlő, elfolyt anyagokra, árukra, termékekre (készletek),
• Más egyéb, a biztosítás alapján megtérülő
károkra.
A záradékok többlet díj ellenében lehetővé teszik a biztosítás kiterjesztését.
• Megtérülnek a hőnek, lángnak rendeltetésszerűen kitett berendezések túlhevülés miatt bekövetkező kárai (kazánok,
hőlégfúvók, stb.).
• Megtérülnek a meghajtó láncokban, a
szállító szalagok hevederében és gördülő
elemeiben bekövetkező károk. (ha a kár
nem kizárólag a felsorolt alkatrészekre
korlátozódott).
• Lízingelt gépek fedezete.
• A Magyarország területén bárhol lévő gépek fedezete. Egyedi azonosítással ellátott gépeknél az üzemelés során bekövetkező károkra vonatkozik.
Összefoglalva
A biztosítási védelem játékszabályainak
betartásával világossá kell tennünk, melyek
a működési kockázataink (fel kell mérni,
elemezni), erre kell építeni milyen biztosítási (anyagi) védelmet akarunk megteremteni
(önrész, limit, biztosítási összeg), végül
nem ér meglepetés bennünket, ha előre

tisztázzuk, milyen eljárást és módszert fog
követni a biztosító egy kár bekövetkezésénél.
Megköszönöm megtisztelő figyelmüket,
hogy közösen áttekinthettük, bejárhattuk azt
az utat, mely az építésgépesítés biztonságának megteremtését szolgálta.
Hat egymásra épülő anyag készült:
• István Géza: Kockázatkezelés az építőiparban 2004.VI.évf.I.szám
• Dr. Dúl Sándor: A kockázatkezelés alapelvei, a munkabiztonság és a munkahelyi
veszélyek elemzése 2005. VII. évf. II.
szám, 2006.VIII. évf. I. szám
• Csőke Béla: A biztonság, kockázatkezelés

és kárrendezés összefüggései az építésgépesítésben, 2009. XI. évf.II.szám, 2010.
XII. évf. I. szám, 2010. XII. évf. II. szám.
A szerzőtársakkal együtt szerényen mondhatjuk, hogy a magyar biztosítási piacon
ez az első olyan szakmai terület, melynek
ilyen mélységű biztonságtechnikai elemzést
nyújtottunk. Örülünk, hogy a dinamikusan fejlődésükhöz sajátos eszközeinkkel
hozzájárulhattunk. Köszönjük a színvonalas
szakkiadvány szerkesztőinek és kiadójának.
Kívánom, hogy a szakmai tapasztalatok
átadásával előzzük meg a károk bekövetkezését és ezzel minél kevesebb véletlen,
váratlan, balesetszerű kárunk legyen!

Cégregisztráció
COMPCITY Bt. és a CEEMARISK Alkusz Kft.
együttmûködése egy komplex kockázatfelmérõ, elemzõ és kockázatkezelõ rendszer.
Szolgáltatásaink az építésgépesítés fejlesztéséhez:
– a cég szakembereivel közösen kockázatkezelési programot alakítunk ki,
– egy feladat optimális, költség hatékony megoldásában folyamatosan rendelkezésre állunk
(risk coaching),
– megteremtjük a vagyonkockázatok – bevételkiesés kockázatai – felelõsségi kockázatok –
speciális építésgépesítési kockázatok biztosítási védelmét.
Compcity Bt. 1118 Budapest, Rozmaring u 12/b
Csõke Béla • 20/5850189 • bela.csoke@chello.hu
Ceemarisk Alkusz Kft. 1037 Budapest, Seregély u.17.
Szórádi Attila • 30/6872651 • szoradi@ceemarisk.com

www.epitogepek.hu

www.epitogepek.hu

Természetes színek ...
Önnek!
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ÉBSZ 2010 ÉPÍTÕGÉP KIÁLLÍTÁS
2010. szeptember 16-18. Sóskút
Magyarország legnagyobb szabadtéri építőgép kiállítása 3.
alkalommal került megrendezésre a sóskúti homokbánya
területén. A válság és a magyarországi építőipar siralmas
helyzete ellenére még több kiállító vett rész, mint az elmúlt
alkalommal. A kiállított gépek száma 397 db-ra növekedett.
A tesztelhető gépek többségét az ÉBSZ tagvállalatok
biztosították. Annak ellenére, hogy az időjárás bizony
elég mostoha volt, több alkalommal zúdult eső a kiállítók
és látogatók fejére, és akadályozták meg a bemutatókat, a
három nap alatt 500 gépbemutatót illetve tesztet sikerült
tartani. A gépkezelők hozzászoktak a nehéz körülményekhez,
így nem okozott problémát a saras helyszínek leküzdése sem.
Az ezévi kiállítás érdekes apropója volt az is, hogy
áprilisban zajlott le a legnagyobb európai építőgép kiállítás,
a BAUMA. Miután sokan nem juthattak ki oda, az ÉBSZ
kiállításon jelenlévő magyarországi forgalmazók révén itt
ismerkedhettek a legújabb gépekkel, termékekkel.
A belépés a kiállításra és a parkolás ingyenes volt, a
látogatónak csupán regisztráltatni kellett, és egy csinos
karszalag biztosította, hogy utána szabadon sétálhasson mind
a sátorban, mind a szabadterületen.
A rendezvényt – a rossz időjárás ellenére − 2434 érdeklődő
látogatta meg. Hát, ha még végig napsütés lett volna! A
látogatók nem csak a gépbemutatókat élvezhették, hanem
megtekinthették a 2009. novemberében a budapesti
Camponában debütált makett show-t is, tárlatvezetéssel
Debreczeny Zoltán kamara kiállítását és szakmai előadásokat
hallgathattak meg. De szavazhattak is, a „Kiállítók
gyöngye” cím odaítélésére. A látogatók megitélése szerint a
legszimpatikusabb kiállítói csapat, a legjobb szolgáltatásokat
nyújtó kiállítói stand címét a Huntraco Zrt nyerte el. A
napi tombolasorsolások a regisztrált látogatók között pedig
izgalommal teli várakozásokat biztosítottak.
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Aki személyesen szerette volna tudását és egy új járművet
kipróbálni, a Volkswagen új pick-up-jával, a VW Amarral
megtehette ezt. tette ezt sokszor A legnagyobb sárban is közel
100 ember élvezettel vállalta ezt a kihívást. (és talán vissza
nem térő lehetőséget!)
A kiállítói standokat a hatalmas, 804m2 alapterületű sátor
alatt védelmében, jól elrendezésben helyezték el. A szülőket
elkísérő gyerekek számára a sátor mögötti részen egy kis
gyereksarkot alakítottak ki, a hely hangulatához illően
óriáshomokozóval. Kézműves népi játékok színesítették a
gyerekek birodalmát, ahol rég nem látott vidám ügyességi fa
játékok (csőszamár, gólyaláb, horgásztó, karikafűző, diótörő,
karikázó) szórakoztatták a csöppségeket.
Aki pedig a nézelődés közepette megéhezett vagy
megszomjazott, a sátor büféjében csillapíthatta azt.
A szabadtéri kiállítási területen naponta az „Ország legjobb
gépkezelője” versenye zajlott, amelyen 64 részvevő mérte
össze tudását. Jó alkalom volt ez arra is, hogy mindenki
mindent beleadva versenyezzen abban, ami tulajdonképpen
a napi munkája is, de arra is, hogy a mások megﬁgyeléséből
hasznosítható tapasztalatokat szerezzen magának.
A látogatók véleményüket is kifejezhették, eszerint a rendezvény
összességében 4,4 osztályzatot kapott, amely rendkívül jónak
mondható a több tízéves múltra visszatekintő kérdezőbiztosok
tapasztalat szerint is! A rendezvény látogatói elégedetten távoztak
és 100%-uk részt kíván venni a következő eseményen – 88%
semmiképpen nem hagyná ki. A látogatók 74%-os többsége nem
várna 3 évet a következő eseményre, már a következő évben is
szívesen ott állna az ÉBSZ Építőgép Kiállítás regisztrációjánál.
Ez megerősítette a rendezők és részvevők véleményét, hogy e
kiállítás-sorozat elkezdése folytatandó jó döntés volt, a gazdasági
helyzet jövőbeni kedvezőbbre fordulásának reményében ez a
jelenleg még kis kiállítás egyre fontosabb helyet foglal majd el a
szakmai vásárok körében.

KIÁLLÍTÓINK MONDTÁK:

MA

Nagyon szépen köszönünk minden, a kiállítás előtt, alatt
és után kapott segítséget. A rendezők minden kérésünket a
lehető leggyorsabban igyekeztek teljesíteni, annak ellenére,
hogy egyszerre száz dologgal kellett foglalkozniuk.
Külön köszönjük,
1.
hogy a szállító 2 nappal korábbi érkezése ellenére
gondoskodtak a több száz kilós szállítmány
lepakolásáról és elhelyezéséről.
2.
hogy megoldották a zárás utáni, a sátor előtt
kialakult nehéz helyzetet, a sárba ragadt kamion és a
villás targonca hiánya miatt.
Nagyon köszönjük, nagyon nagy segítség volt. Talán még
másnapig is ott kellett volna várnunk, több másik céggel
együtt, ha nem intézkednek olyan hatékonyan.
Úgy gondoljuk, számunkra hasznos volt részt venni az ÉBSZ
kiállításán. A kedvezőtlen időjárás ellenére, mégis sok
érdeklődő keresett fel, reméljük üzlet is lesz ezekből.
Sarkadi Sándor és csapata
Laser-Sys Kft.
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Köszönet a jól megszervezett kiállításért!
Arnold Erzsébet
Hennlich Kft.

Szeretnénk megköszönni a közreműködésüket az ÉBSZ
vásárral kapcsolatosan, véleményünk szerint a vásár
sátorral fedett része szépen volt előkészítve, mi nagyon meg
voltunk elégedve vele, mégha ez a bányaterület helyszínként
nem feltétlenül optimális hely a kiállítás jövőjét illetően.
Szintén köszönjük az eszközeink kiszállításában nyújtott
segítséget.
Takács Tibor, Takács Kristóf, Takács Fanni
Ketten Gép Kft.
Szép emlékeket őrzünk az ÉBSZ-ről, és a többi kiállítóval
beszélgetve ill. számos látogató is megerősített bennünket
abban, hogy szükség van erre a kiállításra, van érdeklődés,
de ezt Ti is láttátok a nagyszámú látogatói létszámból…
Szóval, hajrá, kár, hogy 3 évet várnunk kell a következőre
Soós Anikó
Huntraco Zrt.

ÉPÍTÕGÉPEK, ÉPÍTÉSGÉPESÍTÉS

9

Fordítva?

Cégregisztráció

ARTIFEX-B Mûszaki Tanácsadó és Szolgáltató Bt.

1186 Budapest, Margó Tivadar u. 216.
Telefon: (1) 295-5774 • Fax: (30) 917-2387
Mobil: (30) 274-7949 • E-mail: artifexb@t-online.hu
Emelő- és földmunka gépekkel kapcsolatos műszaki
szakértői munkák és tanácsadás.
Építőgépek időszakos biztonsági felülvizsgálata.

Huntrac Kft.

Szakfordítás - szakértelemmel
Gyorsan, pontosan, rugalmasan
eredeti formátumban is
Fordítás angol, német, nyelvrõl
illetve nyelvre. Mûszaki szakszövegét
a kért nyelven, nyelveken gyorsan, pontosan,
szerkesztéssel, eredeti formátumban kapja vissza.

a műszaki szakfordító
RST TEAM Übersetzungsbüro
Rottensteiner Györgyi
Wolf-Dietrich-Gasse 8. D-83410 Laufen Tel: +49 8682 203 340
Handy: 36 20 519 0237, +43 676 956 6021, +49 151 11239831
E-mail: gyorgyi@rst-team.hu • http://www.rst-team.hu

FK-KIS GÉM Építés-Gépesítõ Kft.
3527 Miskolc, Tüzér u. 12.
Tel.: (46) 346-088, Fax: (46) 507-282
Mobil: 30/9353-191, e-mail: fk-kis@t-online.hu
www.fk-kisgem.hu
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6050 Lajosmizse, Bene 627/B.
Tel.: 76/556-700 • Fax.: 76/457-303 • huntrac@huntrac.hu
8500 Pápa, Külső Veszprémi út 74.
Tel.: 89/510-700 • Fax.: 89/510-701 • papa@huntrac.hu
Földmunkagépek értékesítése, szerviz- és alkatrészellátása
Caterpillar, Komatsu, Poclain, Fiat, JCB, Zettelmeyer,
O&K, Liebherr, Kubota, Furukawa stb. típusokhoz:
lánctalpas futóművek, ill. futóműalkatrészek – gumiláncok
– körmök és vágóélek, tolólapok – hidraulikus
bontókalapácsok, bontótüskék – motorikus alkatrészek

Profi-Bagger Építõipari Gépkereskedelmi Kft.

2051 Biatorbágy, Tormásrét u. 6.
Telefon: 23/530-890 • Fax: 23/530-893
Mobil: 20/943-8284 • Web: www.profi-bagger.hu
e-mail: info@profi-bagger.hu
Új- és használt építőipari és földmunka gépek értékesítése,
bérbe adása, szerviz, alkatrész kereskedelem.
Termékeink: BOBCAT, BOMAG, FUCHS/TEREX,
FRUTIGER, ARJES, MECALAC, AHLMANN,
NEUSON, ECOTEC, POWER CURBERS
Fõbb tevékenységi körünk:
– Építõipari kis- és nehézgép bérbeadás
– Építõipari gépekkel komplett munkavállalás (szállítással együtt)
– Nagy szilárdságú vasbeton szerkezetek bontása (robbantással is)
– Speciális alapozási földmunkák (kútalapozás, cölöp és résfalas alapozás)
Kft-nk arculatát meghatározó géptípusaink:
– Autódaruk 8–120 tonnáig
– Kotró-rakodó gépek: CAT, KOMATSU, JCB4CX
– Gumikerekes forgórakodók: CASE Poclain 688, 788, 988
(Montabert bontókalapáccsal és egyéb szerelékkel) Benatti 3.08
– Lánctalpas forgórakodó: KOMATSU PC–210
– Gumikerekes homlokrakodó: WA 320, BOBCAT 753, BOBCAT 320,
BOBCAT T40170 teleszkópos rakodó – hatféle szerelékkel
– Hengerek: BOMAG BW 217, AMMAN DTV 213,
Gumihenger G.R.W. 101
– VOLVO FH 12 önrakodós, billenõs tehergépkocsi
– O.K. Gréder F106A
– Dózerek

A Hitachi földmunkagépek kizárólagos
magyarországi forgalmazója.

A Hitachi az építőgépei széles választékának csúcsminőségéről és megbízhatóságáról
híres. Innovatív megoldásaikkal a Hitachi gépek minden munkafeladatnál megfelelnek a
vevők követelményeinek, elvárásainak. Legyen az kő-, kavics- vagy homokbányászat,
épületbontás vagy földmunka a tulajdonosok és gépkezelők egyformán bíznak a
Hitachi partnerség által elérhető technológiában és támogatásban.
Kohlschein Magyarország Kft. www.kohlschein.hu 2370 Dabas, Vonat u.1. T: +36 29 560 820 F: +36 29 560 821 E-mail: kohlschein@monornet.hu

Rangead_Kohlschein_134x190_hlfpg_AW.indd 1

07/06/2010 11:47

Cégünk nagy tapasztalttal
tapasztalttal rendelkezik
kiegészítő
alkatrészeinek
gyártásában.
Cégünk
rendelkezikföldmunkagépek
földmunkagépek
kiegészítő
alkatrészeinek
gyártásában.
A kiváló minőséget munkatársaink szakértelme és a felhasznált alapanyagok minősége garantálja.
A
kiváló minőséget munkatársaink szakértelme és a felhasznált alapanyagok minősége garantálja.

TERMÉKEINK
TERMÉKEINK

Mélyásó kanalak
Mélyásó kanalak
(erősített kivitelben is)
(erősített kivitelben is)
Csatornatisztító kanalak
Csatornatisztító kanalak
(hidraulikus kivitelben is)
(hidraulikus kivitelben is)
Szikla-és sziklatömb kanalak
Szikla-ésRönkfogók
sziklatömb kanalak
Rönkfogók
Polip-és kétcsészés markoló
Polip-és kétcsészés
markoló
kanalak
kanalakkanalak
Homlokrakodó
Homlokrakodó
kanalak
Roppantó ollók
Roppantó
ollók
Bontófejek
Bontófejek
Gyorscserélő
berendezések
Gyorscserélő
berendezések
Kiegészítő alkatrészek
Kiegészítő körmök…)
alkatrészek
(adapterek,
(adapterek, körmök…)

Cím: Szolnok, Mártírok út 53.
Postacím: 5004, Szolnok, Pf. 21.
Tel. 06 56 520 160
Fax: 06 56 520 169
E-mail: szolmet@externet.hu
Web: www.szolmet.hu
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Hibrid hajtás az építésgépesítésben

Szentannai Gábor
mérnökhallgató
BME, Építô-, Anyagmozgatógépek
és Üzemi Logisztika Tanszék

Elôadásként elhangzott a XL. Építôgépész konferencián

Napjainkban egyre növekednek az üzemanyag árak,
és akár már az év első felében elérhetjük a 400 Ft/
literes lélektani határt. Emellett a személy- és teherjárművek, valamint a munkagépek egyre nagyobb
száma növekvő környezetszennyezést okoz. A károsanyag-kibocsátás csökkentése érdekében az Európai
Unió egyre szigorúbb emissziós normákat vezet be.
Lehetséges a fogyasztás és a károsanyag-kibocsátás
egyidejű csökkentése?

A PC200LC-8 Hibrid kotró

A PC200LC-8 forgó felső vázát nem hidraulika forgatja, mint
a szokványos kotrókban, hanem egy villamos erőgép. A villamos
erőgép a felső váz gyorsításakor motor üzemben dolgozik, míg lassuláskor generátor üzemben. A visszanyert energiát egy kondenzátorba táplálja. Ez az energia felhasználható az újbóli forgatásra,
vagy a munkahengerek mozgatására. A felső váz gyorsításakor a
rendszer a soros hibrid tulajdonságaival rendelkezik. Ha a kondenzátor nincsen kellően feltöltve a dízelmotor által termelt villamos
energia közvetlenül hajtja a forgatómotort.

Ez a hibrid rendszer nem sorolható a hibrid alaptípusok közé,
mert a soros és párhuzamos rendszer tulajdonságait is ötvözi. A
dízelmotor és a főtengelyére épített villamos erőgép párhuzamos
hibrid rendszert alkot. A villamos erőgép generátorként és motorként egyaránt működtethető. Ez nyomaték-összegzéssel jár, ahol
a hajtások forgatónyomatékai szabadon variálhatók, a fordulatszámok viszont egymáshoz képest állandó arányban maradnak. A
villamos erőgép generátor üzemben – a motor üresjárata mellett –
a kondenzátort tölti. Az így termelt energia az aktuális igényeknek
megfelelően felhasználható a megnövekedett hidraulikus teljesítmény igény kielégítésére, vagy a forgó felső váz mozgatására.

Belsőégésű motor-villanymotor
A villanymotor a belsőégésű motor és a hidraulika pumpa közé
van beépítve, így drámaian megnő az erőátvitel hatékonysága a
hidraulika pumpa irányába. Elektromos energiát termel a belsőégésű motor üresjáratában és kiegészíti a kondenzátorban tárolt
elektromos energiát.
Felsőváz forgató motor
A Hibrid PC200LC-8 villanymotort használ a forgó felső váz
mozgatására és képes energiát visszanyerni a forgás lassulásakor.
Az elektromotor gyorsításának hatásfoka nagyobb, összehasonlítva a hidraulikus megoldásokkal és simább fordulást biztosít. A
motor házában hűtővizet és kenőolajat keringtetnek a hosszabb
élettartam érdekében. Egy speciális lassító berendezést is tartalmaz, ami alkalmassá teszi a nagy sebességű üzemre.

PC200-8 Hybrid
Komatsu Hybrid System
Elektromos
felsőváz forgató
motor

Forduló felső váz

12

Rakodás közben,
a felső forgóváz
lassulásakor,
energiát táplál
vissza.
Táplálja a felsőváz
forgató motort.
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Inverter
Generátor/motor

Kondenzátor
Hatékonyan
tárolja és
visszatáplálja
az elektromos
energiát

Elektromos
energiát
vesz fel a motor
gyorsításakor.
Belsőégésű motor

Villamos rásegítés,
a motor gyorsításához,
kotrási folyamatok
közben.

Inverter és kondenzátor
Az inverter a bemenetén érkező váltóáramot (AC) egyenárammá
(DC) alakítja. A váltóáramnak két forrása lehet:
– Forgatáskor visszanyert energia a felsőváz forgató motortól.
– A belsőégésű motor-villanymotor páros töltési energiája.
A két forrásból érkező elektromos energiát a kondenzátor gyorsan tárolja. A tárolt energia könnyen és gyorsan visszanyerhető a
kondenzátorból, az inverter váltóárammá alakítja, hogy a forgató
motort táplálja, vagy segítse a belsőégésű motor fordulatszámát.

A fejlett hibrid technológiájú autóknak a gyorsítás kezdetekor és
menet közben a közel állandó fordulatszám fenntartásához nagy
mennyiségű elektromos energiára van szükségük. Az elektromos
energia tárolására ezért az autókba akkumulátorokat szerelnek be.
A gépjárműveket összehasonlítva az építőgépekkel, az utóbbiak
üzeme során (kotrás, stb.) gyorsan végbemenő, gyakori fordulatszám változtatásokra van igény. Ezért kondenzátort építettek be
(akkumulátorok helyett!), hogy követni tudja és segítse ezeket a
gyakori fordulatszám változtatásokat. A gépjárművekbe szerelt

Huntraco Kereskedelmi és Szolgáltató Zrt.

akkumulátorokban kémiai reakciók zajlanak, ezért több időre van
szükség a töltéshez és kisüléshez.
A forgó felső váz mozgatásakor (deponálás közben) nincs szükség nagy hidraulikus teljesítményre, ezért a belsőégésű motor
kicsivel alapjárat felett üzemel, s így rengeteg üzemanyagot takaríthatunk meg. A gép a japán piacon környezetkímélő megoldása
miatt népszerű, Kínában pedig az üzemanyag megtakarítása miatt.
A 25%-kal kevesebb üzemanyag fogyasztás annyi költségmegtakarítást jelent, mintha nem kellene a gépkezelő bérét kiﬁzetni. A
konstrukció további előnye, hogy kevesebb hidraulikus alkatrészt
tartalmaz, a forgó felső váz ﬁnomabban forog és a villanymotoroknak hosszú az élettartama.
Várható tendenciák
A piaci részesedés növelése érdekében más gyártó cégek is
belekezdtek a hibrid kotrók fejlesztésébe. A Venieri a 2010-es
BAUMÁN bemutatta hibridhajtású homlokrakodóját, a Bomag
ugyanezt tette egy saját fejlesztésű úthengerrel.
A következő 4-5 évben további hibridhajtású gépek megjelenése várható. A gazdasági válság azonban a beruházások számának
csökkenését eredményezte. Ezért nehezebb egy drágább, bár hatékonyabb gépet eladni. A piaci értékesítés sikerének kulcsa a hibridrendszer nyújtotta alacsonyabb üzemeltetési költség és a csökkenő
környezetterhelés lehet.

Cégregisztráció
Kuhn Földmunkagép Kft.

2040 Budaörs Kamaraerdei út 3.
Tel.: 23/504-200, • Fax: 23/504-300
e-mail: huntraco@huntraco.hu • www.huntraco.hu
Caterpillar földmunka és rakodógépek, útépítõ gépek
szivattyúk, áramfejlesztõk, Genie önjáró munkaállványok,
kosaras emelõk kereskedelme, bérbeadása alkatrészellátás, szerviz szolgáltatás. Országos telephely hálózat.

1239 Budapest, Ócsai út 5.
Tel.: 36-1/289-8080 • Fax: 36-1/286-0207
e-mail: komatsu@kuhn.hu • www.kuhn.hu
Komatsu építőgépek, Powerscreen törők és osztályozók,
Dieci teleszkópos rakodók és FRD kalapácsok
kereskedelme, alkatrész ellátása és
országos szerviz szolgáltatása.
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Sikerdíjas pályázatírás –
Tanácsadás – Projektmenedzsment
Intézetünk bemutatása
A European Conformity Chek
Vállalkozásfejlesztési Tanácsadó Intézet közel 10 éves tapasztalattal rendelkező pályázatírással,
tanácsadással és projektmenedzsmenttel foglalkozó cég. Tevékenységünk sokszínűségét mutatja,
hogy a pályázati életciklus minden
szakaszában jelen vagyunk. Évtizedes
működésünk során több mint 800
nyertes pályázatot készítettünk,
amely közel 31,7 milliárd forint
támogatást jelentett ügyfeleinknek.
Közel 40 fős létszámunkkal a hazai
pályázatírás egyik legkiemelkedőbb
képviselőjévé váltunk, partnereink
között megtalálhatók úgy a legismertebb kivitelezők, forgalmazók, mint a
legnépszerűbb finanszírozók.
A komplex, egyablakos pályázati
tanácsadás már a projektgenerálás
fázisában elkezdődik, amelyet követ
a pályázatírás, valamint a projektmenedzsment, hogy Önnek „kulcsrakész” megoldással szolgálhassunk.
Mindezt magasan képzett, kiemelkedő
referenciákkal rendelkező, a bírálói
oldalon tapasztalatot szerzett kollégáinkkal valósítjuk meg.
Pályázatírással, pályázati tanácsadással kapcsolatos szolgáltatásaink:
– beruházási, fejlesztési, képzési elképzelések pályázati szempontból
történő (elő)minősítése,
– könyvvezetési tanácsadás a pályázati esélyek növelése érdekében,
– a pályázati szempontból optimális
projektméret meghatározása,
– az elérhető legnagyobb mértékű
támogatás költségvetésbe történő
beépítése,
– finanszírozó ajánlása a pályázati
önerőhöz,
– szállító ajánlása a kivitelezéshez.
A pályázatok elkészítését – továbbra is, ill. az Új Széchenyi Terv
14

keretén belül is – fix díj nélkül,
sikerdíjasan vállaljuk.
A pályázatíráshoz kapcsolódóan –
ill. igény esetén akár attól függetlenül
– vállaljuk a szükséges tanulmányok,
hatásvizsgálatok, stb. megírását.
A nyertes pályázati döntés megszületése után az alábbi szolgáltatásokkal állunk megbízóink rendelkezésére:
– a támogatási szerződés megkötésének előkészítése,
– pályázati monitoring (támogatáslehívások összeállítása, kötelező
könyvelői auditálása, szükséges jelentések elkészítése),
– helyszíni szemlén való részvétel,
valamint
– kötelező fenntartási időszak dokumentálása.

korábbihoz képest – nagyobb súlyú
támogatása.
A forrásátcsoportosítás következtében az előző évekhez képest harmadannyi uniós támogatás ellenére az
alábbi pályázati területekre növekvő
összegű forrás jut:
– gépbeszerzés: építőipari gépek
(homlokrakódók, törő-zúzó gépek,
stb.), nyomdagépek, többek között
CNC eszközök, ahol 1 millió és
1 milliárd forint között lesz az elnyerhető támogatás, 30-50% támogatástartalom mellett,
– képzések,
– innováció, kutatás-fejlesztés (K+F).
Továbbá újdonságként megjelent
a közvetlen munkahelyteremtés is,
amelyre korábban csak hazai forrás
állt rendelkezésre.

Tanácsadói profilunk keretében
az alábbi szolgáltatásokat vehetik
igénybe ügyfeleink:
– ISO 901, ISO 14001 és egyéb irányítási rendszerek kiépítése, független belső auditok lefolytatása és
vezetőségi átvizsgálások elvégzése,
elemzése,
– klaszter tanácsadás (alapítás, működtetés, fejlesztés),
– pénzügyi tanácsadás és banki ügyintézés,
– kontrolling és audit, ill.
– beszállítói programok kidolgozása
és továbbfejlesztése.

Az Új Széchenyi Terv – megjegyezzük – igazolja a várakozásokat,
egyértelműen segíti a KKV-kat. Ennek eredményeként szélesebb körben, kedvezőbb feltételekkel és eredményesen tudnak majd pályázni a vállalkozások az általuk tervezett, előreláthatólag komplexebb projektekre.
Összefoglalva, az uniós támogatási
ciklus utolsó 3 évére (2011-2013) a
KKV-k minden évben számíthatnak
pályázati pénzekre, ugyanakkor az
önkormányzatoknak szánt támogatások nagy részben kimerülnek 2011ben.

Az Új Széchenyi Terv (ÚSzT) bemutatása
Megjelentek az Új Széchenyi
Terv 2011-2013-as akciótervei társadalmi egyeztetés céljából, melyben
a konkrét pályázati célok, források,
támogatási mértékek is definiálásra kerültek. Az Új Széchenyi Terv
egyik fő eleme a mikro-, kis- és
középvállalkozói (KKV) szektor –

Csomár Zoltán
gazdasági igazgató
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European Conformity Check
1138 Budapest, Meder u. 8.
Tel.: (+36-1) 422-0700
Fax: (+36-1) 422-0699
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Gépkölcsönzés és
környezetvédelem
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Fontos Önnek a környezetvédelem?
Tudja, hogy gépet bérelni, számos más előnye mellett
környezetbarát dolog is?
Amennyiben fogyasztóként nem a vásárlást, hanem a kölcsönzést
választja, úgy Ön környezettudatosan gondolkodik. Cégünk elkötelezett
minden megoldás iránt, amely csökkentheti a környezetszennyezést!
A bérbeadás ökológiai szempontból hatékony és biztonságos
A bérlés környezetbarát, hiszen a Föld erőforrásaival – több szempontból is
– pozitívan gazdálkodik. Gondoljuk meg: ha több ember használja ugyanazt a
gépet, berendezést, kevesebb eszközre van szükség! Mi, akik gépkölcsönzéssel
foglalkozunk, a megoldások minden szintjén tudjuk, hogyan optimalizálhatjuk ezen
eszközöknek a használatát. Nincs szükség felesleges gépekre, berendezésekre.
Amennyiben odafigyelünk a szállításra, az energiahatékonysággal, továbbá a
hulladékolajok és kenőanyagok ártalmatlanításával csökkentjük a környezeti
terhelést. Ügyfeleinknek tudni kell, hogy amikor gépeket és berendezéseket
bérelnek tőlünk, akkor környezettudatosan gondolkodnak.

Gépparkunkat környezeti szempontból is tudatosan alakítjuk

N

E

Az elmúlt években az
építőiparban a gépek eladása
mellett dinamikus fejlődésnek
indult a gépek kölcsönzése. Ez a
sok nyugat-európai országban
már fejlett szolgáltatás
számos lehetőséget és előnyt
nyújt a kivitelezőknek, hogy
költségeikkel hatékonyabban
gazdálkodjanak és igényeiket
rugalmasabb módon
elégítsék ki.

Á

Csak korszerű, alacsony káros anyag kibocsátású motorral üzemeltethető
gépeket szerzünk be, melyek rendelkeznek a szükséges minősítésekkel. Több
gyártó kifejlesztette már az alacsonyabb káros rezgéssel járó eszközöket is,
melyek jobban kímélik a vele dolgozók végtag jait, ízületeit. A Ramirent az utóbbi
időben minden lehetséges esetben – a sokszor magasabb beszerzési ár ellenére is
– ilyen eszközöket vásárol és ad bérbe. Amikor csak az adott kínálat lehetővé teszi,
bérleti flottánkba csökkentett zajszintű eszközöket állítunk be.

A gépek élettartamának meghosszabbítása
A káros környezeti hatásokat a gépek folyamatos ellenőrzésével és
karbantartásával csökkentjük, ezzel azok élettartamát is meghosszabbítjuk.
Amennyiben egy gép életciklusát megnöveljük, úgy a gépet több bérlő is tovább
használhatja. Fontos, hogy partnereink is betartsák a környezetvédelmi
előírásokat. Célunk, hogy csökkentsük a káros környezeti hatásokat, mint
például a kipufogógáz-kibocsátásból eredő környezetszennyezést. Telephelyhálózatunk többek között azt a célt is hivatott szolgálni, hogy minél több gépet
– környezettudatos módon – .a lehető legrövidebb úton juttathassunk célba, a
munkaterületre.

KÖZPONT: Ramirent Kft., 1239 Budapest, Ócsai út 5. • Kék szám: 06/40 200 811
ÉPÍTÕGÉPEK, ÉPÍTÉSGÉPESÍTÉS
Tel.: (1) 286 2600, Fax: (1) 287 3502 • Postacím: 1734 Budapest, Pf. 22.
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– minden várakozást felülmúlt
• Több mint 150 000 látogató − 33 %
növekedés!
• Több kiállító és nagyobb kiállítási
terület
A kétévente megrendezett bauma
China vásárt 2010. nov. 23-26. között
rendezték meg Sanghaiban. Az építőgépek, építőanyag-ipari gépek, építőipari járművek és -berendezések
5. Nemzetközi Szakvására minden
tekintetben ismét rekordokat döntött,
mind a kiállítói terület, mind kiállítók
és látogatók száma alapján. A kínai és
ázsiai építőipar számára a bauma China,
mint szakvásár megszilárdította vezető
helyét.
A kínai építőgép piac gyors fejlődése
mágnesként vonzotta a vásár látogatóit a világ minden tájáról. Több,
mint 150 000 látogató 165 országból
(2008: 112 674 látogató 124 országból). Ez 33% növekedést jelent. A látogatók között az első 10 ország Kína,
India, Japán, Oroszország, Malajzia,
Brazília, Szingapúr, Thaiföld, Indonézia
és Ausztrália.
Összesen 1858 kiállító vett részt 37
országból (2008: 1608 kiállító 30 or-
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szágból). A kiállítók harmada, 734 érkezett Kínán kívülről, amelyek közül a
legnagyobb részt a német gyártók tették ki, de jelen volt még sok jelentős
európai építőgép gyártó is. Ez is mutatja,
hogy a kínai kiállítás mennyire fontos az
európai gyártók számára, hiszen itt nem
csak a kínai, de az indiai, orosz, FÁKországbeli, latin-amerikai és közel-keleti
látogatókon keresztül az ottani igényeket is megismerhetik és hozzájuthatnak a legfrissebb ipari információkhoz.
Találkozhatnak olyan vevőkkel is, akikkel esetleg máshol nem. Ugyancsak re-
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mek lehetőség a forgalmazói hálózat
bővítésére is.
A kiállítás utáni visszajelzések egyértelmű elégedettséget mutatnak a kiállítók körében, akár először, akár visszatérőként állítottak ki. A válságnak már
nyomát sem lehetett érezni, kizárólag
az optimizmus uralkodik! Feltehetően
a 2012 évi bauma Kína még nagyobb
rekordokkal büszkélkedhet majd.
Rottensteiner Györgyi
okl. építőgépész mérnök, szakfordító
RST-Team Szakfordító Iroda

BPW-KÄSSBOHRER-SAF
IVECO-MAN-MERCEDES-VOLVO-SCANIA-DAF-RENAULT

2T+M Kft.

Alkatrészkereskedés
9172 Győrzámoly
Központi major

Tel.: 06-30/552-6918
Tel.: 06-30/552-8035

GUMIKEREKES KOTRÓK
A JS Wastemaster gumikerekes kotrógépeket a hulladékkezelés területén
a kipróbált megbízhatóság, a speciális tulajdonságok és több más védelmi
eszköz teszi rendkívül népszerűvé.
A kotrógép család minden tagjának erőforrása egy erős, turbófeltöltésű Tier III
Isuzu motor, amely hosszú élettartamáról, az üzemanyag-felhasználás hatékonyságáról, alacsony zajszintjéről és
káros anyag kibocsátásáról nevezetes. A
fejlett Advanced Management System
(AMS) pedig az üzemeltetőnek extra
teljesítményt és pontosságot biztosít
minden gépen.
A választható ﬁx- vagy hidraulikusan
emelhető kezelőfülke a kezelő számára páratlan rálátást biztosít a hulladék
depóniára, a konténerbe vagy tartályba.
A kotrók a gémek és kotrószárak széles
választékával szerelhetők fel, pl. a TAB
vagy speciális anyag- és hulladékkezelővel. A JS200W hulladékkezelőt ̶ ezt
a robusztus igavonót ̶ a legkeményebb
feladatokra is célszerűen alakították ki.
A közel 12 m-es kinyúlás ellenére is a

TERRA Hungaria Építőgép Kft.
2310 Szigetszentmiklós, Leshegy u.17.
Tel.:24/525-430, Fax: 24/525-431
E-mail: terra@terra.co.hu
www.terra.co.hu

4 letalpaló biztosítja a gép stabilitását, míg a tömör, soha ki nem lyukadó
gumikerekek garantálják a maximális
üzemidőt.
A speciális munkaeszközök széles vá-

lasztéka még sokoldalúbbá teszi e gépeket. Például válogató csáklyával felszerelve igen hatékony eszköz a beérkező anyag válogatásához és osztályozásához. A többágú megfogóval felszerelt
gép ömlesztett anyagok rakodására is
alkalmas.
Tömörítő kerék alkalmazásával a konténerekbe három-négyszeres mennyiségű anyag rakodható, ami csökkenti a
szükséges műveletek számát és az üzemi költségeket.
A gumikerekes kotrók munkahelyi mobilitása gyors átállást biztosít, a gyorscsatlakozó pedig lehetővé teszi, hogy a
gép az egyik percben anyagot válogasson és osztályozzon, a másik percben
pedig rakodjon egy tárolóba.
Minderről Ön is meggyőződhet!

ÉRTÉKESÍTÉS-BÉRBEADÁS-SZERVIZ

w w w. t e r ra . co . h u

9700 Szombathely, Ipar út 5.
Tel.: 94/508-810
Fax: 94/508-811

6728 Szeged, Bajai u.2/a
Tel.: 62/542-585
Fax: 62/542-586

4400 Nyíregyháza, Debreceni u. 189
Tel.: 42/492-244
Fax: 42/596-600

7628 Pécs, Pécsváradi út 27.
Tel.: 72/538-193
Fax: 72/538-194

ÉPÍTÕGÉPEK, ÉPÍTÉSGÉPESÍTÉS

17

lap(ok) és a nyomóléc(ek) beállítása, mert nem megfelelő
beállítás esetén az aszfalt kővázát összetörik és a károsodott
anyag útépítésre alkalmatlanná válik. Ezeket a nagy tömör
séget biztosító elemeket csak nagyobb rétegvastagságnál
Minõségi
gép- és alkatrész
kereskedelem
érdemes használni,
az adalékanyag
törésének megakadályo
zása Budapest,
miatt. Emiatt
van szükség
1151
Mélyfúró
u. 2/E intenzív és mégis kíméletes
tömörítésre.
EnnekFax:
az igénynek
a figyelembevételével szü
Tel:
06-1-306-3770,
06-1-306-6133
letett meg
a Volvo megoldása,
melynél a terítőpad dupla
e-mail:
verbis@verbis.hu,
www.verbis.hu
döngölőpallót és egy vibrációs tömörítőlapot tartalmaz. A
döngölők
ellenkező utángyártott
fázisban mozognak,
valamint
az első
Eredeti
és minőségi
motorikus
alkatrédöngölő
magasabban
helyezkedik
el, mint ahatáridővel
második. Ennek
szek
raktárról
vagy nagyon
rövid szállítási
a kivitelnek
az előnye, hogy
a laza
anyag tömörítése
intenzív,
az
alábbi típusokhoz:
CASE/IH,
CATERPILLAR,
CUMMINS,
a
döngölők
után
pedig
kíméletes.
A
tömörítőlap
feladata
DAVID BROWN, DETROIT DIESEL, DEUTZ, FIAT, IVECO, FORD- a
simaHOLLAND,
felszín HATZ,
kialakítása
a felszíni
anyag tömörítése.
NEW
ISUZU, és
JOHN
DEERE, KOMATSU,
KUBOTA, A
dupla döngölős
megoldás
a terítőpad
utániMWM,
tömörség
LEYLAND,
LOMBARDINI,
MAN, miatt
MERCEDES,
MITSUBISHI,
a
gyártó
adatai
szerint
9598%,
megfelelő
beállítás
mellett.
PERKINS, SAME, SISU-VALMET, VOLVO, YANMAR
A terítési vastagság 350 mm és 500 mm között változik pad
Az
alábbifüggően.
ipari motorok/alkatrészés szűrőgyártók
típustól
A nagy tömörségű padnál
az első döngölő
képviseletét
látjuk
el:
amplitúdója 0–10 mm között változtatható, a második döngö
lő amplitúdója állandó 5 mm. A terítőpadokkal koronás
útpálya keresztmetszetet is lehet húzni. Ennek mértéke 2
és +4% között állítható. A VB 79/89 és VDTV 79/89
VAPORMATIC
terítőpadok
köszönhetően COMFORSA
lehetőség van tra
SISU kialakításának
főtengelyek
traktor- éslétrehozására.
péz alakú korona keresztmetszet
dízelmotorok
motoralkatrészek
A terítőpad szintbeállítás
és mozgatás hidraulikus munka
hengerekkel történik. A terítésnél a szintbeállítást a padkeret
elejét mozgató munkahengerek végzik,ISUZU
eközben a keret
ipari/építőgép
motorok
hátuljátFP-DIESEL
emelő hengerek úszó helyzetben
vannak.
A traktor
utángyártott
ésminőségi
a pad között
egy harmadik munkahenger pár is van. En
motoralkatrészek
Cummins,
nek feladata többféle.
A terítés leállásakor a pad a tömegénél
Caterpillar,
John Deere,
fogva
megsüllyed,
ami miatt egy lépcső alakul ki a terített
Komatsu, Ezt
Detroit
Diesel,
felszínen.
megakadályozandó
aMITSUBISHI
harmadik pár munka
Case, Mack motorokhoz
henger picit megemeli a padotipari/építőgép
leálláskor, megakadályozva
motorok
a süllyedést. A terítés újraindulásakor a kihűlt aszfalt
nehezebben tömöríthető, emiatt a munkahengerek lenyomják
MAXIFORCE
a padot
a felületre. Az emiatt kialakult nagyobb nyomás
minőségi
utángyártott
lehetővé teszi
a hidegebb aszfalt jobb tömöríthetőségét. Egy
motoralkatrészek
COOPERSFIAAM
harmadik
feladata is van a harmadik
munkahenger párnak.
John
Deere,
Cummins,
szűrők
Amikor
a pad
előtti anyag fogy a terítés
befejezésekor a
Perkins
motorokhoz
(Sogefi
cégcsoport)
padot szintben tartó erőegyensúly felbomlik,
emiatt lesüllyed
a pad. Ezt a süllyedést akadályozzák meg a munkahengerek,
melyek megemelve szintben tartják a padot a terítés végéig,
amíg az anyag elfogy.
A terítőpadokhoz többféle szintvezérlő berendezés vá
lasztható. Autópálya építésénél és nagy pontosságú mun
káknál a lézeres, GPS, míg kisebb volumenű munkáknál az
ultrahangos és pillangós szintérzékelők használhatók.
Karbantartás, szerviz
Az aszfaltfiniserek az útépítő géplánc vezérgépei. Meg
Földmunka-,
és egyéb
alkatrészek:
hibásodásuk rakodókihatással
van azépítőgép
egész géplánc
működésé
BOBCAT,
CATERPILLAR,
DAEWOO,
FIAT , ésFORD-NEW
re, melyCASE,
a hengereket,
szállító
járműveket
az aszfaltke
HOLLAND,
HYUNDAI,
KOMATSU,
KUBOTA,
verő vagyGRADALL,
betonkeverő
telepet JCB,
tartalmazza.
Egy
középfel
MASSEY
FERGUSON,
VENIERI,
VOLVO,
ső kategóriás
finiserPOCLAIN,
500600SAMSUNG,
t/h aszfaltot
is képes
teríteni
elméletileg.stb.
Könnyen belátható, hogy 15 000 Ft/t aszfaltár
FIAT-HITACHI
esetén óránként közel 10 millió forintnyi aszfalt fog kihűl
Építőgép
váltó- és futóműalkatrészek:
ni és tönkremenni,
ha a finiser nem dolgozik. Emiatt rend
CARRARO,
CLARK-HURTH,
DANA,
SPICER
kívül fontos
a karbantartás,
diagnosztika
és a gyors szerviz.
A
karbantartás
a
gépkezelő
feladata
a
kezelési
karbantartá
Traktoralkatrészek:
si útmutatónak
megfelelően.
A FENDT,
forgalmazó
feladata
a gyors
CASE/IH,
DAVID BROWN,
DEUTZ,
FIAT-AGRI,
FORDés szakszerű
illetveMASSEY
a gépdiagnosztika.
A javítások
NEW
HOLLAND,szerviz,
JOHN DEERE,
FERGUSON, RENAULT,
a finiserek
ZETOR
stb. esetén többnyire a helyszínen történnek, emiatt
fontos a mobil szerviz hatékonysága. A Volvo Építőgépek
Targoncaalkatrészek:
Hungária korszerű és gyors kiszálló szerelőgárdával ren
BALCANCAR,
CLARK,
DAEWO, FIAT,
HYSTER,
KALMAR,gyor
delkezik, így
a meghibásodás
azGEHL,
építkezés
helyszínén
KOMATSU,
LINDE, MITSUBISHI, NISSAN, TOYOTA, YALE stb.
san elhárítható.

Volvo tömörítõhengerek
Cégregisztráció
Az útépítési gépláncból a tömörítő hengerek sem hiá
nyoznak
a Volvo
1,59,7
GIMEX Hidraulika
Kft kínálatából. Az aszfalthengerek
9025 Gyõr, Selyem
u. 1.t
össztömeg
között állnak
Tel.:+36-96/525-587
• Fax: rendelkezésre.
+36-96/427-239,A kis tömegű
hengerek
két acéldobos és
gumikerekesacéldobos kombiná
e-mail: info@gimex.hu
• www.gimex.hu
cióban
készülnek.
A
nagy
tömegű elemek;
hengereknyomóvezeték,
csak két acél
Hidraulikus, pneumatikus gépipari
dobos
kivitelben
készülnek.
A
gumikerékacéldob
kombiná–
csatlakozó, – tömítés, – szivattyú, – szelep, – monoblokk,
ciónak
nagy
előnye,
hogy
a
gumi
gyúró
hatást
fejt
ki az
munkahenger, – tápegység, – nyomásfokozók, – tömlõjavítás,
aszfaltra, ami a tömörítés szempontjából nagyon előnyös,
– felújítás, – gyártás. Befogás, szorítás- és rögzítéstechnika.
mert erős adalékanyag váz jön létre, erősödik a szemcsék
Kereskedelem,
gyártás, javítás,
közti
kapcsolat.egyedi
Az acélhenger
pedig szerviz.
a gumihenger utáni
felületet egyenletesen elsimítja, esztétikus felszínt hagyva
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www.stani.hu – WEBÁRUHÁZ is!
A cikkipari
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armatúrák, vizes tömlõk. A GEKA magyarországi,
a LÜDECKE egyik partnere, az egyéni igények beszállítója.

kompaktrakodók Magyarországon
A magyarországi kompaktrakodó piac egyik meghatározó márkája a több
mint 150 éves gépgyártói tapasztalattal rendelkező észak-amerikai
GEHL. A cég nagy szakmai múltja a
kifogástalan minőségű gépek egyik
leghitelesebb garanciája. A gyártósorról 40 éve legördülő kompaktrakodókat Magyarországon az Axiál Kft.
képviseli.

A gyártó a hazai piacon két típussal van
jelen: a sokak által ismert ún. csúszókormányzású kompaktrakodó (SL széria) mellett a derékcsuklós kivitelű (AL
széria) is elérhető. A kompakt méretű
GEHL rakodók is rendelkeznek a kategóriára jellemző sokoldalúsággal.
Az SL gépcsalád 9 típust magába foglaló
tagjai teherbírásuk szerint a 400-1800kg
tartományban alkalmazhatók. A legkisebb SL 1640 típus 915mm-es szélességével valóban a kompaktrakodók „minije”. Paramétereinek köszönhetően munkavégzésre a legszűkebb helyeken is
alkalmazható. A teljes kompaktrako-dó
piac egyik legnagyobb gépe viszont, az
SL 7810-es. Kategóriá-jában egyedülálló paraméterekkel rendelkezik: 2,2 m3-es
könnyűanyag kanállal is működtethető,
emelési magassága 3607mm, teherbírása
pedig 1805kg!
A testre-szabható rakodó
A GEHL rendkívül rugalmas, ami a
„testre szabhatóságot” illeti. A gép vezérlése választható. Elérhető a „klasszikus” kéz/láb vezérlés – bár ez hazánkban nem annyira kedvelt, – ugyanakkor
a dupla joystickos kezelés is választható. E két vezérlési módon felül lehetőség van a GEHL szabadalmaztatott ún.
T-Bar/T-Bar vezérlését is választani, de

természetesen a kettő kombinálására is
lehetőség van: ekkor a menetelés a T-bar
karral, míg a munkaeszköz mozgatása a
joystick-kal történik.
A vezérlés kiválasztása mellett lehetősége van a gépeket kétsebes-séges kivitelben kérni, amely főként akkor jön jól, ha
géppel a mindenna-pi munkavégzés során nagyobb távolságot is meg kell tenni.
A gépek egyediségét tovább növeli,
hogy a vásárlók kétféle hidraulika rendszer közül is választhatnak! Opcióként
elérhető egy megnövelt teljesítményű
hidraulika rendszer, amely speciális
munkaeszközök pl.: aszfaltmaró működtetéséhez javasolt.

hiszen a gép külső megjelenésében
hangsúlyosabbá váltak az üvegfelületek,
megnövelték a kezelőfülkét, így jobb rálátás nyílik a munkaeszközökre.
A GEHL rakodókhoz továbbá elérhető
az ún. VTS gumiheveder rendszer. Segítségével a „hagyományos” 2 tengelyes, 4
gumi-kerekes gépkonstrukció egyszerűen, rövid idő alatt gumihevederessé
alakítható. A rendszer használatával a
nehéz terepviszonyok mostohább munka-körülményei között sem kell a munkát abbahagyni.
„Különc” az SL gépcsaládban
2009-ben a gyártó új, az eddigiektől eltérő műszaki megoldásokat alkalmazó
típust mutatott be a nagyközönségnek:
a GEHL V270 kompaktrakodót. Az új
típus különlegessége a vertikális emelőszerkezet.
Az új V270 típus 84LE-s motorteljesítményével, 2449kg-os billentési kapacitásával és a 3310mm-es emelési
magasságával a rakodógép-család nagyobb teljesítményű gépei közé tartozik.
A Yanmar motorral hajtott gépek csak
duál joystick-vezérléssel vásárolhatók,
viszont a nagyobb teljesítményű hidraulika rendszer, valamint a 2 sebességfokozatú váltó e típusnál is opcióban rendelhető. A V270 kialakításában a GEHL
jövőbe mutató törekvései is fellelhetők,

Csak a képzelet szab határt
A GEHL kompaktrakodókat univerzális
gyorscsatlakozó rendszerrel szerelték
fel. Márkán belül – akár az AL széria
tagjaival –az eszközök kompatibilisek.
A GEHL esetében is számtalan építőipari adapter működtethető a gép hidraulika
rendszerével: bontókalapács, speciális
kanalak – 4:1-ben, betonmixer –, talajfúrók, seprű adapterek.
Spaltenberger Tamás,
termékmenedzser,
Axiál Kft.

Axiál Kft. 6500 Baja, Szegedi út 147.
Tel.: 36-79/525-445 • Fax: 36-79/526-401
e-mail: axial@axial.hu • www.axial.hu
Mezõgazdasági, raktártechnikai (targonca)
és építõgépek kereskedelme, bérbeadása.
Képviselt építõgépek: Hyundai, Gehl,
Hidromek, Manitou, Venieri és Indeco
bontókalapácsok. Magyarországot lefedõ
szervizhálózat, pénzügyi szolgáltatás.
Alkatrész ellátás 24 órán belül, szerviz
munkák – akár a helyszínen is!
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Benkô Gábor
A folyamatos talajtömörség-mérés
doktorandusz
okl. gépészmérnök, BME
jelentôsége és lehetôségei
Építôgépek, Anyagmozgatógépek és
Üzemi Logisztika Tanszék

Néhány kivételtől eltekintve az építőipar minden
végterméke – utak, épületek, mélygarázsok, különböző földművek – szilárd alapra emelt létesítmények, melyek csak abban az esetben képesek megfelelően ellátni funkciójukat, ha az alapoktól kezdve
minden elemük teljesíti a tervezéskor meghatározott
mechanikai követelményeket. Kiemelt jelentőséggel
bír tehát az alap megfelelő szilárdsága, teherbírása.
Egyes esetek (például a víz alatti vagy a cölöpalapozás) kivételével különböző összetételű talajokat
használnak alapként az építőiparban. A talajok fontos tulajdonsága, hogy kizárólag abban az esetben
nyújtják a megkövetelt mechanikai tulajdonságokat,
ha megfelelő tömörségi állapotban vannak.
A földművek és útalapok mechanikai szempontból helyes tervezése, valamint a kivitelezés minőségének ellenőrzése (az elért talajtömörség és –teherbírás mérése, dokumentálása) a geotechnikai
szakemberek feladata. A talaj az építési területre való szállítást és
elterítést követően azonban számos géptípussal, adott géptípuson
belül pedig többféle működési vagy gép paraméter mellett tömöríthető. A tömörítés technológiáját megválasztó és a kivitelezést
felügyelő szakemberekre, valamint a gépkezelőkre jut a felelősség, hogy az adott talajréteg tömörítése csak a szükséges erőforrás
mennyiséget eméssze fel; másként fogalmazva a tömörítés megfelelő hatékonysággal történjen.
A hatékonyság szerepe különböző munkáknál természetesen eltérő lehet a tömörítési feladat jellegétől és volumenétől függően.
A vonalas földmunkák tekintetében elmondható, hogy az útalapok
megmunkálásakor felvonuló tömörítő hengerek üzemeltetési költsége meglehetősen magas, ezért a technológiai hatékonyság döntő
szereppel bír. Egy keskeny közműárok visszatöltésekor elvégzendő tömörítési munka esetében a hatékonyság nem lényegi szempont, az egyenletes és megfelelő mértékű tömörítettség hiánya
azonban komoly, káros következményekkel jár.
Az elektrotechnika és informatika vívmányai a talajtömörítés
korszerű eszközeiben már megtalálhatók, szerepük az, hogy a
technológiai szakemberek és gépkezelők munkáját megkönnyítsék, a kivitelezés minőségét javítsák és növeljék a hatékonyságot.

Korábban a szakemberek a folyamat alatt kizárólag saját tapasztalataikra, megﬁgyeléseikre támaszkodhattak a talaj tömörítettségi
állapotának becslésekor; az elvégzett munka minőségéről, megfelelőségéről csak a szakszerű talajvizsgálatokat követően kaptak visszajelzést. Elégtelen tömörítettség esetén utólag további
munkát kell végezni, míg a túlzott mértékű tömörítés az építési
alapanyag – a talaj – szemszerkezetében idézhet elő nem kívánt
változást, ezért az alul- és a túltömörítés a felesleges anyagi vonzata mellett minőségromlást is jelent. Napjainkban a szakemberek
rendelkezésére állnak azok az eszközök és elektronikai rendszerek, amelyek – a legkisebbtől a legnagyobb tömörítőgép típusig –
nagyban hozzájárulnak a tömörítés hatékonyságának növeléséhez,
az egyenletesebb és nagyobb tömörség eléréséhez. A továbbiakban
ismertetésre kerülnek olyan eszközök, lehetőségek és megoldások,
melyek a talaj tömörítettségi állapotára adnak becslést a tömörítés
ideje alatt folyamatosan.
Adott talajréteg tömörítettségének folyamatos megﬁgyelése
Egy amerikai, tömörítőgépeket is gyártó cég, az MBW saját
fejlesztése a Soil Compaction Supervisor 2 típusú kézi készülék.
Az eszköz alkalmas döngölőgéppel vagy vibrációs tömörítőlappal
végzett munkák megﬁgyelésére és a tömörítés eredményességének
dokumentálására.
A rendszer két fő egységből – egy szenzorból és egy kézi kiértékelő egységből – valamint néhány kiegészítő tartozékból áll. A
talajréteg aljára helyezett szenzor jeleit a tömörítés során folyamatosan dolgozza fel a kézi készülék. A rendszer működése a talajban
terjedő nyomásimpulzosok nagyságának mérésén alapszik. Egy
adott réteg ugyanis a felületén közölt nyomáshullámokat különböző tömörségi állapotban eltérő mértékben csillapítja. A talajréteg
által továbbított nyomásimpulzusok nagyságának változása tehát
kapcsolatba hozható a tömörség változásával. A Soil Compaction
Supervisor 2 rendszer a talajréteg nyomásimpulzus-továbbító képességének változását követi nyomon; kézenfekvő módon a tömörítést végző gép által gerjesztett nyomáshullámok szolgálnak a
megﬁgyelés alapjául.
Az egyszer felhasználható talajszenzort a tömörítendő réteg
alá kell elhelyezni a talaj elterítését megelőzően. A kézi készülék
elektronikája a tömörítési folyamat fázisait automatikusan detekFunkció

A rendszer neve

Tömörítő eszköz

MBW Soil Compaction Supervisor 2

Döngölőgép, vibrációs tömörítőlap

+

+

-

Weber MT Compatrol

Vibrációs tömörítőlap

+

-

-

Ammann ACE

Vibrációs tömörítőlap

+

-

+

BOMAG Economizer

Vibrációs tömörítőlap

+

-

-

Dynapac DCA-S

Vibrációs tömörítőhenger

+

+

-

Ammann ACE Plus

Vibrációs tömörítőhenger

+

+

+

Volvo CompAnalyzer

Vibrációs tömörítőhenger

+

+

-

HAMM HCQ

Vibrációs tömörítőhenger

+

+

+
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Kijelzés

Rögzítés

Vibrációs paraméter szabályzás

tálja, egy LED-soron kijelzi és a saját adattároló egységében rögzíti. Az eszköz a munkafázis pontos dátumát, a tömörítő gép típusát
és a folyamat befejezési státuszát tárolja.
Folyamatos tömörségmérés vibrációs tömörítőlapokon
A nagyobb teljesítőképességű, irányított gerjesztésű tömörítőlapok piacvezető gyártói kifejlesztették saját, bár közös elven működő tömörségmérő rendszereiket, melyek kiválóan alkalmasak a
tömörítési folyamat felügyeletére, segítve a kivitelezés minőségének és a tömörség egyenletességének javulását.

alapos megtervezése és a kivitelezési folyamat felügyelete, ellenőrzése kiemelkedően fontos.
A vibrációs hengerek gyártói, felismerve a folyamatos tömörségvizsgálat jelentőségét, olyan rendszerek kifejlesztésébe kezdtek, amelyek komoly segítséget nyújtanak a gépkezelőnek egyrészt
az egyenletes tömörítettség eléréséhez, másrészt az alul- illetve túltömörítés elkerüléséhez.
Napjainkra minden neves, vibrációs tömörítőhengereket gyártó
cég kínálatában megtalálható – többnyire választható felszerelésként – a folyamatos tömörség kijelző eszköz. Közös működési elven
alapuló mérési módszer áll minden, hengerre szerelt tömörítettség
vizsgáló rendszer hátterében; ahogy a vibrációs tömörítőlapoknál,
úgy a hengereknél is közvetett mérést végez a fedélzeti számítógép:
a talajjal érintkező, vibrációt végző hengerre szerelt gyorsulásérzékelő jeleit analizálva ad becslést a talaj tömörítettségi állapotára.
Az egyes gyártók megoldásai a jelanalízis módjában és a kijelzett
eredmény mértékegységében térnek el egymástól, jelforrásként
minden esetben a henger gyorsulásérték-adatsorát használják.

1. kép – Vibrációs tömörítőlap kijelzőpanelje (Weber)

A tömörítőlapokon alkalmazott folyamatos mérőrendszerek
működése a gép talajjal érintkező lapjának rezgésanalízisén alapszik. A vibrációs hatással tömörítő gépek – így a tömörítőlapok
is – összetett dinamikai kapcsolatban állnak a tömörített talajréteggel, tehát a gép vázának rezgésjellemzői kapcsolatban állnak a
megtámasztó réteg mechanikai tulajdonságaival is. Minthogy egy
adott víztartalmú és összetételű talajréteg rugalmas tulajdonságait elsősorban a réteg tömörsége határozza meg, a tömörítő eszköz
megfelelő rezgésdiagnosztikája útján becslést kaphatunk a talaj
tömörítettségi állapotára.
A vibrációs tömörítőlapok folyamatos tömörségmérő berendezései egy – a gerjesztőművön elhelyezett – gyorsulásérzékelő jeleit
analizálják egy mikroprocesszoros elektronikai egység segítségével. A mért jelek feldolgozását a tömörítés során állandóan végzik
ezek a rendszerek, a gépkezelőnek egy több LED-ből álló kijelzőn vagy számértékben adják meg a származtatott tömörítettségi
szintet. A vibrációs tömörítőlapok mérőrendszereit mindig az adott
géphez illesztik, többnyire a motor üzemi paramétereit is felügyelő
és kijelző központi egységhez kapcsolódnak.
Egyes tömörítőlapokra szerelt berendezések fejlettsége túlmutat
a kijelzés képességén; az Ammann Compaction Expert nevű rendszer képes a gép vibrációs paramétereit szabályozni, a kezelőszemély beavatkozása nélkül.
Folyamatos tömörségmérés vibrációs hengereken
A talajtömörítés technológiájában kétségtelenül a nagy teljesítőképességű tömörítőhengerek jelentik azt a gépkategóriát, amelynél
a tömörítési paraméterek helytelen megválasztása jelentős – olykor
utólag nem javítható – károkat okozhat, legyen az anyagi jellegű
kár vagy minőségbeli hiány. A tömörítőhengerekkel végzett munka

3. kép – Folyamatos tömörségmérő rendszerrel felszerelt henger
(Trimble)

A tömörítőhengerekhez kifejlesztett folyamatos tömörségmérő
berendezések első generációja több mint egy évtizede elérhető a
piacon, ezen rendszerek jellemzője, hogy egy kijelzőn mutatnak
egy számértéket a gépkezelőnek a tömörítés során. A tömörítés
folyamatát így a kezelő irányítja, rendelkezésére áll azonban egy,
a haladás során változó érték, mely a talaj tömörítettségével közvetett módon kapcsolatba hozható, ezzel segíti a talajtömörség
egyenletes és elégséges szintű kivitelezését.

4. kép – Műholdas pozícióérzékelés tömörítőhengerekhez
(HAMM illusztráció)

2. kép –Tömörítettség kijelző vibrációs hengeren (Trimble)

A vibrációs hengerek korszerű folyamatos tömörségmérő rendszerei azonban napjainkban jóval magasabb fejlettségi szintet képviselnek. A vibrációs jelanalízis alapelve változatlan, a folyamatos
kijelzés mellé viszont olyan funkciók társultak, mint a munkaterületen való pozícióérzékelés, az adatrögzítés és a vibrációs paraméterek automatikus szabályzása. A henger aktuális pozícióját vagy
a gép haladási sebességéből származtatják relatív elmozdulásként,
vagy műholdas pozíció meghatározást (GPS vagy DGPS) alkal-
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maznak. A munkaterület minden egyes pontjához rendelhető egy
mért tömörség érték, az így megjelenített adatsoron szemléletessé
válik, mely szakaszok igényelnek további megmunkálást. Az adatok rögzítése a munkafolyamat dokumentálását, utólagos elemzését segíti.

6. kép – Intelligens tömörítőhenger GPS rendszerrel (HAMM)

5. kép – Bomag SingleRollers MS900 GPS rendszerrel

Az ismertetett folyamatos talajtömörség-kijelző rendszerek egy
részénél valódi mérésről nem beszélhetünk; a vibrációs tömörítőlapokhoz és döngölőgépekhez alkalmazható eszközök nagy része
nem szolgáltat számszerű értéket, alkalmazásukkal a tömörítési
folyamat állapotáról, vagy a tömörség változásáról kapunk képet.
A különböző típusú gépek működéséből és felépítéséből eredően
a vibrációs hengerekre telepített rendszerek képesek viszonylag
megbízható eredményt nyújtani; ezek a jelek lehetnek alkalmasak
további elemzésre, és a talajtömörség számszerűsítésére. Az eredmények hitelessége és megbízhatósága minden esetben jelentősen
növelhető próbatömörítés elvégzésével. A fejlettebb rendszerek

lehetőséget nyújtanak kalibrációra is, így a folyamatos mérés eredményei olyan adatpontokhoz párosíthatók, amelyek valamely más,
akár szabványos tömörség (vagy teherbírás) mérésből származnak.
A hengereken működő mérőberendezések gyártóinak törekvése
napjainkban a közvetett mérés útján nyert számértékek (ilyenek
például a CMV, az Evib vagy a KB) ﬁzikai tartalmának tisztázása
valamint annak kivizsgálása, milyen módon, mely protokoll mellett
és milyen megbízhatósággal használhatók a talajtömörség (vagy a
teherbírás) számszerű minősítésére. Egyes nyugat-európai országokban a hengerek tömörségmérő rendszereinek regisztrátumai
már felhasználhatók a talajtömörség és teherbírás hivatalos értékelésére. Hazánkban egyelőre meg kell elégednünk azzal az önmagában is rendkívül hasznos lehetőséggel, hogy a folyamatos
tömörségvizsgáló eszközöket a munkafolyamat hatékonyságának
növelésére és a megkívánt mértékű, egyenletes tömörség biztosítására használjuk.

Cégregisztráció
Kovács Árpád és Társai Kft.

2051 Biatorbágy, Alkotmány u. 16.
Tel.: 06-23/311-412 • 06-30/931-9905
Fax: 06-23/530-410 • e-mail: arpad.kovacs@bomag.hu
Bemutató és keveset használt BOMAG tömörítő gépek értékesítése. Döngölők, vibrolapok, aszfalt-, talaj- és hulladéktömörítők, aszfaltmarók és finiserek nagy választékban! Teljes
körű alkatrészellátás, szakszerviz, gépbérlet, finanszírozás.

Wirtgen Budapest Kft.

2363 Felsőpakony Erdőalja u. 1.
Tel.:+36-29/517-300
Fax: 29/517-310 • wirtgen-budapest@wirtgen.hu
Koncentrált erő az útépítésben: Wirtgen aszfaltmarók,
Vögele aszfalt- és beton finiserek, Hamm tömörítőhengerek,
KLEEMANN mobil törő- és osztályozó berendezések
értékesítése, alkatrészellátása, szerviz szolgáltatás.

DÍZELMOTOR FELÚJÍTÁS
MOTORALKATRÉSZ – KERESKEDÉS

Főtengely köszörülés
Hengerfúrás – Hónolás – Vonalbafúrás
Síkköszörülés – Hengerfej felújítás
Isuzu
Yanmar
Kubota
Komatsu

Same
Deutz
Farymann
Lombardini

2T+M Kft.
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MAN
Iveco
Scania
Renault

DAF
Steyr
Volvo
Mercedes

VM
JCB
Hatz
Perkins

Alk. kereskedés

Motor szerviz

06-96/352-081

06-96/585-003
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Cummins
Caterpillar
John Deere
Detroit Diesel

Adagoló szerviz
06-30/956-3939

IHIMER gépújdonságok
Az IHIMER nevű olasz vállalkozást 8 évvel ezelőtt
vegyes vállalatként hozta létre az olasz IMER Group
és a japán IHI. A cég Siena tartományi gyártóbázisa
36ezer m² fedett területén 54 alkalmazott dolgozik, és
vegyes vállalatként szorosan együttműködik az IHI
nehézipari konglomerátum építőipari divíziójával
A fejlesztésre, gyártásra és értékesítésre szakosodott
vállalkozás a 2010-es BAUMA kiállításon kiállításon a már ismert, de korszerűbb motorral hajtott
és új arculattal megjelenő modelleken túl rengeteg
fejlesztés eredményét mutatta be: mini-kotrókat és
-dömpereket, kompakt rakodókat, és önjáró, lánctalpas emelőkosarakat.

A világ legnagyobb építőgép szakkiállításán mutatták be az
NX-NXT szériákat váltó, új VXT-VXE minikotró családot.
Nemcsak a modellek elnevezése változott, hanem a gyártó
számos technológiai és emelt komfortot biztosító szerkezeti
és külső arculati a fejlesztést hajtott végre
Az IHIMER aduja a
Bauma-n a 12VXE típusjelű
minikotró volt. A munkagépet új Yanmar 3TNM68
motorja és kiﬁnomult hidraulika-rendszere rendkívül
hatékony eszközzé teszi.
Alacsony
üzemanyag-fogyasztása és garantált csendes
üzemmódja miatt a 97/68/EU
szabványnak és az EPA Tier
4 emissziós előírásoknak is
megfelel. Már a minikotró tervezésénél is a fő szempont az
egyszerű szállíthatóság, és a nagyvárosi szűk munkaterületeken való maximális kihasználhatóság volt, kifejezetten
magas teljesítményszinten végzendő feladatok elvégzésére
szánták. Ideálisan redukált méretei, a kitolható lánctalpas járószerkezet (870-1130mm) kiemelkedő biztonságot és stabilitást nyujtanak nagyon szűk, rossz, akár lejtős terepviszonyok
melletti területen is: akár ásás vagy teheremelés a feladat.
A 12XVE minikotró egyik legfőbb erőssége a csak 1180
kg-os tömege, ami bármilyen 3,5 tonnás teherjárművel szállíthatóvá teszi. A munkaterületen két változtatható (kapcsolható) sebesség (2.3/4.0 km/h) biztosítja a gép gyors mozgását
és manőverező-képességét. A kezelői környzetet kimondottan
komfortos: kényelmes, minden irányban állítható, rugózott

dr. Veres Sándor
okl. gépészmérnök
közgazdász, importõr
ügyvezetõ, Verbis Kft.
vezetőülés állítható kartámaszokkal, ergonómiailag kiválóan
sikerült kezelőelemekkel, szervóvezérléssel és garantált precizitású joystickkel. A kotrógém munkahenger pozícionálása
(a gém felett elhelyezve, védve a sérülésektől), a csap kialakítása és a kanáljáték tűrésének szűkítése 2010 mm ásómélységet tesz lehetővé, ami kiemelkedően jó értéknek számít egy
ennyire kompakt géptől.
A “17VXE” típus 2.1
vagy 2.3 méteres ásómélységgel, 1710kg üzemi tömeggel a
15NX utódja.
Az új ultra-kompakt kisgép
̶ a nagyok technológiájával
felszerelve ̶ nehezen megközelíthető helyeken is gyors- és
hatékony/erőteljes munkavégzésre képes: nem csak az épületfelújításokra jellemző szűk
helyen végzendő árkok és csatornák kiásásában, de a kertekben, faiskolákban is megbízhatóan alkalmazható.
A 14NXT minikotró helyettesítője a 15VXT típus 1525kg
üzemi tömeggel és 2010mm maximális ásómélységgel. Az
új modell kompakt és könnyű, tökéletes megoldás a hagyományos kotrógéppel meg nem közelíthető szűk munkaterületeken.
A „16NXT standard gémmel” modellt most
16VXT -nek, (max.: ásómélység 2.1m, üzemi tömeg
1645/1800 kg – borulókeret/kabin), míg a „16NXT
hosszú gémmel” verziót már
17VXT-nek nevezik (max.
ásómélység 2.36m, az üzemi
tömeg 1750/1860 kg – borulókeret/kabin). Az új modellek maximális rakodómagassága is meghaladja az elődök 3.3m (16VXT), vagy 3.5m
(17VXT) magasságát, a maximális ásósugár pedig 3.7m-ről
3.9m-re növekedett. E minikotrók a haladáshoz 2 sebességfokozatba kapcsolhatók (2.1-4.1 km/h), ami a munkaterületeken megfelelő rugalmasságot és irányíthatóságot biztosít (a
minimális első fordulókör jobbra fordított gémmel 1322mmről 1280 mm-re csökkent).
A széria utolsó lecserélt modellje a 18NXT, amit a
jövőben az IHIMER 19VXT néven forgalmaz. E gép ideális megoldás a nehezen megközelíthető és/vagy rossz talajadottságú munkaterületeken, ahol a 980mm-ről 1300mm-re
ÉPÍTÕGÉPEK, ÉPÍTÉSGÉPESÍTÉS
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szélesíthető járószerkezet
biztosítja a szűk helyszínek megközelítése mellett a biztonságos munkavégzéshez elengedhetetlen stabilitást is. A 19VXT gép
kategória-első a jelentős, 2,5m ásómélység elérésével, és
1760/1920 kg üzemi tömegével könnyűnek is tekinthető.
A VXT és VXE szériák minden modelljének erőforrása egy
Yanmar 3TNV70 típusú, 3 hengeres, 854 cm³-es motor,
amely alacsony károsanyag kibocsátás mellett 10,5 kW teljesítményre képes.

Emellet a cég bemutatta a Carry105 HT modellt is, amely
ideális anyagmozgató és szállítóeszköz. Különlegessége a
“magasürítés” opció, amely lehetővé teszi a puttony ürítését
különböző magasságokban, akár 1600mm-ig, ezért akár közvetlenül a teherautóra vagy konténerbe ürítheti az anyagot.
E gép kis-, mégis igen erőteljes gép méretei ellenére is
alapvető szerepet játszhat bármilyen munkaterületen.
ACarry107 minidömper legjellemzőbb tulajdonsága sokoldalú használhatósága. Fejlesztésénél a fő szempont a
tetszőleges munkaterülethez való adaptálhatóság volt,
függetlenül a talajtól, lejtőszögtől, lépcsőktől vagy rámpáktól. Ezen túl komoly ﬁgyelmet fordítottak a kezelői komfortra
és károsanyag kibocsátás csökkentésére.
Az alapmodellt Honda 6.6kW-os vagy 8.2kW-os benzinmotor hajtja, de rendelhető Yanmar 7.4kW-os Diesel motorral is,
ami alacsonyabb üzemanyag fogyasztást és nagyobb teljesítmény biztosít. A felhajtható, ütéscsillapított fellépő kialakításánál is a kezelő kényelme volt a fő szempont.

Az IHIMER új, AS12 típusjelzésű csúszókormányos
rakodójának legfőbb jellemzői a megbízhatóság, a gyorsaság
és a szervó vezérlésű joystick. A gyártó olyan gépet kínál a
szűk munkaterületekhez, amely maximális rugalmasság mellett is komoly teljesítményt garantál. A mindössze 1250kg
saját tömegű rakodó 1000kg garantált felszakító erővel akár
340kg (SAE szabvány szerint) terhet is képes kezelni.
A gép meghajtásáról egy 1116cm³-es Yanmar 3TNV76 típusú
motor gondoskodik, ez a komlex feladatok elvégzéséhez is
megfelelő teljesítményt biztosít.
Megújult az IHIMER minidömper családja is, melynek legújabb, Carry105 elnevezésű modellje − az opcionális
eszközök széles palettájának köszönhetően is − széleskörűen
használható a szűk terek legkülönbözőbb anyagmozgatási
feladataira. Kiemelten jól használható faiskolákban, kertészetekben végzendő feladatokra.
A minidömpert egy 4,7 kW-os benzines Honda motor mozgatja, a mindössze 290kg tömegű kompakt gép komoly teljesítményt garantál.
A géphez választható eszközök széles körű használhatóságot
biztosítanak: betonkeverő, önrakodó kanál, síkplató nyitható
oldalfalakkal stb. Az eszközök cseréje gyors és egyszerű. Az
önrakodó kanál leszerelhető. A 690mm széles járószerkezet
nagyméretű lánckerekei és oldalanként 3 görgője biztosítja, hogy a Carry105 otthon érezze magát bármilyen nehéz
terepviszonyok között is. A 0-2,5km/h haladási sebesség
maximális kezelhetőséget biztosít.
24
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Az IHIMER 2009. áprilisban bemutatott önjáró, lánctalpas kosaras emelőgép családjához (LEM1200, LEM1500
és LEM1800 típusokhoz) társul a most bevezetett LEM2200
típus, mely a nagyobb magasságokban tevékenykedő piaci
szereplőket célozza meg kiszolgálva a növekvő igényeket.
A LEM2200 típus egy innovatív lánctalpas kosaras emelő
kiemelkedő tulajdonságokkal: szuperkönnyű, agilis és

egyszerűen szállítható. Kiemelkedő használati rugalmasságát
a variálható stabilizációs lehetőségeknek köszönheti, ezzel
lehetővé teszi a berendezés használatát korábban elképzelhetetlen helyeken is.
Minden kitámasztó láb két különböző − a többitől független
− nyitási pozícióval rendelkezik. A jelentős szabad hasmagasság extreme, nehéz terepviszonyok és lejtők esetén is
használhatóvá teszik a berendezést
Az új kosaras emelő 200kg emelőkapacitással − 10,3m maximális vízszintes gémkinyúlás mellett − 21,7m munkamagasságot biztosít. Az új eszköz ideális megoldás lehet a magasan
fekvő, nehezen elérhető munkahelyeken, mint az épületek
tetőszerkezete, magas fák vagy lámpaoszlopok.
A Lem2200 különböző motorokkal rendelhető: a Honda
iGX440 típusú benzinmotorral (13 LE, 3600 1/perc fordulaton), vagy a Kubota Z602E dízelmotorral (16 LE, 3200 1/
perc fordulaton).
Az IMIMER a
piaci igényeknek megfelelően folyamatos kutatással, termék- és tevékenység fejlesztéssel igyek
szik megőrizni vezető
szerepét az innovációban.
Gyártókapacitása lehetővé
teszi a vevők speciális igényeihez igazított,
azok szerint módosított termékek előállítását
is. Komoly erőforrásokat összpontosítanak
a maximális hatékonyság elérése és az ezzel
kapcsolatos költségek csökkentése érdekében. E
szemlélet és a mindenre kiterjedő ﬁgyelem eredményeként termékeik minősége kiváló, a gép- és
eszközválaszték pedig látványosan növekszik. A
széleskörűen kiépített, több száz tagu disztribúciós
hálózatnak köszönhetően az IHIMER termékek
Európában mindenhol könnyen elérhetők.

Az IHIMER magyarországi
képviselete a VERBIS Kft.
1151 Budapest,
Mélyfúró u. 2/E.
Tel: 1/306-3770,
1/306-3771,
Fax: 1/306-6331
www.verbis.hu
e-mail:
verbis@verbis.hu

Minőségi gép és alkatrész kereskedelem
1151 Budapest, Mélyfúró u. 2/E.
Telefon: 06-1-306-3770, 06-1-306-3771
Fax: 06-1-306-6133
Honlap: www.verbis.hu, e-mail: verbis@verbis.hu

TERMÉKEINK:
• SANY teherautóra szerelt (28-72m) és vontatott
betonpumpák, gréderek, kotrógépek
• D’AVINO önjáró betonmixerek
• TSURUMI merülőszivattyúk
• DAISHIN félzagy-, zagy- és membránszivattyúk
• SIMA vágó-, csiszoló- és megmunkálógépek
• SIRMEX betonacél hajlító-vágó berendezések
• ENAR tűvibrátorok és vibrátorgerendák
• UTIFORM vakológépek, esztrichtpumpák
• JUNTTAN, ENTECO és SANY cölöpöző gépek
• CAMAC emelőberendezések, betonkeverők
• MECCANICA BREGANZESE pofás törőkanalak
• MANTOVANIBENNE roppantó-, örlő- és vágóollók
• AVANT TECNO univerzális minirakodók
• VF VENIERI kotró-rakodók és homlokrakodók
• IHI minikotrók
• SUNWARD kompakt rakodók és minikotrók
• MIKASA talajtömörítő gépek
• TABE és BÉTA bontókalapácsok
• AUGER TORQUE hidraulikus talajfúrók
• ATLAS COPCO hidraulikus kéziszerszámok
• SIMEX aszfalt és betonmarók, törőkanalak
• LOTUS alurámpák
• GARBIN láncos árokmarók
• OPTIMAL földlabdás fakiemelők
• FEELER villástargoncák
• HANJIN D&B geotermikus és kútfúró berendezések
• POWERBARROW motoros talicskák
• SOLGA DIAMOND gyémánt vágótárcsák

MOTORIKUS ÉS EGYÉB ALKATRÉSZEK SZINTE MINDEN
ISMERT ÉPÍTŐIPARI GÉPHEZ

Betongyárak, építőipari gépek javítása,
karbantartása, telepítése és áttelepítése,
felújítása, rekonstrukciója
Hafner pneumatika
NORD hajtómű szerviz

ATILLÁS Bt.
2030 Érd, Keselyű u. 32.
tel.: (23) 523-918, fax: (23) 360-208
e-mail: atillas@atillas.hu

Cégregisztráció

Atlas Copco Kft.

2051 Biatorbágy, Vendel Park, Huber u. 1.
Tel.: 06/23 803 600 • Fax: 06/23 803 666 • www.atlascopco.hu
e-mail: informacio.hun@hu.atlascopco.com
Mobil kompresszorok és áramfejlesztők értékesítése és szervize.

Havária Speciális Építõ Kft.

2300 Ráckeve Kossuth Lajos utca 112.
Tel./Fax: 24/485-827 • havaria@vnet.hu
www.havariakft.hu • www.szadolas.hu • www.larssen.hu
Partfalvédelem, sajtolóaknák dúcolása, mélyalapozás szádolás.
Szádfalas mederzárás, cölöpözés acélcsövek (250-3000 mm
Ø-ig) és vb. cölöpök levibrálása, helyszíni cölöp készítés
16-800 cm Ø-ig 15 részes úszó munkagépről is.
Kútalap készítése acél csőköpeny védelmében, szállítás 300 t-ig,
munkavégzés VIZA hajóval.
Gépeink: ICE és PTC állítható vibrációs verőkalapácsok,
centrifugális erő alkalmazása 400–2000 KN-ig.

Powered Acces Hungary Kft.

1095 Budapest, Soroksári út 150.
Tel.: 36-1/280-6911, 36-1/280-7173
Fax: 36-1/280-7174 • e-mail: m.biri@powered.hu
Földmunkagépek széles választéka, újdonság: M544 kotrógép!
ORTECO oszlopverő, Kubota motorok, Klac gyorscsatolók
és kanalak. Alkatrészből szinte minden: New Holland, Fiat
Kobelco, Fiat-Hitachi, Benati, O&K, Ford, Fiat Allis;− bob2
Center! Carraro híd, sebességváltó szerviz is.
www.powered.hu honlapunkon: KERESSEN minket!

Metso Minerals (Austria) GmbH.
Kereskedelmi Képviselete:
1146 Budapest, Hungária krt. 162.
Tel.: +36-1-471-9201, +36-20-9514-799
Fax: +36-1-471-9200
E-mail: laszlo.gaszner@metso.com

www.metsominerals.com
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Fax: (+36) 26 501-150 • E-mail: igazgatosag@emi-tuv.hu
H-2000 Szentendre, Dózsa György út 26. • Tel.: (+36) 26 501-120
Gépek, gépi
vizsgálata és tanúsítása
ÉMI-TÜV
SÜDmunkaeszközök
Kft. • TÜV SÜD megfelelõség
Csoport

Több biztonság, nagyobb érték
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21. § követelménye, illetve az 5/1993.
(XII. 26.) MüM rendelet alapján);
www.emi-tuv.hu
• gépek, gépi munkaeszköz, berendezés gépbiztonsági vizsgálata és megfelelőség
tanúsítása az akkreditálás műszaki területén, a munkavédelmi üzembe helyezéshez;
• meghatározott gépek vizsgálata és megfelelőség tanúsítása a kijelölés műszaki
www.emi-tuv.hu
területén (a gépek biztonsági követelményeiről
és megfelelőségének tanúsításáról
szóló 16/2008., (VIII. 30.) NFGM rendelet, illetve a 2006/42/EG gépirányelv alapján);
• emelőgép vizsgálatok végzése (a 47/1999. (VIII. 4.) GM rendelettel hatályba léptetett Emelőgépek Biztonsági Szabályzat (EBSZ) alapján:
- üzembe helyezést megelőző vizsgálatok,
- időszakos vizsgálatok (időszakos biztonsági felülvizsgálat és fővizsgálat);
• az EBSZ hatálya alá nem tartozó gépek körében, a munkavédelemről szóló 1993. évi
XCIII. törvény 23. § (1) bekezdés szerinti időszakos biztonsági felülvizsgálatok végzése;
• külföldi tanúsítványok és kísérő irataik ellenőrző vizsgálata, a dokumentációk és a
gép azonosságának igazolása, szükség esetén kiegészítő vizsgálatok végzése a hazai gépbiztonsági, munkavédelmi megfelelőség igazolásához;
• műszaki biztonságtechnikai területeken fejlesztési tevékenység és szaktanácsadói
közreműködés.
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mûszaki szolgáltatásaival sikerré kovácsolja munkáját
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• Építô-, emelô- és anyagmozgatógépek

Több biztonság
Partnereink számára a műszaki biztonság és jogszabályi megfelelőség biztosításán
kívül további versenyelőnyt kínálunk tanúsítási emblémánk használati lehetőségével. A TÜV SÜD nyolcszögletű védjegye, márkaismertségét tekintve a világ élvonaÉMI-TÜV
lában van és a biztonság és megbízhatóság szimbóluma az egész világon.
Nagyobb érték
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Betontechnológiai gépek
szervizelésének idôszerû kérdései

Atillás Gyôzô
Fejes István
ATILLÁS Bt.

Az utóbbi évek technológia korszerűsítésének révén
jellemző módon nagy értékű, új betontechnológiai berendezések kerültek be az országba. Ezen berendezések jelentős eszmei és anyagi értéke már önmagában
is gondosabb üzemeltetést, szakszerű szervizelést
követel meg, ugyanakkor a piaci tendenciák fejlődésével az üzembiztosság kérdése is mind jobban előtérbe került, amely ugyancsak nyomatékot ad a szervizelés és a tervezett karbantartás jelentőségének.
Követelmények a korszerű szervizzel szemben
Az utóbbi időszakban számos új kapacitás létesült illetve cserélődtek le gépek és berendezések a betoniparban. Az újólag bekerült gépek és berendezések javarészt korszerű, nagy értékű, új
eszközök, melyek üzemeltetése, javítása új kihívásokat állít mind
az üzemeltetők mind a javítással foglalkozó vállalkozások elé.
Célszerű már a gépek kiválasztásánál ﬁgyelembe venni a javíthatóság szempontjait. Alapvető kérdés, hogy a gyártó (forgalmazó) biztosítja-e a szervizt és alkatrészellátást, illetve található-e
más szakvállalkozás erre a feladatra. Nem kevésbé fontos szempont a kiválasztott szerviz rendelkezésre állási készségének és
idejének ellenőrzése. Megvizsgálandó továbbá, hogy megbonthatók-e a részegységek, rendelkezésre áll-e kellő mélységű javítási dokumentáció (kapcsolási és összeállítási rajzok, alkatrész
jegyzékek, kenőanyag listák), szükségesek-e speciális (pl. nem
metrikus) vagy célszerszámok a gép javításához, valamint hogy
felújítható-e a gép az elhasználódási ciklusának végén. Ugyancsak ellenőrizendő, hogy a gépekben felhasznált kereskedelmi
alkatrészek, hidraulika-, pneumatika-, elektromos- alkatrészek,
villamos motorok, hajtóművek, belsőégésű motorok, stb. neves
gyártóktól származnak-e, és azok, illetve javító- vagy csere készleteik a hazai kereskedelmi forgalomban beszerezhetők-e.
A fentiekben leírt gondos kiválasztás esetén is lényeges azonban, hogy a megvásárolt nagy értékű berendezést megbízható,
minőségi szolgáltatást nyújtó szervizre bízzuk olcsó árakon
ajánlkozó, bizonytalan hátterű vállalkozásokkal szemben.
A betontechnológiai gépek fejlesztése is az összetett hajtások és
vezérlések megjelenését hozta magával az elmúlt időszakban.
Ezek a gépek ma már nem egyszerű mechanikus berendezések,
hanem összetett mechanikai-elektromos-hidraulikus rendszerek, ahol a hatékony szervizelést megelőző hibakeresést és diagnosztizálást csak olyan szakemberek képesek elvégezni akik
valamennyi szakterületen megfelelő rálátással bírnak. Pontosan
ez a megnövekedett műszaki színvonal és összetettség az amely
nagyon sok esetben szükségessé teszi a szervizmérnöki hibafeltárást. A legbiztosabb megoldás ilyenkor a nagy rutinnal rendelkező gyári szervizmérnökök igénybevétele, azonban ez külföldi
gyártók esetén igen költséges beavatkozást jelent (a külföldi mérnök nyugat-európai mércével meghatározott napidíján kívül az
üzemeltetőt terhelik az utazási-, szállás- és ellátási költségek is,
ami összességében még egy fél napos hibafeltárás esetén is sok
százezres kiadást jelenthet).
Célszerűbb tehát olyan hazai szerviz vállalkozásokat keresni
akik egy kézből tudják a teljes palettát kínálni, rendelkeznek
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lakatos-, gépész-, villamos-, hidraulikus-, pneumatikus szakemberekkel és hibakeresésben gyakorlott szervizmérnökökkel is,
továbbá vállalkoznak alkatrész beszerzésre és szükség esetén bizonyos alkatrészek legyártására is. Az angol szakzsargon az ilyen
vállalkozásokat „one-stop-supplier” névvel jelöli, amit magyarul
talán a „mindent egy kézből” kifejezés fed le a legjobban. Ezek
a vállalkozások nem bizonyos munkák legolcsóbb elvégzésére
ajánlkoznak a piacon, hanem MEGOLDÁST nyújtanak a megrendelőiknek. A hazai betonipar szerencséjére már több ilyen vállalkozás is található a magyar piacon.
Milyen alapon válasszunk a lehetséges szerviz cégek közül?
Természetesen fontos a földrajzi közelség - a kiszállási és
szállásköltségek többlet kiadást jelenthetnek (előnyben vannak
a több telephellyel rendelkező vállalkozások), de semmiképpen
nem ez kell, hogy elsődleges szempont legyen. Sokkal fontosabb
a szakértelem, tapasztalat és a jó referenciák megléte. Nem elégséges a szakképesítéssel rendelkező létszám felmutatása, állandó, gyakorlott, összeszokott szakembergárda tud csak hatékony
(jelen értelmezésben: minőségi és gyors) munkát végezni. Külön
is kiemelnénk a referenciák fontosságát. A hazai gyakorlatban
sajnálatos módon nem kellő súllyal kezelt szempont a referenciák ellenőrzése és az üzemeltetői tapasztalatok begyűjtése a kínálati palettán értékelt vállalkozásokról. Soha ne döntsünk kizárólag árajánlatok alapján, kérjük be és ellenőrizzük a referenciákat!
Lehetőleg első kézből az üzemeltetőtől (gépészeti-, műszaki-,
üzemeltetési vezető) kérjünk információt, aki tisztában van az
elvégzett munka részleteivel. Az elvárható munkaminőségre,
rendelkezésre állási készségre az ajánlatból nehéz következtetni,
a referenciák ellenőrzése viszont pontosan ezt a célt szolgálja.
Egy megbízható támpont lehetne az ajánlás rendszere, de sajnálatos módom Magyarországon a betoniparban (már) nincs, vagy
csak hellyel-közzel van a műszaki vezetők, középvezetők között
olyan szintű szakmai kommunikáció amely ezt lehetővé tenné.
Egy másik, mindenki számára fontos szempont a választásnál,
illetve az ajánlatok értékelésénél az ár kérdése. Szándékosan nem
az első helyen említettük, mert nem lenne szabad, hogy az érté-

kelésnél megelőzze a minőséget. Az alap igazság itt is fennáll nem az ár, hanem az ár-érték arány alapján kell dönteni. A szerviz
tevékenység sajátossága, hogy gyakran csak óradíjakban adható
meg az ajánlati ár. A mérlegelésnél azonban vegyük ﬁgyelembe,
hogy a megadott óradíjakhoz milyen elvárható teljesítési idő tartozik (lásd referenciák), mivel egy alacsony óradíj nagy időráfordítással már csak az ajánlatban tűnik kedvezőnek, a gyakorlatban
az olcsó ajánlatból drága kivitelezés lesz.
A korszerű szervizzel szemben támasztott követelmények sorát folytatva említést kell még tenni a nyelvismeret szükségességéről. Miután a korszerű építőgépek döntő hányada külföldi
gyártóktól származik, azok javítása, karbantartása során felmerül
az idegen nyelvű dokumentáció értelmezésének szükségessége,
illetve a közvetlen kommunikáció igénye a gyártóval.
A helyhez kötött építőgépek javításánál (és a betontechnológiai berendezések többsége ilyen) kiszálló szerviz lehetőséggel
kell rendelkeznie a szerviz vállalkozásoknak. A kiszálló csoportok munkaszervezése külön feladatot jelent, mindamellett hogy a
mobilitásuk biztosítása és a szerviz kocsik felszerelése jelentős
beruházást igényel. Egy másik befektetés-igényes terület a munkavédelem. A munkavédelem jelentősége az EU csatlakozás óta
nőtt meg Magyarországon. A rendszeres szakvizsgák és eszköz
minősítések, az egyéni védőfelszerelések meglétének követelménye állandó odaﬁgyelést, szervezettséget és folyamatos beruházást igényel a szerviz vállalkozásoktól is. Egyes üzemeltetők (különösen a multinacionális cégcsoportok) külön, egyéni – akár a
nemzeti szabályozásnál szigorúbb feltételekkel bíró – munkabiztonsági-, egészségvédelmi- és környezetvédelmi követelményrendszert állítanak fel, amelynek teljesítését kötelező érvényűen
előírják a telephelyeiken dolgozó minden vállalkozásnak, így a
technológiai berendezések szervizét ellátó cégeknek is.
Tervszerű Megelőző Karbantartás
A mára már jórészt elfeledett de nem elévült TMK – Tervszerű
Megelőző Karbantartás újra létjogosultságot nyer a betonipar piaci követelményeinek változásával. Napjaink felgyorsult gazdasági környezetében az üzembiztosság szerepe megnőtt – a piaci
versenyben hátrányba kerül az aki nem tudja a folyamatos, határidőre történő szállítást biztosítani, a felgyorsult ütemű beruházások kiszolgálása nem tesz lehetővé javítási leállásokat, az elvárt
szállítási biztonság nem teljesítése drasztikus kötbér kiﬁzetéseket
vonhat maga után. Mindez a váratlan meghibásodások előfordulásának teljes kiküszöbölésére ösztönzi az üzemeltetőket. Ennek
jól bevált, de az üzemi gyakorlatból szinte már kiveszett módja a
rendszeres karbantartás, amely tervszerű – bizonyos teljesítmény
(termék m3, m2 vagy darabszán) vagy időszak (napi, heti, havi,
negyedéves, éves) után tervezetten elvégzésre kerül és megelőző – tartalmazza a gyártó által előírt tisztításokat, ellenőrzéseket,
beállításokat, kenéseket és részegység cseréket, melyekkel megelőzhetők a meghibásodások és biztosítható a berendezés problémamentes üzeme a következő időszakban.
Az üzemeltetők mindenek fölötti hatékonyságra törekvése gyakorta a szakértő üzemeltetői személyzet hiányában, túlzott leterheltségében, vagy általános időhiányban nyilvánul meg, így nincs
módjuk a karbantartási feladatok saját létszámmal történő elvégzésére. Jobb esetben a nagyobb (negyedéves, éves) karbantartási
munkákat külső szakvállalkozókkal végeztetik el, rosszabb esetben a karbantartások akár évekig elmaradnak. Azok az üzemeltetők akik bevezették a rendszeres karbantartási rendszert egyöntetűen jó tapasztalatokról számolnak be. A nem tervezett leállások
gyakorlatilag teljesen kiküszöbölhetők, az összesített fenntartási
költségek (melyek tartalmazzák a karbantartások, javítások, alkatrészcserék költségeit) tervezhetővé, kézben tarthatóvá válnak,
adott esetben csökkennek is az eseti javítási rendszerhez képest.
A váratlan, sürgősségi javítás mindig drágább mint a tervezett
leállás, a karbantartás révén ugyanakkor elkerülhetők a termelés-

kiesés költségvonzatai. Ezeket a költségtényezőket is ﬁgyelembe
véve a TMK rendszer hosszútávon egyértelműen gazdaságosabb,
nem beszélve az általa megnyert üzembiztosság piaci értékéről.
Vannak olyan szakvállalkozások akik a karbantartási tevékenységet garancia vállalással végzik oly módon, hogy amennyiben
igazolhatóan a karbantartási munkák nem megfelelő elvégzéséből
termeléskiesést okozó meghibásodás származik a karbantartási
ciklus ideje alatt (pl. negyedéves karbantartás esetén a karbantartást követő 3 hónapon belül), úgy a vállalkozó köteles az így adódó
hibát térítésmentesen, garanciális teljesítésként javítani.

Úszókotró felújítása

Alkatrészellátás
Általános javaslatként leírhatjuk, hogy az üzemeltetők használjanak eredeti vagy gyári beszállítóktól származó alkatrészeket.
Vannak olyan speciális, egyedi gyártású alkatrészek amelyeket
csak a gép gyártójától lehet beszerezni, ezek helyettesítése vagy
másolása nem célszerű és rendszerint nem is kiﬁzetődő.
Természetesen az építőgép gyártók sem maguk gyártanak minden alkatrészt, vannak olyan részegységek amelyek úgynevezett
gyári beszállítóktól származnak. Ezek a beszállítók rendszerint
több neves gyártónak is szállítanak és többnyire van saját márkanév alatti forgalmazásuk is.
Hasonló a helyzet a kereskedelmi alkatrészekkel is. Az erősáramú villamos alkatrészek, pneumatika- és hidraulika elemek,
villamos motorok, tömítések, stb. kereskedelmi forgalomban beszerezhetők, akár a gyárilag szerelttel azonos, akár azzal csereszabatos más márkajelzésű egységekként.
A kopóalkatrészek kérdése már nem ennyire egyértelmű. A
gyártók minden esetben biztosítják a saját kopóalkatrészeiket,
ugyanakkor számos nyugat-európai vállalkozás állt rá az építőgépek kopóalkatrészeinek gyártására. A kopóalkatrészek esetében
az elvárható élettartam és az ár a döntő kérdések. Mindkettőben
jelentős szórás tapasztalható. Léteznek a gyárinál tartósabb és
drágább kopóelemek, de kínálnak silányabb és olcsóbb elemeket
is. Az ár könnyen összehasonlítható, a várható élettartamra azonban garanciát egyetlen gyártótól sem kapunk, az üzemeltetési
körülmények meghatározó szerepe miatt. A legbiztosabb döntési
támpont ebben az esetben is a referencia. A referenciák értékelésénél ügyeljünk azonban az üzemi körülmények és feldolgozott
anyagok összehasonlíthatóságára.
Egy adott javítás során beépítendő alkatrészek beszerzését
célszerű a javítást végző szervizcégre bízni, elkerülendő a téves
rendeléseket, az ezekből adódó vitákat, költségeket és időveszteséget.
Összegzésképpen elmondhatjuk, hogy bár az újólag rendszerbe
állított betontechnológiai gépek új kihívások elé állítják mind az
üzemeltetőket, mind pedig a szerviz vállalkozásokat, megvannak
a megfelelő megoldások és a felkészült vállalkozások ezen kihívások szakszerű és gyors lekezelésére.
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Cégregisztráció

MÉG TÖBB BIZTONSÁG?
A RÖPÍTÕ TÖRÕK ÚJ GENERÁCIÓJA.
Az EU előírásoknak 100%-ig megfelelni, könynyebben kezelhető gépet gyártani. Ezek voltak a
károsanyag-kibocsátás csökkentése mellett, a fő
céljai a röpítő törők új generációjának kidolgozásakor. A Vevők visszajelzései alapján tervezett, és
3 hónap próbaüzem után készült el a sorozat első
példánya, az RCI 100.100T jelzésű gép.
- Törési teljesítménye megnövelve (+20%)
- Kihordó adagolón tisztítási funkció (feltapadás
megelőzése)
- Euro III. A. károsanyag-kibocsátású dieselmotor
- Elektromos hálózatra kapcsolás lehetőségének
kiépítése
- Megnövelt ledobómagasság a főkihordó szalagon (+0,5 m)
- Új graﬁkus kijelző
- Távfelügyeleti lehetőség kiépítve

2T Tervezõ, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

2700. Cegléd, Külső-Kátai út 96.
Tel: 53/311-351 * -798 • Tel/fax: 53/311-088
email: 2tkft@cegled2tkft.t-online.hu • www.cegled2tkft.t-online.hu
Aszfaltkeverő telepek és fődarabjainak (előadagolók, szállítószalag,
szárítódob stb.) fogaskerékszivattyúk gyártása, aszfaltkeverő gépek
javítása, áttelepítése. Alkatrészek forgalmazása. Folyamatos betonkeverő gépek- bitumenemulzió szóró berendezések gyártása, javítása. Aszfaltút-kátyúzó gépek javítása.

HELÉP-KER Építõipari Ker. Gyártó és Szolg. Kft.

8200 Veszprém Ciklámen u. 8.
Tel: 88/422-028 • fax: 88/567-301 • mobil: 30/335-0555
e-mail: helepker@invitel.hu • www.helepker.hu
Betonüzemek tervezése, -gyártása, alkatrész-forgalmazás.
Helyszíni szerelés, szerviz szolgáltatás. Technológia fejlesztés,
értékesítés és beépítés. 1,5-9 m³-es, 2-tengelyes keverődobok és
alkatrészeik forgalmazása. BHS és IME képviselet, Skako mixerek
és mobil betonüzemek.

Hillier Gépkereskedelmi és Szerviz Kft.

1221 Budapest Tábla u. 9.
hilliergepker@yahoo.de • www.ludecke.hu
Tel.: 1/424-0022 • 30/941-6664 • 30/962-9214 • fax: 1/226-2076
Kézi pneumatikus és elektromos fúró-gépek, -szárak, -koronák,
-csövek. Hidraulikus kalapácsok, -bontótüskék, -talajfúrók. Böhler
BG képviselet. Bányászati fúrógépek, átfúrás-átsajtolás gépei.

Honti és Társai Emeléstechn. és Munkabizt. Kft.

7100 Szekszárd, Mátyás király u. 74. • www.honti.hu
Tel./fax: 74/412-899 • Mobil: 20/958-0065 • e-mail: honti@honti.hu
Emelő-, rakodó- és építőgépek időszakos biztonsági vizsgálata,
emelőgépek és szerkezetek tervezése, gépkezelő képzés.
Új és használt emelőeszközök és gépek, alkatrészek forgalmazása.

MaHill ITD Ipari Fejlesztõ Kft.

1034 Budapest, Seregély u.11.
Telefon: 1/250-4831, Fax: 1/250-4827
mahill@mahill.hu • www.mahill.hu
Betongyárak, betonacél-felolgozó gépek, beton- és vasbetontermék
gyártó technológiák fejlesztése, márkaképviseleti forgalmazása,
fővállalkozói telepítése, országos szakszervize és alkatrészellátása.
Képviselt márkák: ELBA, STEMA/PEDAX, SOMERO LASER
SCREED, ELEMATIC, BIBKO, FEJMERT, BRECON.

MTE-Daru Kft.

MFL Hungaria Kft.

1103 Bp., Gergely u. 81.
Tel.: +36 1 433 2004
Fax: +36 1 260 0903
www.mﬂ.at • mﬂ@t-online.hu

4300 Nyírbátor, Zrinyi u. 81.
Mobil: 30/444-8358 • Fax: 42/283-975
e-mail: info@mtedaru.com • www.mtedaru.com
Mobildaruk, rakodók, kommunális gépek, építőipari gépek,
repülőtéri vontatók hajtáselemeinek forgalmazása.

Pointed Kft.

képviselet

1141 Budapest, Nótárius utca 9-11. • e-mail: hegyes@pointed.hu
tel: 1/323-2558 • tel./fax: 1/383-0999 • mobil: 20/951-1203
Liebherr auto- mobil- és lánctalpas daruk
Alkatrész-ellátás, javítás és szerviz szolgáltatás.

TDH Építõipari Gépesítõ Ker. és Szolg. Kft.

Központ: 1031 Budapest, Szentendrei út 202.
Telephely: 1203. Budapest, Gubacsi hidfő 6.
Tel: 1/323-0185, 30/942-5211 • 30/670-4201 • fax: 1/323-0184
e-mail: tdh@t-online.hu • www.tdhkft.hu
Torony- és autódaru bérbeadás kezelővel, toronydaruk javítása,
szerelése, szervizelése. Új- és használt toronydaruk értékesítése.
TEREX Comedil márkaképviselet.
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Az olasz csúcstechnológia építõgép kinálata
Geotermikus hőenergia,
jó minőségű ivóvíz – mélyfúrással

Keverőműves merülő szivattyúk
A Dragﬂow S.r.l. cég az 1980-as évek végén speciális, abrazív (erősen koptató hatású)
szilárd anyagot tartalmazó sűrű iszap kezelésére és továbbítására alkalmazható keverőműves merülő szivattyúk gyártására alakult meg,
főképpen tavak, víztározók, folyómedrek kotrására. Az új szivattyúk villamos* (19 típusváltozat) ill. hidraulikus** (16 típusváltozat)

Sziv.súly Teljesítm. Szállítás
(kg)
(kW)
(m3/h)
* 200 – 4350 3,7 – 110 30 – 900
** 500 – 3600 10 – 295 60 – 1200

Szilárd anyag
max.ø (mm)
20 – 120
35 – 120

hajtással, széles teljesítmény tartományban
üzemelnek. Alkalmazásuk a hagyományos
merülő szivattyúk felső teljesítmény határánál
kezdődik. A táblázata a legfontosabb paramétereket foglalja össze.
A hidraulikus hajtásúak kotrógépek szerelékeként is (mint pl. egy kalapács, bontóolló)
üzemeltethetők. A hidraulikus hajtásúakat a
szivattyúra méretezett hidraulika tápegységgel
látták el, ilyenek hajtják a kotróhajók szivatytyúit, emelő csörlőit is. A Dragﬂow szivattyúkat a több szilárdanyag kihozatal érdekében a
nagynyomású vízsugár gyűrűvel ill. mechanikus keverő „propellerekkel” alkalmazzák. A
nagyteljesítményű keverőfej maximális szilárdanyag-szívást tesz lehetővé. Alkalmazási
lehetőségek az építőipar-, építőanyag iparban:
bentonit szivattyúzása, speciális mély- víz- és
alagút építésnél, homok, zúzalék, kavics és
iszap szivattyúzása. Homokkitermelés, kvarcés kavicsiszap szivattyúzása. Lehetőségek a
bányászatban, part menti kotrásoknál, víz- és
szennyvíz gazdálkodásban, iszapkezelés / eltávolítás alkalmazásakor, árvízi havária helyzetekben. Információk: www. dragﬂow.it
Mindhárom cikk teljes terjedelmében olvasható:
www.epitogepek.hu

Az 1922-ben alapított, a Trevi Csoportba
tagozódott nagy tapasztalatú DRILLMEC cég
kőolaj-, földgáz és geotermikus kutatásokhoz
gyárt API, DNV és két ISO 9001/2000 tanúsítással fúróberendezéseket és a tartozékok
széles választékát. A világ egyik kiemelkedő
gyártójának teljes termékválasztéka 4500
LE teljesítményig felöleli a mechanikus mobil-, és az automatikus HH sorozatú fúrótornyokat. Az MR-8000 fúrótornyot műszaki
paraméterei a mélyfúró ipar mércéjévé teszik.
A DRILLMEC a berendezések felépítéséhez CATERPILLAR motort, ALLISON
hajtóművet, PARMAC hidromatikus féket
alkalmaz. A gyártó így biztosítja vevőinek,
hogy bárhol alkatrészt és szervizt találnak. Az
olajmezők szerelői ismerik e fúrógépeket, a
karbantartás így gyorsabb és olcsóbb. A fúrótorony acélszerkezetei, öntött-, és kovácsolt
anyagai mind Ny-Európában készülnek.
A DRILLMEC vízkutatásra gyártja G-sorozatú gépeit. A G-30 típus 3 tengelyes alvázra
szerelt, hidraulikus hajtású fúrógép, amely 4,5”
rudazattal 600m mélységű, 12,5” átmérőjű
furásra alkalmas. Megfelelőalapgépre szerelve, gazdaságosan üzemeltethető. Felszerelése, beindítása perceket vesz igénybe, működtetése és karbantartása egyszerű. Az emelőmű 32,4 t visszahúzó erő kifejtésére alkalmas. A jobb- vagy balöblítésű fúrásmód irányváltására alig 2 óra elég. A fúrási- és csövezési
műveleteket monitorozni lehet. A kisszámú
személyzet igénye miatt is az üzemköltség
alacsony. A hidraulikus rendszert úgy méretezték, hogy a hattyúnyak forgatónyomatéka
és a fordulatszám széles skálán változtatható,
így elkerülhető a fúrórúd törése. A víz- vagy
légöblítéses fúrásmód választható A G-30 egy
igazán sikerült konstrukció, amely nagyon sok
egészséges ivóvizet tárhat fel.

CARMIX önjáró betonkeverő család
A 60-as évek innovatív fejlesztéseit követően a METALGALANTE napjainkra
CARMIX márkanéven kialakított önrakodó,
önjáró, négykerék-hajtású keverője a szükséges alapanyagokat felveszi, megkeveri, majd
géptípustól függően ciklusonként max. 5,5 m³
mennyiségű betont a kívánt helyre szállítja. A
keverők anyagellátását a munkaterületre telepített cementsilók (Carsilos) segítik.
Minden típusra igaz: - 4 keréken hidraulikus
fékberendezés, olajfürdős-tárcsás fékkel, - a
vízrendszert hidromotorral működő búvárszivattyúval és vízmérő órával látták el, - a három oldalra kiöntő csúszda dőlése hidraulikusan szabályozható, - 1800-ban elfordítható, az
ürítés a keverődob forgásirány változtatásával,
gyors ürítéskor hidraulikus megdöntésével lehetséges. A legújabb generáció dobja 300o-al
fordítható ki, a beton a gép bármelyik oldalán
2m magasságban teríthető.
A gépek minimális karbantartás mellett a legrosszabb körülmények között is kiállják a próbát. A CARMIX gépeket Perkins motor hajtja,
a hidrosztatikus hajtás Hydromatic-Rexroth
gyártmányú, a tengelyeket olajfürdős tárcsákkal a Clark-Hurth, a hidraulikus elemeket pedig a Danfoss szállítja.
A CARMIX betonkeverők ipari területek,
szállodák, és lakóparkok, nehezen megközelíthető munkaterületek, elektromos- és csatornahálózatok, szennyvízkezelők építésénél,
alagutak, utak karbantartásánál, metróvonalak
építésénél szinte nélkülözhetetlenek.
Tommaso Sartori
ügyvezető, Turbomix Kft.

Turbomix Kft. H-2040 Budaörs, Gyár utca 2.

Tel.:+36-23/418-488, Fax: +36-23/418-491
e-mail: turbomix@t-online.hu • www.turbomix.hu
DRAGFLOW keverőműves szivattyúk, DRILLMEC
mélyfúró berendezések, kiegészítők és szerszámok, fúrási feladatokhoz kapcsolódó szolgáltatások. CARMIX önjáró betonkeverők, és SOILMEC
cölöpverő-és fúrógépek.
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Patkó Lajos
okl. gépészmérnök
TEREX autódaru
szervizvezetõ

Új 1000t-ás autódaru (AC1000)
a TEREX-tõl!
Hosszas és gondos tervezés valamint előkészítő munka
után a TEREX németországi darugyára a legnagyobb
teleszkópgémes autódarut építette meg az idén.
A tavaszi müncheni BAUMA szakkiállításon történt
bemutatása óta nagyon sok cég kifejezte érdeklődését
az új termék iránt és már több konkrét megrendelést
is kaptak.
2010. novemberében hónapban a hosszas tesztelést
és próbaüzemet követően már az első ilyen gépóriás
átadása is megtörtént.
A daru paraméterei alapján méltó versenytársa még az 1200
tonnás kategória egyéb termékeinek is. Az új AC1000 típusú autódaru 50 vagy 100 m-es teleszkópgémmel rendelhető. Újdonság, hogy a
versenytársak gépeivel
ellentétben a daru közúti közlekedés során az
50m hosszúságú főgémet képes magával vinni, ezáltal az üzemeltető-felhasználók jelentős
költség- és időmegtakarítást érnek el.
Az 50m-es alapgémre a speciális nyitott gémfejen keresztül
bármikor egy kiegészítő gém szerelhető fel, elérve ezzel a
100 m-es alapgém hosszúságot.
Természetesen a korábbi gépeken (AC500, AC700 stb.) jól
ismert 30 fokban kinyitható Superlift (SSL) is a gép tartozéka, így jelentősen megnőtt a gép stabilitása és teherbírása.
Max.load
111,5 t

Max.load
127 t

29,9-16-36
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A gyártó a főgém meghosszabbításához, valamint a billenő segédgémmel végezhető munkákhoz a kiegészítő egységek teljes
palettáját kínálja. A billenő-gém felszerelésének egyszerűsítésére több új megoldást is alkalmaztak a a gép tervezői.
Az AC1000 autódaru rendszerbe állításával a TEREX kiemelten az új, nagyteljesítményű szélerőművek kivitelezőinek nyújt majd jelentős segítséget
Max.load
4.ábra
Max.load
97,3 t

29,9-16-42

92,3 t

29,9-16-48

34-16-48

5.ábra
A 4. számú ábrán bemutatjuk azokat a szerelési lehetőségeket,
amelyeket a gyártó kifejezetten ilyen típusú projektekhez ajánl.
A darun található másik újdonság az ún. XL ellensúly adapter (5.ábra), aminek segítségével kisebb ellensúly szükséges
adott munkához, ezáltal a gép üzemeltetője jelentős szállítási
és szerelési költséget is megtakaríthat.
A daru biztonságos közlekedését 9 db hidropneumatikus rugózású állítható magasságú tengely biztosítja, 445/95 R25
méretű nagy teherbírású gumiabroncsokon. (6.kép) A megfelelő menetteljesítményről elektronikusan vezérelt nyolchengeres Mercedes-Benz V-motor gondoskodik. A maximális
sebesség közúton sík területen elérheti a 80 km/órát is.
A megfelelő irányíthatóságot és a szűk kanyarokban a

6.kép
megfelelő manőverező képességet számítógép vezérlésű sebességfüggő összkerék kormányzás biztosítja. A darukezelő
megfelelő tájékoztatását a gép üzemállapotáról és a terhelési
viszonyokról a jól ismert fedélzeti computerek végzik, ami
már alapkivitelben is kiegészül hátrameneti radarral illetve
kamerával. Természetesen, a gépen még nagyon sok műszaki
újdonság és biztonsági rendszer üzemel amiről most a helyszűke miatt nem tettem említést. Bízom benne, hogy hamarosan a válságból kilábalva Magyarországon is találkozhatunk
ezzel a darutípussal, és az üzemeltetők saját tapasztalatai is
megerősítik a tervezők azon szándékát, hogy egy felhasználóbarát és hatékony gépet sikerült létrehozni a TEREX
zweibrückeni fellegvárában.

IKR Autódaru Szerviz - 2943 Bábolna, Ipari Park • e-mail: lpatko@ikr.hu • +36-30/5520-114

Daru computerek bármely építõgépbe a Deet Kft.-tõl
DEET Kft.

www.deet.hu
Tel./Fax: 06-29/323-183/210-211
Mobil: 06-20/324-2893
Tel./Fax:06-29/320-524/108-109
uidtechnika@deet.hu • javitas@deet.hu
.%.
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Várható uniós kihívások a szakmának a vezérléstechnika terén
Az emelőgépekhez kapcsolódóan kiadott,
az Európai Uniós harmonizálási programban szereplő főbb irányelvek (gépdirektívák)
2009. jan. 1-jétől lényegesen változnak. Ezek
befolyásolják az autódaruk biztonsági berendezéseinek műszaki feltételeit. Ún. fekete doboz bevezetésére kerül sor. A computer megakadályozza a biztonsági berendezések önkéntes kiiktatását (söntölést), a „fekete doboz”
rögzíti a szélsőséges üzemmód paramétereit meggátolva ezzel az emelőgépek nem
rendeltetésszerű használatát.
A DEET Kft. által forgalmazott és beépített
Parker IQAN biztonsági rendszer – azon felül,
hogy megfelel a jelenleg érvényben levő MSZ
EN 13000 szerinti szabványelőírás követelményeinek – a bevezetésre kerülő „fekete
doboz” biztonsági rendszer kialakítására is al-

kalmas. Ennek rendkívüli előnye az, hogy a jelenleg üzemelő, használt géppark műszakilag
átalakítható az új követelményrendszernek
megfelelően. Az IQAN egy jövőbe mutató,
a Parker által kifejlesztett rendszer a mobil
gépek hidraulikus rendszereinek vezérlésére
és felügyeletére. Folyamatosan kommunikál
a gép egyéb főelemeivel, pl. az erőforrással,
a hajtás-rendszerekkel, a gépbe épített szenzorokkal. A széria 3 típust tartalmaz, 3 különböző fejlettségi szinttel, amelyek – a legegyszerűbbtől a legkinomultabbig haladva
– az MDM, MD3 és MDL modulok. Az utóbbi
két típus színes, grakus kijelzővel ellátott,
tehát logók, folyamatábrák, grakonok megjelenítésére alkalmas, valamint kompatibilis
a legtöbb motor és váltó gyártó által használt
CAN protokollal. Az IQAN computerekhez

Alapítva: 1982
olyan perifériák köthetők, mint a nyomás-,
a fordulatszám-, a súly-, a hossz- és a szögállás jeladók, illetve a víz- és az olajhőmérők,
a kilométeróra, stb. Egyedülállóan rugalmas
programozhatóságuk révén, teljes mértékben
alkalmazkodnak a felhasználói igényekhez.
Az MDL modul (GPS, SD és SIM kártya segítségével) ottamenedzsment támogatására is alkalmas.
A DEET Kft., mint a Parker H. C. magyarországi Mobil Technológiai Központja, széles
kínálattal bír a Parker irányítástechnikai eszközök terén, és programozásukban Magyarországon egyedüli tapasztalattal rendelkezik.
Az IQAN központi és periférikus egységei
könnyedén illeszthetők más rendszerek hidraulikus és vezérléstechnikai elemeihez, zavarvédettségük kiváló.
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Fassi Evolution Concept I. rész
Fassi daruk vezérlésének grafikus kijelzôje
Az ember és a gép viszonyának tekintetében a Fassi daruk mindenkor kiváló
munkatársként viselkednek. Az elektronika területén zajló rendkívüli fejlődés
okozta lehetőségeket a Fassi igyekszik
a lehető legjobban kihasználni a hidraulikus daruk vezérlési modelljeiben és
a különböző munkafázisok irányítási
lehetőségeiben. Ennek a folyamatnak a
része a GV-Graphic Visualizer kifejlesztése volt.

A Fassi által kifejlesztett FX terhelés ellenőrző rendszer része a GV-Graphic Visualiser - grafikus kijelző.
A GV grafikus kijelző olyan egyedülálló
informatív kontroll panel, amely minden
fontos információt megjelenít a daru állapotára vonatkozólag. Ez a legtökéletesebb
kapcsolatot biztosítja a kezelő és a daru
között.
Ezen a nagy méretű kijelzőn könnyen leolvasható formában minden fontos funkció
megtalálható, valamint az „RX” gomb is,
(hasonlóan használható, mint az autók navigációs berendezése) amely egyszerűsíti a
tájékozódást a daru menü rendszerén belül,
és ezzel lehet kiválasztani, a megjeleníteni
kívánt menüpontokat, paramétereket.
A panel tartalmaz egy LED sort, amely a
terhelési %-át mutatja a darunak, egy grafikus kijelzőt, az RX gombot a menü vezérléshez, az Index gombot, hangjelzés gombot, LMI gombot, amely a túlterhelésgátló
működését tudja szabályozni.

34

1. Három színű LED sor (zöld, sárga, piros)
mutatja a terhelési %-ot. A zöld szegmens
0-90 %-ig, a sárga 90-100 %-ig, a piros
100 % vagy a fölötti terheltséget mutatja.
2. A grafikus kijelző megjeleníti a nyomási
adatokat munkahengerenként külön-külön,
%-os adatként, a csörlő kapacitás kihasználtságát szintén %-ban, az emelési szögét
a nagygémnek, az olajhőmérsékletét az
olajtartályban, az aktív vészjelzőket, és a
menü kiválasztott ikonjait, vagy eszközeit.
3. Vészleállító gomb.
4. Index gomb, programozásnál, valamint a menüben való
lépkedésnél használható.
5. Hangjelzés bekapcsolására
szolgáló gomb.
6. LMI gomb, amellyel a túlterhelés gátlót lehet 5-7 másodpercre kikapcsolni, abban
az esetben, amikor az letiltja
az emelést, túlterhelés miatt.
7. „RX” gomb használatával
lehet a menü rendszerben mozogni. A gomb elforgatásával
lehet az ikonok között lépkedni, a gomb lenyomásával
pedig kijelölni az ikont, és
ezzel a megjeleníteni kívánt
funkciót.
8. Vörös LED lámpa, amely villog, amikor
figyelmeztet a túlterhelésre, és folyamatosan világít, amikor a daru túlterhelt állapotba került.
ELŐNYÖK A FELHASZNÁLÓNAK:
• Átfogó információt nyújt a daru
állapotát illetőleg, könnyen olvasható formában a grafikus kijelzőn keresztül.
• A panelon kevés számú kezelő
gomb van, a többi információ
a menüből lekérdezhető az RX
gomb segítségével.
• Az ikonok speciálisan úgy lettek
megrajzolva, hogy könnyen felismerhetőek legyenek az általuk megjelenített
funkciók, adatok.
• A figyelmeztető jelzések azonnal megjelennek a kijelzőn, amikor a készülék aktivizálódik.
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MÁRKAKÉPVISELET ÉS
MÁRKASZERVIZ:
• FASSI önrakodó daruk, darus
autómentők
• kosaras autók (SOCAGE)
• konténeremelők
(A.T.I.B.)
• erdészeti és hulladékos önrakodó
daruk (PENZ)
• önjáró kosarak (HAULOTTE)
• gépek és berendezések szervize,
felszerelése, felülvizsgálata.
GIF MODUL KERESKEDELMI ÉS
SZOLGÁLTATÓ KFT.
Cím: 2170 Aszód, Falujárók útja 40.
Tel.: 28/545-530 Fax: 28/545-531
web: www.gifmodul.hu
mail: mail@gifmodul.hu

Megérdemelten nyerték a
Kisalföld Presztizs díját
A KISALFÖLD Lapkiadó, a GyőrMoson- Sopron megyei Keresk és Iparkamara, az Audi-Hungária, a Graboplast
Zrt., a Rába Zrt., a Győri Ipari Park és
a Leier Kft. által alapított „Kisalföldi
Presztizs-Díj” 2010. évi pályázatán a
Gimex Hidraulika Kft. nyerte el az „Év
Kisvállalkozója” díjat, amelyet november
25-én ünnepélyes keretek között, színvonalas
gálaműsor kíséretében adtak át. A díjak odaítélésével több kategóriában azon vállalkozások és üzletemberek tevékenységét ismerik
el, akik gazdasági sikereiken túl, értékelhető lépéseket tettek az innovatív megoldások
bevezetéséért, a környezettudatos ipari-, ke-

A díjátadó ünnepségen jelen voltak
reskedelmi tevékenységért és a társadalmi
felelősség vállalásban is példamutató ered- a közvetlen munkatársak, Görcs Imre tanár
ményeket mutatnak fel.
felesége, 82 éves édesanyja és a cégnél 5 éve
A
sikertörténet a marketinggel foglalkozó lánya, Annamária.
1993-ban kezdődött. Az ügyvezető nagyon boldog és méltán büszGörcs Imre alapító ke sikereikre, amely további erőfeszítésekre
ügyvezető egy tipi- ösztönzi és erre buzdít − az elérhető eredmékusan magyar, több- nyek megtapasztalt bizonyosságával − minszörösen hátrányos helyzetű tőke- és létszám- den magyar vállalkozót. Az iroda falára kihiányos, de független, családi kisvállalkozás- függesztett Presztizs díj erőt adhat a további
ként kezdte, igaz 25 év gépipari külkereske- célok eléréséhez a munkatársaknak és a cég
delmi rutinnal. A cégalapítástól kezdve hid- odalátogató ügyfeleinek is. Gratulálunk!
raulikus, pneumatikus és gépipari termékek,
* A kezdetekről lapunkban a cég 15. szütíz éve pedig mechanikus és automatizált letésnapja alkalmából már részletesen beszámunkadarab-befogás és rögzítéstechnikai moltunk. www.epitogepek.hu
elemek, készülékek kül- és belkereskedelmével, ehhez kapcsolódó szolgáltatásokkal
(tervezés, gyártás, felújítás, javítás) foglalkoznak. Ma az öt mérnökkel támogatott 15
fős szakszemélyzet 1500m² saját telephelyen
gazdálkodik, és kizárólagos joggal közel 20
nemzetközi cég termékeit forgalmazza. A
gazdasági világválságot a Gimex is megérezte, de a takarékossági intézkedések, a példaértékű tervszerűség, józan és szakszerű döntések eredményeként túl vannak a nehezén, s
nagyszabású beruházásra készülnek.

HIDRAULIKA

SZAKÜZLET és SZERVIZ
Munkahengerek, tápegységek és rendszerek
tervezése, gyártása, szerelése, javítása
Árokásók, építő- és földmunkagépek
Homloklapos és univerzális rakogépek
Gréderek, mezőgazdasági gépek
Vontatók, pótkocsik, há�alemelők,
Szállító- és munkagépek

MINDENT JAVÍTUNK,
AMI HIDRAULIKUSAN MŰKÖDIK!
GIMEX-Hidraulika K�.
H-9025 Győr, Selyem u. 1.
Tel.:+36 (96) 525-587
Fax: +36 (96) 427-239
email: info@gimex.hu
www.gimex.hu
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HIDRAULIKA

Rádiótávvezérlés határok nélkül
és szállítástechnikai berendezés esetében
történő alkalmazáson kívül, a rádióvezérlőt egyre több egyedi projektben is
alkalmazzák.
Az eco opcionálisan szállítható a radiomatic® shock-off / roll-detect / zero-g
(rázkódás-csökkentő / gurulás-felismerő
/ nulla g) biztonsági funkciókkal is.
Ezek az egyedi funkciók teszik lehetővé
különböző vészhelyzetekben a rádióvezérlő gyors automatikus kikapcsolását,
pl. mikor a bekapcsolt vezérlőt a kezelő
leejti. Az automatikus kikapcsolás lehetőségével megelőzhetők a darunak, gépnek továbbított veszélyes, véletlenszerű
(nem szándékos) vezérlési parancsok
küldése. A felhasználó ezáltal plusz
védelmet kap.
A HBC-radiomatic a világ egyik
vezető gyártója az ipari alkalmazású
pl. daruk és gépek vezeték nélküli
vezérlőinek piacán. A több mint 60
évvel ezelőtti alapítás óta a crailsheimi (Németország) székhelyű családi
vállalkozás következetesen ﬁgyelmet
fordít a minőségre és a cégen belüli
fejlesztésre, gyártásra. Az összes szükséges alkotóelem így több mint 90%-a
a crailsheimi HBC-gyárban készül. A
HBC-radiomatic jelenleg világszerte
nyolc termelő és értékesítő helyen több
mint 350 munkatársat foglalkoztat. A
globális szerviz- és értékesítési hálózat
több mint 30 nemzetközi partnerrel biztosítja, hogy a HBC-ügyfeleknek bárhol és bármikor a világon egy
kompetens tanácsadó (kapcsolattartó)
legyen a segítségükre.
eco – robusztusabb, komfortosabb,
biztonságosabb!

eco adókészülék

Az eco rádióvezérlő sok éve a HBC termékpalettájának egyik legkeresettebb
terméke, a legkisebb modell a mesterkapcsolós vezérlők közül. Meglepően
sokféle felszerelési csomaggal kínáljuk.
Az alul forgó toronydaruk, önrakodós
autódaruk, ipari daruk és sok más emelő-

A szállítható kezelőelemek sokfélesége
változatlan. Ide tartozik – a HBC által
kifejlesztett és gyártott – többfokozatú
vagy fokozatmentes mesterkapcsoló, a
6 egyfokozatú nyomógomb, és akár 2
billenő- vagy forgókapcsoló ill. nyomógomb.
A megfelelő rádióvevő kiválasztása az
eco-nál teljesen a vevő igényeihez igazodik. Fontos kritérium a vezérlendő
funkciók ismerete mellett, a vevő feszültségellátása, valamint a csatlakozási
pontok típusa, mint a CAN-busz, vagy
proﬁbusz-DP. A HBC-vevőprogram − az
eco-val harmóniában − rendkívül sokféle
funkciója az alkalmazási lehetőségek széles skáláját nyújtja.
A már klasszikusnak számító eco újratervezett változata a technos
rádióvezérlő LCD ill. LED modullal,
amelyek visszajelzési információkat és
ﬁgyelmeztető jelzéseket adnak a kezelőnek. Az eco és a technos is sokoldalúan
használható a különböző daruk és építőipari gépek, berendezések vezérléséhez.
E rádióadó 2007 óta része a HBCradiomatic termékpalettájának. Ez idő
alatt az építő- és rakodó-darukban és sok
más építőgépben alkalmazva megállta a
helyét. A technos egyik egyéni jellemzője az azonnal szembetűnő kompakt, ergonomikusan íves körvonala. A technos
az eco-hoz hasonlóan ﬁgyelemre méltóan sokféle kezelőelemmel szállítható.
A munkaterülethez való optimális alkalmazkodás érdekében a technos egy
egész sor hasznos kiegészítő funkciót
kínál, mint pl. a radiomatic® AFS frekvenciamenedzsment-eljárást az olyan
munkaterületekhez, ahol egyidejűleg
sok rádióvezérlőt használnak.

technos LED modullal – egy okos
alternatíva

Az eddig szállítható verzióban standard
módon rendelkezésére állt egy beépített
LCD a különféle adatok megjelenítésére,
pl. a teher súlya, vagy a szélsebesség. Ennek alternatívájaként a HBC-radiomatic
kifejlesztette a LED-modulos verziót. A
rádióadó ergonomikus kialakítása miatt
olyan felhasználók körében is közkedvelt, akiknek nincs feltétlenül szükségük
az LCD-s információk megjelenítésére.

technos adókészülék

Az újonnan kidolgozott alternatív-verzió
összesen 5 jól áttekinthetően elhelyezett, kétszínű diódával van felszerelve.
Ezekkel a kezelő egy sor státusz- ill.
visszajelző adatot megjeleníthet, például ﬁgyelmeztető jelzést erős szél, vagy
a motor veszélyes túlmelegedése esetén. E visszajelzések a biztonságot szolgálják és egyúttal védik a vezérlendő
szerkezetet a károsodásoktól. A HBCvevőprogram gyakorlatilag határtalan
kombinációs lehetőségeinek köszönhetően az új technos lehetővé teszi a rádióvezérlő optimális alkalmazkodását az
ügyfél speciﬁkus követelményeihez.
BŐVEBB

INFOMRÁCIÓ:

HBC-radiomatic Partner Hungary
ACÉLTERV Kft.
Vári József
1222 Budapest, Háros u. 11.
Telefon +36 1 226-0300
Fax +36 1 226-0306
E-Mail info@acelterv.hu
Internet www.acelterv.hu
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Amikor a „hóhért akasztják”

Koós András
okl. gépészmérnök
Koós-Wéber Kft.
ügyvezetõ igazgató

2010. november 10-én Budapesten a Budai Várban
a Szépművészeti Múzeum díszudvarában a Munkácsi Trilógia képeinek emelése közben felborult egy
autódaru. Az eset pikantériája, hogy ez a Tűzoltóság autódaruja volt, melynek fő feladata katasztrófa helyzetekben történő műszaki mentések esetén a
daruzási, emelési feladatok elvégzése olyan körülmények között, amikor nincs lehetőség az előzetes
felkészülésre. A darukezelő szakmai hozzáértésére,
rutinjára van bízva, hogy a legelképesztőbb körülmények között megtalálja a biztonságos letalpalás,
kötözés és emelés módját.

Jelen esetben az emelt „teher” eszmei értékére való tekintettel
(is) előzetes helyszíni szemle, sőt próbaemelés előzte meg a
beemelési folyamatot.
A trilógia második képének beemelés után azonban a kép
csomagolására használt üres faláda lerakása közben a daru
oldalára borult, a gémfej egy személyautót totálkárosra zúzott.
A daru kezelője – ezúttal szerencsére – nem ugrott ki a kezelőfülkéből, így a borulást sérülés nélkül megúszta. Szerencse
a szerencsétlenségben, hogy a helyszínen tartózkodó tűzoltó
kollégái azonnal ki tudták szabadítani a kezelőfülkéből.

A felborult daru mentését a katasztrófavédelmi szakemberek
azonnal megkezdték. A helyszínre érkeztek a daru márkaszervizének szakemberei, hogy a daru felállítása előtt a kitolt állapotban lévő teleszkópgémet alaphelyzetbe hozzák. A sikeres
művelet után következett az oldalára borult daru felállítása. A
helyszíni adottságok miatt a katasztrófa elhárítás rendelkezésére álló autódaruval nem lehetett olyan pozíciót találni, amellyel
a 48 tonna tömegű borult darut meg lehetett volna emelni, így
megkísérelték a darut csörlőzéssel helyrebillenteni. Ez a megoldás nem vezetett eredményre, mert a művelet a daruban és a
környezetében aránytalanul nagy károkat okozott volna. Végül
a tűzoltók idegen segítséget vettek igénybe.
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A helyszínre érkezett egy magáncég 130 tonna teherbírású,
a legkorszerűbb biztonságtechnikai berendezéssel felszerelt
autódaruja. A mentőeszközök helyszínre juttatása nem volt
egyszerű feladat. Egy 72 tonna önsúlyú és tekintélyes geometriai méretű autódarut, a daru stabilitását biztosító ellensúlyokat
szállító kamiont és a sérült darut elszállító 60 tonna teherbírású
trailert kellett tartózkodási helyétől a leggyorsabban és a legrövidebb útvonalon eljuttatni a mentés helyszínére. A feladatot
a segítőkész rendőri felvezetésnek köszönhetően sikerült zökkenőmentesen, gyorsan végrehajtani. A helyszínen a tűzoltók
már várták a konvojt. Miután a 130 tonna teherbírású autódaru
biztonságosan letalpalt és az ellensúlyok felszerelésével üzemképes állapotba került, kezdődhetett a mentés. A mentési munka sajátossága, hogy mivel nem előre megtervezett helyzet a
kiindulási állapot, így a feladat folyamatos kontrollt és folyamatos improvizálást igényel. Nehéz kiszámítani, hogy például
emelés közben milyen változások következnek be, mi sérülhet
vagy hogyan változhat a teher súlypontja, a megkötés a teljes
folyamat alatt biztonságos marad-e, stb.

Mivel a mentés irányítója az egyszemélyi felelős, így a sok
segítő szándékú „jó ötlet” közül neki kell meghozni a legjobbnak tűnő döntést. Ez esetben a felborult daru gémszerkezetén
sikerült találni egy felkötési pontot, ahol meg lehetett emelni,
illetve talpra állítani a darut. Ugyanebbe a pontba kötötték be

a Tűzoltóság csörlős járművének kötelét, amely állítás közben
megakadályozta a daru esetleges túlbillenését.
A daru talpra állítása után a sérült járművet szállítható állapotba kellett hozni. A gémszerkezet összecsukása után szállítójárműre emelték és szakszervizbe szállították a sérült darut.
Az összehangolt mentési munkában a mentést irányító
Koós-Wéber Kft-n kívül részt vettek a katasztrófa elhárítás
technikai eszközei és szakemberei, a Horoszcoop Kft., mint
szakszerviz, valamint a daru elszállítását végző Csordás
Transz Kft.
További képek daru borulásáról illetve a mentési munkákról
az alábbi címen találhatók: www.koos-weber.hu.

Anyagmozgató és Gépesítõ Kft.

Építõgépek bérbeadása:
– Autódaruk
– Toronydaruk

Rendelésfelvétel:
06-30/9415-726
Telephely: Budaörs, Kinizsi u. 44.
Telefon: 23/428-960, Fax: 23/428-961
E-mail: koos-weber@koos-weber.hu
Romániai telephely:
Kolozsvár, Calea Turzii 188
E-mail: koos.weber@gmail.com

www.koos-weber.hu
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Dízelmotorok hûtôrendszerének védelme

A hűtőfolyadék-körben apró fémrészecskék vándorolnak, kárt okozva minden mechanikus alkatrészben.

Egy nagyteljesítményű dízelmotor alkatrészei – ha nincsenek megfelelően
hűtve működés közben – akár 2000°Cra is felmelegedhetnek, és ez elég meleg
ahhoz, hogy megolvadjanak.
Valójában az üzemanyag révén bevitt energiának egyharmada hőenergia
és csupán egyharmada alakul át mechanikai energiává. A termelődő hőt el
kell vezetni, ellenkező esetben a motor
nem képes üzemszerűen működni.
Tehát a motor problémamentes működéséhez jól méretezett hűtőrendszer,
megfelelő védelmet nyújtó adalékolt
hűtőfolyadék, valamint karbantartó
töltettel rendelkező hűtőfolyadék-szűrő
szükséges. Ez a kulcsa a motor megbízhatóságának tartósságának és az
üzemeltetési költségek csökkentésének.
24 óra alatt, egy nagyteljesítményű
motorban kb. 720 000 liter hűtőfolyadék
cirkulál. Ez egy nagyméretű úszómedence feltöltéséhez elegendő mennyiség.
Minden flottatulajdonos tudja, hogy
milyen fontos a motor számára a rendszeres olaj-, és szűrőcsere. De ilyenkor
a fő figyelem a levegő, motorolaj és
üzemanyag szűrésre irányul.
A motor hűtőrendszerének rendszeres és alapos karbantartását általában
nem tartják fontosnak. Ebből adódóan, magas költségekkel járó meghibásodások jelentkezhetnek.
A kutatások kimutatták, hogy a nagyteljesítményű dízelmotor összes meghibásodásának 40 %-a közvetve vagy
közvetlenül visszavezethető a hűtőrendszer nem megfelelő karbantartására.
Ez a szám tisztán jelzi, hogy a
hűtőrendszer karbantartása elengedhetetlen feladat.
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A dízelmotor üzemeltetése során a
hűtőrendszert többféle káros hatás éri,
melyek a következők lehetnek:
Alumíniumkorrózió
Egyre több motorgyártó használ
alumíniumot, hogy csökkentse a hűtőrendszer súlyát és növelje annak
hőátadó képességét. De meg kell fizetni
ezeknek az előnyöknek az árát, ugyanis
az alumínium a legérzékenyebb anyag a
rendszerben, és legnagyobb ellensége a
korrózió.
Nem sokan tudják, de a korrózió nem
függ a kortól, hamar megtámadhatja
a motort, akár már 2000 üzemóránál
vagy 400 000 km-nél:
• A hűtőfolyadékban lévő oxigén reakcióba lép a motor fém alkatrészeivel.
• A korrózió megtámadhatja a vízszivattyúkat, hűtőket, termosztátokat és
még más alkatrészekre is káros hatással van.
• Eltömődést okoz a hűtőknél.
• Túlmelegedés a motor maradandó
károsodásához vezethet.
• Szivárgás fordulhat elő a vízszivatytyúnál és a csővezetékeknél.

A korrózió minden fém alkatrészre hatással
van, különösen az alumínium alkatrészekre.
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A Fleetguard, DCA által képzett védőrétege
megakadályozza az alumínium korrózióját.

A korrózió megakadályozható vegyi
adalékok alkalmazásával, melyek kifejlesztéséhez komoly vegyipari és motorgyártói tapasztalatokra van szükség.
A FLEETGUARD fő előnye más szűrőgyárakkal szemben, hogy egy vezető
dízelmotor gyártóhoz, a CUMMINS-hoz
tartozva, vele szorosan együttműködve
fejlesztheti termékeit.
A CUMMINS-nál szerzett tapasztalatok és a saját vegyipari kutatások
eredményeként, a FLEETGUARD
olyan hűtőfolyadék-adalékanyagokat
fejlesztett ki, melyek alkotórészei a
hűtőrendszer fémalkatrészein különleges védőréteget képeznek.
Ha a kezdetektől DCA* vagy ES*
adalékot használ, az oxidáció megakadályozható.
Ha később kezdi el a hűtőfolyadék
adalékolását, akkor megállíthatja a korrózió súlyosbodását.
*DCA = Dízel Vegyi Adalék
*ES = Hosszúélettartamú Vegyi Adalék
Kavitáció
Ez a jelenség nem más, mint a
hengerpersely pontkorróziója.
A motorban lévő dugattyúk percenként körül-belül 2000-szer mozognak
fel és le. Amíg ezek függőlegesen mozognak, a forgattyús tengely egy ettől

teljesen eltérő, vízszintes-forgó mozgást
végez. Ezek az ellentétes mozgások a
motor hengerperselyének vibrációját
okozzák.
A hengerpersely külső falát hűtőfolyadék veszi körül, mely tehetetlensége miatt a gyors, vibráló mozgást nem
tudja követni, ezért elszakadva a persely
felületéről benne vákuum buborékok
képződnek.
Amikor a vibráló mozgás ellentétes
irányú, a buborékok összeroppannak,
és 15.000 bar nyomással kis darabokat,
részecskéket szakítanak ki a hengerpersely falából.

A hengerpersely felülete a vibráció folytán
eltávolodik a hűtőfolyadéktól, vákuum keletkezik, mely gőzbuborék képződést idéz elő.

A vibráció folytatódik, a hengerpersely felülete ellentétes irányba mozdul, neki csapódva a buborékoknak, melyek összeroppannak
és apró darabokat szakítanak ki a persely
falából. Ez a folyamat másodpercenként
több ezerszer következik be.

A buborékok összeroppanása így is
be fog következni a védőrétegen, de az
nem károsítja a hengerfalat.
A FLEETGUARD DCA további előnye, hogy megakadályoz minden egyéb
a hengerpersely felületét érő káros
hatást (korrózió, vízkő képződés) a felrakódó védőréteg révén. A védőréteg
hatékonyságának fenntartása érdekében, rendszeres időközönként a DCA-t
adagolni, pótolni szükséges.
Vízkőképződés
A nagyteljesítményű hűtőfolyadék
48% jó minőségű vizet, 48% glikolt
(fagyálló folyadékot) és 4% hűtőfolyadék-adalékot (DCA-t) tartalmaz.
A csapvíz mindig kissé kemény a benne
lévő ásványi anyagok miatt, például:
kalcium, magnézium, stb.
A vízkő káros hatása a motor forró
pontjain mutatkozik, csakúgy, mint
amikor vizet forralunk egy vízforralóban. Ezek a forró pontok a hengerfal
és a hengerfejek.
Ha arra gondolunk, hogy 1 mm vastagságú vízkőnek ugyanolyan szigetelő
hatása van, mint 75 mm öntött vasnak,
akkor nyilvánvalóvá válik, hogy a vízkő
nagyon jól szigetel, és megakadályozza
a hő elvezetését a motor robbanóteréből.
Az eredmény: kopott dugattyú gyűrű,
nagyobb olajfogyasztás és a legrosszabb
esetekben a motor teljes megszorulása.

Amikor a motor üzemel, a hő a forró felületeken vízkőképződést idéz elő. A vízkőborítás szigetelőként viselkedik, megakadályozza, hogy a hűtőfolyadék elvezesse a
motorban termelődő hőenergiát.

A Fleetguard DCA egy védőréteget képez a
hengerfalon: az összeroppanások így ezen
a védőrétegen következnek be, és védik a
hengerpersely felületét.

A Fleetguard nem tudja megállítani a
hengerpersely vibrációját, vagy megváltoztatni a hűtőfolyadék tehetetlenségét,
de a Fleetguard DCA semlegesítheti a
végzetes hatást a motoron úgy, hogy egy
védőréteget képez a hengerfalon.

A Fleetguard DCA egy intelligens polimerrendszert tartalmaz, amely „megköti” a vízkő részecskéket, tehát nem
tudnak a hengerfalhoz tapadni.

Savasodás
Motorkorrózió általában akkor fordul elő, ha a hűtőfolyadék pH értéke
7 alá csökken. A fagyállófolyadék elhasználódása, valamint a hűtőrendszerbe jutó szulfátok miatt a hűtőfolyadék
savassá válik.
Ez a hengerfal, a motorblokk és hengerfej, valamint a vízcsatornák, a vízhűtő
és csövek általános korróziójához vezet.
A magas pH érték (lúgos) szintén
nem jó, ugyanis veszélyes lehet a tömítésekre és a lágy fémalkatrészekre.
Ezért a hűtőrendszerben az ideális
pH értéknek mindig 8 és 10 között kell
lennie.
Ahhoz, hogy ezt elérjük, szükség van
olyan alkotóelemekre a hűtőfolyadékban, melyek meggátolják a savak és
lúgok kialakulását.
Erre a problémára is a FLEETGUARD
DCA adalékanyaga nyújt megoldást.
A hűtőrendszer karbantartása
A megfelelő hűtőfolyadék-karbantartás elengedhetetlen a működési költség csökkentéséhez és a motor állásidejének minimalizálásához.
Ha a hűtőrendszer teljes védelmét
szeretnénk biztosítani, sokszor többféle
gyártó, más-más termékeit kell alkalmaznunk. A FLEETGUARD úgy nyújt
komplex védelmi rendszert, hogy vegyianyagokat és vízszűrőket egyaránt ajánl.
A FLEETGUARD nagyteljesítményű adalékolt hűtőfolyadékai megfelelnek az ISO szabványoknak, és olyan
neves motorgyártók előírásainak, mint
például:
• Cummins
• Caterpillar
• DAF
• Scania
• M.A.N
• Komatsu
• Liebherr és még sokan mások
A FLEETGUARD DCA2 hűtőfolyadék-adaléka és az ennek felhasználásával készült előkevert fagyálló
hűtőfolyadéka a FLEETCOOL 1972
óta védi a dízelmotorokat.
A DCA2 nitritet tartalmaz a kavitáció ellen és borátot a vízkőképződés és
savasodás megakadályozására.
A FLEETGUARD a DCA4 hűtőfolyadék-adalékot és ennek felhasználásával készült COMPLEAT EG előkevert fagyálló hűtőfolyadékot 1984ben vezette be, melyeket a CUMMINS
dízelmotorokon ma is használnak. Ez a
folyadék megfelel az ASTM szabvány
előírásainak az alacsony szilikát tartalomra vonatkozóan, és általánosan felhasználható minden nagyteljesítményű
dízelmotorhoz.
A DCA4 kevésbé mérgező, mint a
nitrit/borát alapú adalékanyag (DCA2)
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és korszerű védelmet nyújt a hűtőnél
használt forraszanyag valamint az alumínium korróziója ellen. Emellett még
ellenállóbb a kavitációval szemben is.
A DCA4 hűtőfolyadék adalékkal
védett hűtőrendszer rendszeres karbantartást igényel, mely egyidőbe esik a
motorolaj cseréjével, amikor vízszűrőt
kell cserélni és a hűtőfolyadék védelmi
szintjét vissza kell állítani.
A mai versenyhelyzetben egyre nagyobb hangsúly kerül a költségek csökkentésére és a karbantartási ciklusok
meghosszabbítására. Az elvárások
kielégítésére a FLEETGUARD létrehozta meghosszabbított szerviz-intervallumú hűtőfolyadékát az ES*
Compleat-et. Ez a termék úgy lett
kialakítva, hogy használhatósága eltart
a motor felújításáig.

Az adalékanyagok, hűtőfolyadékok
és hűtőrendszer tisztítók mellett a
Fleetguard nagy választékban kínál
vízszűrőket is.
A vízszűrők a mechanikus szűrésen
kívül a hűtőfolyadék karbantartásában
fontos szerepet játszanak. A bennük
lévő töltet kioldódásával biztosítják a
hűtőfolyadékban leépülő adalékanyag
pótlását.

Miután feltöltötte a hűtőrendszert
ES Compleat-tel, évente egyszer
(250 000 km vagy 4000 üzemóra után)
ellenőrizze le a hűtőfolyadék állapotát és cserélje ki az ES vízszűrőt,
mely lassan oldódó adalékot tartalmaz.
Emellett a hűtőfolyadék védelmi koncentrációjának szintentartásához szükség lehet ES Liquid folyékony adalék
hozzáadására is.

Különböző kutatások kimutatták,
hogy közvetlen és hasznos kapcsolat van
a hűtőfolyadékban lévő szennyezőanyag
kiszűrése valamint a kopás, korrózió,
pontkorrózió és eltömődés csökkentése
között.
Az egyik jelentősebb tanulmány
11 000 kamiont hasonlított össze, melyeknek a fele vízszűrőt használt, a
másik fele pedig nem.

*ES = Meghosszabbított szerviz-intervallum

Az előbbinél 2/3-dal csökkent a vízszivattyúk szivárgó tömítéséből eredő
hibák száma a szűrővel nem rendelkező
kamionokhoz képest.
Ez az adat azt is megmutatja, hogy
kölcsönös összefüggés van a szűrés
és a vízkő kialakulásának csökkentése
között, és ez segít abban, hogy fenntartsuk a motor hatékony hőátadását és így
teljesítménye hosszú ideig optimális
maradjon.

Strider Mihály
ügyvezetõ igazgató
Unifilter Szûréstechnika Kft.
3300 Eger, Mester út 8.
Tel./Fax: 0036-36/424-136
E-mail: unifilter@uni-filter.hu
www.uni-filter.hu

bontÓkalapÁcsok
Nincs membrán
Energia visszanyerés

Csak két mozgó alkatrésszel

Hosszabbított dugattyú
Alacsonyabb zajszint
Visszaütés csillapító
Gyors töröfej csere
Védett csapágypersely

0,5-10 tonnáig mindenfajta géptípushoz

Megbízható szerszámok

Energia visszanyerés: a dugattyú felfelé mozgása összetömöríti a kalapács felső részében lévő nitrogént, ellentétes
irányú mozgásakor pedig a gázenergiából kimagasló ütőenergia keletkezik, mely egyben rezgéscsillapító is.

M.C.I. Kft.

2837 Vértesszõlõs, Bánhidai u. 7.
Tel: 34/579-100 • Fax: 34/579-109 • Mobil: 06 / 30 / 919-5976
Web: www.mci.hu • E-mail: mci@mci.axelero.net

78
42

ÉPÍTÕGÉPEK, ÉPÍTÉSGÉPESÍTÉS

Tájékoztató – Meghívó
A Hungexpo Zrt. a 2011. évi CONSTRUMA építőipari szakkiállítás keretében
számos szakmai konferenciának és rendezvénynek biztosít lehetőséget.
Az Építőgépész Vállalkozások Országos Szakszövetsége él a meghívással és e rövid időt jól kihasználva olyan
előadásokat tervez, amelyek hiteles információkat nyújtanak majd a részvevő szakember hallgatóságnak az építésgépesítés feladatairól és jelentőségéről. A rendezvényt a Hungexpo Kerámia Termében 2011. 04. 05.-én, kedden
11 órától, mintegy 2 óra időtartamban kísérhetik figyelemmel. A várható létszám kb. 60 fő, az MMK a részvételt ̶
a 103/2006. (IV. 28.) Korm. rendelet értelmében ̶ kredit-ponttal ellentételezett igazolt, szakmabővítő továbbképzésnek
ismeri el.
Meghallgathatják Halmai Zoltán elnök ÉGÉVOSZ * Megnyitóját, majd dr. Temesvári Jenő – ÉGÉVOSZ titkár, MMK¹ *
Az ÉGÉVOSZ szakmai kapcsolatai (MMK²), Nagy Péter főmérnök – TDH Kft.* A Tópark építkezés toronydaruzása, és
Szentannai Gábor egyetemi hallgató BMGE³ * Hibrid hajtás a jövő építőgépeiben című előadásait.
Javasoljuk, hogy a kollégák éljenek ezzel a lehetőséggel is! Mindenkit szeretettel várunk!
dr. Temesvári Jenő
Elérhetőségünk:
1108 Budapest, Gyömrői út 132-132., telefon: 261-8080, fax: 433-4999, e-mail: egevosz@mail.datanet.hu, www.egevosz.hu
¹ Minősítő Bizottság vezetője, ² Magyar Mérnöki Kamara, ³ Építő- Anyagmozgató Gépek és Üzemi Logisztikai Tanszék

A Dízeladagoló és Dízelmotor Javítók Szakmai Egyesületének konferenciája
Az elmúlt 15 év a dízel technika rohamos fejlődése jegyében telt el. A Bosch EDC, Lucas EPIC, Denso ECD rendszerek
megismerése, javíthatósága, csak önszerveződéssel, szakmai összefogással jöhetett létre. A Dízeladagoló és Dízelmotor
Javítók Szakmai Egyesületét 1998-ban 40 cégalapító a budapesti Fáy András szakközépiskola támogatásával és elhivatott
szaktanára, Szalai László vezetésével hozta létre. A jelenlegi 110 tag képviseli az ország dízeles szakmáját, az elnökség pedig
az évente négy alkalommal megrendezett szakmai napokon 3-4 előadás mellett gép- és műszer bemutatókkal bővíti a tagság
és az érdeklődők ismereteit. Az egyesületet a tagság választotta Horváth Tibor elnök, az AUTÓKUT fáradhatatlan nyugdíjas
fejlesztő mérnöke vezeti, amely szívesen tesz eleget meghívásoknak is. A pestszentlőrinci Dutra Baráti Kör meghívására –
a Hofherr villában működő Új Tündérkert vendéglőben – az immár hagyományos „Veterán traktor majális” keretében kerül
sor a következő szakmai napra.
A tervezett szakmai előadások: – Volt egyszer egy Vörös Csillag Traktorgyár, – Ganz Jendrassyk dízel motorok, – Bosch
common rail rendszerek az épitőgépek motorjaiban.
A vendéglő ad otthont a Hofherr emlékszobának is, a hazai dízel motor fejlesztés tárgyi emlékeinek kiállításával. A villát/
vendéglőt övező parkban számos traktort és más dízel matuzsálemet, – nem egyet működés közben is – megcsodálhat majd
a látogató 2011. április 30.-án az Új Tündérkertben, Budapest, XVIII. Gyöngyvirág u. 8.sz. 9,00 órától.
Az egyesület rendezvényén szívesen látunk minden gázolajjal megfertőződött érdeklődött, és szerény tagdíj ellenében,
mint egyesületi tagot, rendszeresen tájékoztatjuk jövőbeli szakmai programjainkról. Az Egyesületről és rendezvényeinkről
bővebben a www.epitogepek.hu weboldalon.
Filep István, elnök helyettes
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Az Összevont Építőipari Normarendszer (ÖN) és a
TERC V.I.P. Összevont Építőipari Költségvetés-készítő programrendszer
2011. évi tervezett fejlesztései.
2011. az adattári fejlesztések éve lesz, soha nem látott mértékben fejlődik az ÖN adatbázis, várhatóan
12 db új munkanem fog megjelenni egyúttal a meglévő munkanemek karbantartása is jelentősen
felgyorsul.
2011. januárjában megjelenő új munkanemek:
1,
2,

19.
75.

Költségtérítés
Megújuló energiahasznosító berendezések

2011-ben tervezett új munkanemek
(teljes megjelenése a 2011/2 és a 2012/1-es TERC V.I.P. programokban):
1,
2,
3,
4,
5,
6,

60.
66.
67.
69.
73.
77.

Alagútépítés
Hídépítés
Vasútépítés
Villamospálya építés
Vasúti biztosító és távközlő berendezések
Felsővezetékek

7,
8,
9,
10,

85.
86.
87.
97.

Hűtés
Uszodatechnika
Beépített szállító- és emelőberendezések
Passzívház

TERC V.I.P. 2011/1-es főbb programfejlesztései:
A TERC V.I.P. 2011/1-es programrendszertől ismételten elérhető lesz egy új képes tételkiválasztás, amely
több mint 600 db egyedi ikont fog tartalmazni és 2011. első negyedév végére fog kompletten elkészülni.
A TERC V.I.P. 2011/1-es program kap egy új tétel-kiválasztási modult. Nem csak a korábban „megszokott”
képes kiválasztást, hanem egy személyre szabható adattárú, gyorsabb, látványosabb és áttekinthetőbb
funkciókat, szolgáltatásokat fog tartalmazni.
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Ötvöztük a régi képes tételkiválasztást a fastruktúrás kiválasztás előnyeivel.

A munkanemek és a fejezetek egyedi grafikát (több mint 600 db) kapnak és szövegesen csak a tételek és
tételváltozatok jelennek meg a harmadik és negyedik lépésnél (kiválasztó ablakokban).

A képernyőn a fejezeten belül kibontva, képernyőmegosztás nélkül jelennek meg a tételek, hogy
átláthatóbb és egyszerűbb legyen a kiválasztás (nem kell a struktúra elemeit kibontogatni a „+” jellel és
a teljes ablak szélessége a felhasználók rendelkezésére áll). A kilistázott fejezetben a főtételek és azok a
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főtételek, amely alatt altétel is szerepel külön kiemeléssel jelennek meg (az altételek megmutatására a
sor legvégén lévő „+” jel is segítséget jelent).

A tételek képes kiválasztása a 2011/1-es program fő fejlesztése, az új képes kiválasztás mellett
jelentős újdonságokat vezetünk be:
- Szűkíthetőek a munkanemek és azon belül a fejezetek. A felhasználónak lehetősége van tetszőlegesen
a saját igényei szerint lecsökkenteni az adattárat, hogy csak azok a munkanemek és fejezetek jelenjenek
meg a képes kiválasztásnál, amelyekből dolgozik.
- Szűrt, a TERC Kft. által egyedileg leszűkített, összerendelt adattárak. Első lépésben a „gépészet és
villanyszerelés kiegészítő tételeit” lehet majd egyben látni és nem kell keresgetni a különböző építészeti
munkanemekben, folyamatosan tervezzük ehhez hasonló szűkített adattárak kiadását: 2011-ben az
„Energiatakarékos” szemléletű adattár fog várhatóan megjelenni.
- Anyaggyártó cégek abc szerinti logós kiválasztása:
Első lépés a gyártó cég kiválasztása, ezután a program feladja, hogy mely munkanemekben, azon
belül milyen fejezetekben szerepelnek tételek. Ezek után jöhet a tételek és tételváltozatok szöveges
kiválasztása a klasszikus fa struktúra vagy az új kibontott kiválasztás szerint.
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- Egyszerű és gyors az új költségvetés nyitási modul, ahol csak a szükséges alapadatokat látja és
állíthatja be a felhasználó (új vagy felújítás, költségvetés neve, rezsióradíj, áfa stb.).
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Autódaruk biztonságos üzem feltételei,
vizsgálati módszerei
A szerző 44 éve foglalkozik emelőgépek, kiemelt ﬁgyelemmel autódaruk vizsgálatával. Alapos és mélyreható szakértői munkája során óriási tapasztalatot
szerzett az építésgépesítés eme szakterületén. Ismeri
szinte az egész hazai autódaru parkot, annak korát,
technikai színvonalát, az üzemeltetési körülményeket
és a problémák fő területeit, és nem utolsó sorban az
emberi tényezőket, az emelőgép vizsgálatokat végző
szakértők tudását, hozzáállását. Az autódaruk biztonságos üzem-feltételeire, és a vizsgálati módszerek szakmai követelményeinek halaszthatatlan megfogalmazására hívta fel a ﬁgyelmet az ÉGÉVOSZ
40. jubileumi konferenciáján. Előadásának célja e
súlyos veszélyforrásokkal terhes, ám nélkülözhetetlen szakterület élet-, vagyon- és eszközbiztonságának megnyugtató rendezése. Véleményalkotásában
elismert üzemeltetők, szakszervizek és emelőgép
szakértők álláspontját is ﬁgyelembe vette. (szerk.)
1. A hazai autódaru-park helyzete
A „hőskor” az ÉMI-ben, az 1960-as évekre nyúlik vissza, mikor
is az akkori szabályok szerint elkezdődött az emelőgépek vizsgálata. Az első vizsgált gép a „Szőke”-daru volt 1966. márc. 22-én,
melyet a K-162, AB-063, TDÖ-20, LOEB K-255 típusok vizsgálata követett, − természetesen a toronydarukkal együtt − melyekből néhány még ma is üzemel. Megítélésem szerint több mint ezer
autódaru dolgozik, közülük sok akár forgalmi rendszám és szakszerű ellenőrzés nélkül.
Az üzemelő gépek mintegy 65-70%-a lehet tíz évesnél idősebb,
noha a géppark a közelmúltban évente 10-15 géppel gyarapodott,
köztük a legmodernebbek is fellelhetők.
Az üzemeltetés körülményei igen szélsőségesek. A daruk nagy
része szakszerű körülmények között, némely esetben több tíz
gépegyed társával együtt dolgozik. Több gép is van azonban életveszélyes körülmények között, állandó kezelő, karbantartás, időszakos vizsgálat és rendszám nélkül.
2. A technikai színvonalat illetően az üzemelő igen öreg daruk
működtetése, vezérlése részben villamos, részben mechanikus.
A ﬁatalabb gépek már hidraulikus működtetésűek, később már
elektrohidraulikus vezérlésűek is. Örvendetes, hogy van néhány
világszínvonalon működő és már több száz tonna max. terhelhetőségű gép is a legkorszerűbb biztonsági berendezésekkel.
3. Az emelőgép vizsgáló szakértők megítélése, minősítése is tág
határok között változó. A szakértői engedélyeket különböző szervek − minisztériumok, speciális oktatási szervek, mérnök kamarák
− adták ki illetve hosszabbították meg. Az időszakos vizsgálatokból megállapítható, hogy van igen magas elméleti és gyakorlati
ismerettel rendelkező szakértő, de igaz az ellenkezője is. Rontja a
helyzetet az a helytelen üzemeltetői szemlélet, hogy „adja ki a papírt, mert nekem csak az kell”. A szakértői munkához igen alapos
és széleskörű ismeret szükséges, (gépész, acélszerkezet vizsgálatok, villamos, elektronikus, hidraulikus gépjármű, motorismeret
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területén) a vizsgálati részeredményeket egy embernek gyakran
nehéz egy döntésben összefoglalni A jelenlegi hazai helyzetben a
szakértőnek egyformán kell értenie a targoncától a sok száz tonna
terhelhetőségű gép (daru) minden részegységéhez.
Külön kellene értékelni a szakértői engedélyek kiadásának korántsem egységes gyakorlatát és hatáskörét.
4. Az időszakos vizsgálatok sokrétűsége, lehetőségei
Az emelőgépek megbízható és biztonságos üzemeltetéséhez a
szakmában közismert az időszakos vizsgálatok fontossága, csakhogy a követelmények teljesüléséhez igen sokféle vizsgálatot kell
elvégezni. A szemrevételezéses, tapintásos, mérő- eszközös, műszeres vizsgálatok, szakmai ismereteket és gyakorlatot igényelnek,
a mérési eredmények értékelésének objektivitása szerintem mégis
kérdéses. Egy kísérletben összehasonlítottuk két, megítélésünk
szerint azonos képességű, gyakorlott, lelkiismeretes szakember
ugyanazon gépre vonatkozó megállapításait. El kellett fogadnunk,
hogy fontos műszaki kér désekben nem voltak azonos véleményen.
A probléma feloldása − úgy tűnik − nem lehetséges, az esetleg egy
időben, közösen végzett vizsgálat megvalósítása is kétséges. A
terhelési próbákkal már egyszerűbb a helyzet, itt az adottságoknak
van jelentősége, milyen mérlegelt súlyt használunk, miként észleljük, meddig fogadjuk el a pl golyóskoszorú bólintását, vagy mikor és hogyan kell feltétlenül műszeres ellenőrzést végezni.
Sok ilyen vitatható elemzési kérdést lehet még felvetni, példaként néhány: golyós koszorú kotyogása, a gumik állapota keréken
történő emelésnél, kitalpaló gerendák belső korróziós állapota. E
kérdésekben azonnal, gyakran nem a legkedvezőbb időjárási körülmények között kell dönteni, és a vizsgálatok csak a gép munkából való kivételével lehetségesek.
Végezetül itt kell kimondani, hogy a vizsgálati eredmények
birtokában a vizsgálat végzője dönt a gép további működésének
engedélyezéséről, a működés esetleges korlátozásáról vagy leállításáról. Ezt követően az üzemeltető joga és lehetősége a szakértő
megállapításainak elfogadása és/vagy végrehajtása
Az ÉMI-TÜV SÜD Kft a tíz évnél idősebb gépeknél javasolja
a gondosabb, széleskörűbb időszakos vizsgálatokat, pl. a teherviselésben résztvevő elemek vizsgálatát. A javasolt vizsgálat elvégzésének ellenőrzésére azonban nincs lehetősége. NINCS UTÓELLENŐRZÉS!
5. Az üzemeltetés főbb problémái
Az acélszerkezet élettartamát a tervezett felhasználás módjától
függően határozzák meg. Az első vevők döntik el a gép feladatait.
A gép használatát azonban a napi gyakorlat határozza meg. Függ
a feladat változásától, a kezelők szakértelmétől, karbantartástól, a
tulajdonos váltástól, ebből adódóan az új tulajdonosnál a gép előéletétől. Az „okos” (tehetős) tulajdonosok gépeiket 6-12 éves koruktól újra cserélik.
A teleszkópgémes hőskorban előfordult a gémeken a vezetőgörgők okozta „kigörgőzési” alakváltozás. A teleszkópgém proﬁl-fejlesztésével az új proﬁloknál megszűntek a hegesztési varrathibák: új anyagok, hegesztési technológiák fejlődése. A rácsosszerkezetű gémeknél a rácsrudak bekötési hegesztései és a csövek
belső korróziója okozza a problémákat. (toronydaruk törzsrudai

belső korróziója nehezen ellenőrizhetők) Megemlítendő olyan
rácsrudas gémtag készítése, ahol a külső csőátmérő azonos volt
a meghibásodottal, csak a falvastagság volt kisebb. De volt olyan
hazai javítás, felújítás is, ahol az eredetivel azonos anyagból, mérettel és hegesztési technológiával kijavított gémtő és csatlakozás
minden próbát kiállt.
Meg kell említeni a javításnál használt alapanyagok minőségváltozását, (pl. a szilárdság és rugalmasság változás) ami nagymértékben befolyásolja az üzemeltetést. Az acélszerkezet anyagának
változása, a gémszerkezet működtetése teszi lehetővé a növekvő
gémhosszakat és a terhelhetőséget. A nagy folyáshatárú acélok
hegesztése csak speciális technológiával lehetséges. Ezért fontos,
hogy az acélszerkezetek javítását felkészült szakcéggel − legjobb
a gyártóval − kell elvégeztetni, aki a javított elemen a méretezés
szerinti próbaterhelést is elvégzi.
A kötelek állapota (kopás, szálkásodás, hurokképződés, kötélmegtörés, hő- és vegyi hatás. stb) könnyen ellenőrizhető. Figyelmet érdemel a szakszerű kötélvég kialakítás. Ha a kötelet,
a még megengedhető mértékben meg kell rövidíteni, a „csülök”
elkészítését ill. a javítást csak műbizonylatot adó szakcégre bízzuk! A kötélszerkezet belső változása, korróziója ma már műszeres
vizsgálattal számszerűsíthető. A műanyag korongok használatával
kötelek mechanikai igénybevétele kisebb lesz, élettartamuk a megfelelő kezeléssel növelhető.
A csörlők szabályos üzemeltetési körülményeinek biztosítása az
egyik legnehezebb feladat. A csörlőket az utóbbi 15 évben bolygóművel szerelik, amelyek a csörlőfékkel együtt a csörlődobon
belül a bolygómű-házban találhatók. A gyártó a hajtóművet hoszszú élettartamra és tartós használatra tervezte, készítette. Az ilyen
szerkezet külső szemrevételezéssel nem ellenőrizhető, mert pl.
a nem megfelelő karbantartás (olajhiány), a nem előírás szerinti
olaj betöltése, hibás tömítések, szakszerűtlen kezelés vagy túlzott
igénybevétel az élettartamot hátrányosan befolyásolhatja. A gyártó a vizsgáló szakértőnek ezért előírja a vizsgálat tárgyát, az ellenőrzések időpontját, az esetleges javításokat végző szakemberek
képzettségét.
Szükséges az olajszint ellenőrzése, az olajelszíneződés és az
esetleges idegen szilárd anyagok ellenőrzése.
A valódi használati időtartamot azonban − a karbantartás hiányosságain túl − több tényező befolyásolja: olajszennyeződés
a csere során, hibás kezelés, a túlterhelés, túlzott gyorsítás vagy
késleltetés, teher zuhanása a kötélen, ﬁgyelmen kívül hagyott olajszivárgás, rosszul beállított biztonsági berendezések, alacsony és
magas hőmérséklet, agresszív anyagok a légtérben.
Az elméleti és a valós használati időtartam nem azonos. A gép
használata során változik az üzemi feltétel, a futásidő, a gép tulajdonosa, és nincs megfelelő nyilvántartás.
A gép gyártója az esetek többségében a csörlővel kapcsolatban
előírja: az éves ellenőrzést, az első 4 év utáni hatósági szakértői ellenőrzést, a 10. év utáni hatósági szakértői ellenőrzést, legkésőbb a
csörlő üzembehelyezését követő 10. év eltelte után általános nagyjavítást kell végezni!
Összefoglalva: a gép gyártója a csörlők biztonságos működtetését az üzemeltetőre hárítja. A hazai szervizek tapasztalata szerint a
csörlők meghibásodása igen ritkán fordul elő. A csörlőkben a fék
„utáni” elemek meghibásodása esetén előfordulhat a teher vezéreletlen mozgása. A megoldásra jelenleg tanácsot adni nem tudok,
csak a ﬁgyelmet hívom fel az ismert helyzetre!
A korszerű nyomatékhatárolókkal várhatóan nem lesznek használat közben problémák. A gyártók kötelezően elvállalták, hogy e
biztonságtechnikai berendezés bármely elemének meghibásodása
nem adhat téves parancsot, élettartama a gépével egyezik, ezen
idő alatt utánállító szabályozást nem igényel és hazai hőmérsékleti
viszonyok között megbízhatóan működik. Az utóbbi években készült nyomatékhatárolók nemcsak a túlterhelés elleni védelmet,
hanem a gép általános vezérlését is szolgálják.

A használt, öreg gépek nyomatékhatárolója esetenként nem
megbízható, alkatrész hiányában nem javítható. Egy új nyomatékhatároló beépítése igen költséges, így előfordulhat, hogy a gép e
legfontosabb biztonságtechnikai elem nélkül üzemel. Kérdés: az
időszakos vizsgálat után milyen minősítést kap a berendezés?
Kezelők képzettsége. 40 évvel ezelőtt a kor képzettségi szintjén lévő munkások a gépkezelői engedélyt 5 hónapos bentlakásos,
elméleti és gyakorlati oktatás után szerezhették meg. Jelenleg ez
másként van, bár a gépek több generációja óriási fejlődésen ment
keresztül, paramétereik nagyságrendekkel változtak. Jellemző,
hogy egy új generációs daru kezelési utasítása 1200 oldal. Határozott véleményem, hogy „a gépek kezelőjének az autódaru a kenyere és mindent megtesz, hogy ne veszítse el” − ez jelenti a gép kezeléséhez szükséges elméleti és gyakorlati ismeretek megszerzését
és fejlesztését. Egyébként a kezelők felelősségét nagymértékben a
gép tulajdonosainak a nyakába varrják.
Kezelők munkafegyelme. Az előző mondat szerint e területen
nem lehet probléma, de sajnos vannak kényszerítő körülmények:
a területi munkavezető kérése, esetleg valami soron kívüli juttatás
ígérete a túlterheléses emelés elvégzéséért. Kényszerhelyzet egy
rosszul tervezett emelés esetén, amikor már a terhet nem lehet letenni. Hirtelen jött szélterhelés esetén, amikor már csak egy beemelés van. Emelési munka sürgetése esetén. A balesetek körülményeinek elemzése alapján megállapítható: a súlyos balesetek
igen gyakran munkaidő végén, munkaszüneti napon, az előbbi
munkahelyzetekben fordulnak elő.
A karbantartási tevékenység így csoportosítható: Van aki karbantart, más a karbantartást saját szervezetével végzi, a harmadik
csoport a karbantartással takarékoskodni „kényszerül”.
Az első két eset szakszerű karbantartást jelent, az utóbbi jóindulattal hiányos!
Korszerű vizsgálati megoldások: A vizsgáló berendezések jelenlegi irodalmából számos eszközt és technológiát ismerhetünk meg,
amelyeket speciális igényeinkhez adaptálva fel lehetne használni gépeink vizsgálatához. (pl. zaj és rezgésmérés, kiﬁnomult speciﬁkus,
vizuális vizsgálatok eszközei, mobil adatgyűjtők ipari alkalmazása)
Különleges emelési feladatok elég nagy számban vannak, ezek
megoldása komoly szakmai ismereteket, gépkezelési gyakorlatot,
lélekjelenlétet igényel. Példaként 2010-ben előfordult 2 rendkívüli feladatot említek. Előírás szerint a horog üzemmódban dolgozó
autódaruval egy konténert emeltek, benne egy motorkerékpáros
kaszkadőr, aki a földre érkezés után nagy sebességgel kezdte bemutatóját. A másik eset: egy kötélágra fűzött horgon egy félgömb
artistarács volt, rajta 7-8 artista biztonsági övvel, akik különböző
gyakorlatokkal kápráztatták el a nagyszámú közönséget. Ezek és
ehhez hasonló nehéz feladatok is teszik az autódarus emelési feladatokat széppé és érdekessé.
Végezetül szeretném az illetékesek ﬁgyelmét felhívni a sok éves
autódaruk és az új, modern gépek üzemeltetésénél egyaránt jelenlévő veszélyes üzemmód problémáira:
• a szakszerű, teljeskörű, időszakos vizsgálatokra, kiemelve a teherviselésben résztvevő acélszerkezet nehezen ellenőrizhető részeinek vizsgálatára is!
• a csörlők bolygóhajtóműveinek gyártók által előírt módon történő vizsgálatára, ﬁgyelemmel a fék működés kettősségére
• a hazánkban hiányolt UTÓELLENŐRZÉS lehetőségére átgondolt javaslatot kell kimunkálni, de a jelenlegi gazdasági helyzetben
annak bevezetését nem szabad erőltetni. Az emelőgép szakértők
kezében nagy lehetőség van a rendezésre, és el kell érni a vizsgálati
eredmények objektivitását.
Kérem, hogy a konferencia elemezze és bízza egy szakmai bizottságra javaslataim elfogadásának formáját. A megoldáshoz sok
sikert kívánok, támogatásomra az építőgépész szakma továbbra is
számíthat.
A felvetésre a konferencia határozatában szorgalmazza a szükséges
és elégséges válasz megadását. (szerk.)
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A jubileumi XL. Építõgépész
Konferencia után
Az építőgépész szakemberek immár 40. alkalommal
jöttek össze szakmai konferenciára 2010.11.7-9. között
Zalakaroson. A XL. Építőgépész Konferencia és egyben országos építőgépész találkozó fórumot ia teremtett a Budapesti Műszaki Egyetemen, a Debreceni Ybl
Miklós Főiskolán és az Építőgépész Technikumban,
valamint Szentpéterváron a LISZI-in illetve Moszkvában a MISZI-in végzett kollégák részére a találkozáson túl baráti beszélgetésekre, az iskolai évek felelevenítésére, a konferencia egyéb rendezvényei mellett
szakmai élményeik, elképzeléseik kicserélésére, közös
kikapcsolódásban néhány óra lazításra, emlékezésre.
A konferenciát motiválta, hogy a nem régen még húzó ágazatnak számító építőipar fejlődése lelassult. A kivitelezést
közvetlenül segítő technikai ágazat az építésgépesítés, jelentős szerepet kap az építőipar fejlődési folyamataiban, az utóbbi időkben főleg az irodaépítés, útépítés, hídépítés, épületfelújítás, közösségi létesítmények létrehozásában. Az egyre
szűkülő határidők, a fokozódó minőségi követelmények, az
új anyagok és technológiák továbbra sem nélkülözhetik a jelentős, magas műszaki színvonalú gépesítést.
Az építésgépesítés színvonala, a működő gépek mennyisége és rendelkezésére álló választéka, továbbá kora és műszaki állapota érzékeny barométerként mutatja egy ország építőiparának helyzetét, az adott ország gazdasági fejlettségét és
fejlődését.
Az elmúlt két évtizedben szemtanúi és részesei voltunk
annak az óriási technológiai változásnak, amelyen az egész
magyar építőipar – a gépesítéssel együtt – keresztülment. A
fejlődés a visszaesés ellenére folyamatos, napjainkra hazánk
építőipara felkészültebb, mint korábban bármikor. Ennek
ellenére a lemaradás még mindig számottevő, az EU országok lényegesen nagyobb tapasztalattal, tőkével, technikai- és
építőipari háttérrel rendelkező vállalkozásaival szemben. A
csatlakozás ugyan jelentősen csökkentette a különbséget, a
környezet, a piaci viszonyok azonban továbbra is kihívást
jelentenek a hazai építőipari ágazat vállalkozásainak. Nélkülözhetetlen tehát mindazon ismeretek megszerzésének folyamatos hozzáférhetővé tétele, amelyek segítségével a magyar
építőipari és építőgépész vállalkozások felkészültsége és versenyképessége növelhető. Ez volt a XL. Építőgépész Konferencia vezérfonala és főbb célkitűzése.
A 103/2006. (IV.28.) Korm. Rendelet az építésüggyel kapcsolatos egyes szabályozott szakmák gyakorlásához kapcsolódó szakmai továbbképzőrendszer részletes szabályairól,
valamint a G-D-36-al kapcsolatos utóbbi követelmények
MMK-i változásai értelmében a Magyar Mérnöki Kamara
bejegyzett, G-D-36 emelőgép, építésügyi műszaki szakértői,
műszaki ellenőrei, felelős műszaki vezetői, tervezői a konferencia résztvevőjeként 3 akkreditált kredit-pontot szereztek.
A konferencia Szervező Bizottsága kérésére a regisztráció
alapján az MMK-nak továbbította a résztvevők Törzslapját
és a részvételről igazolást adott.
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dr. Temesvári Jenõ
ny. minisztériumi
fõtanácsos
ÉGÉVOSZ titkár

A Konferencia kapcsolt rendezvénye az ÉGÉVOSZ tisztújító Közgyűlése volt.
A szakember találkozóra mintegy 30 fő részvételével 8-án,
vasárnap délután került sor, amelyen többségében a volt Építőipari Gépesítő Vállalat, a szakmát még ma is művelő, vezető munkatársak voltak. Képviseltették magukat a volt főhatóság kutató és minősítő intézeteinek munkatársai is. A megbeszélésen a konzultációs hangvételű beszámolók számos
ma már technikatörténeti információnak számító eseményt,
hoztak felszínre, de előremutató, probléma felvető beszámolók is elhangzottak.
A hazai építőipar korábbi kivitelezési, tervezési, irányítási
történéseit ugyan több könyvben is feldolgozták, de ebből az
építésgépesítés valahogy kimaradt. A jelenlévők megállapodtak, hogy közös összefogással ezt az űrt pótolni fogják.
Az építésgépesítés kialakulását, fejlődését, az építőipar államosításától napjainkig résztvevőként− főleg a szakember
képzés és utánpótlás szemszögéből − dr. Temesvári Jenő ismertette. Az országosan meghatározó ÉGV-ről a jelenlévők
részletesen beszéltek és dokumentumokkal alátámasztva
elemezték a hőskort, az elért sikereket-ﬁaskókat, de néhány
szervezeti átalakulás ismertetésére is sor került. (Ezeket a
tanulmány II. részében, az Építőgépek 2011 első számában
foglaljuk össze.) A jelenlévők elhatározták, hogy az ÉGV és
ezen keresztül a hazai építésgépesítés történetét bemutató
könyvet, az érintett cégek és magánszemélyek bevonásával
elkészítik.
A Konferencia első napján a résztvevőket az ÉGÉVOSZ
nevében Halmai Zoltán elnök üdvözölte. A bevezető méltatta a XL. Konferencia létrejöttét. Kitért az építőipar és ezen
belül az építésgépesítés helyzetére. Részletesen beszélt az
ÉGÉVOSZ helyzetéről, szerepéről. Sajnálatosnak ítélte a
taglétszám 22 főre illetve cégre szűkülését, de a Szakszövetség feladatát továbbra is ellátja.
Az ÉGÉVOSZ 1999. november 22-én tizenkilenc jogi
személy és két magánszemély, az 1989. évi II. törvény alapján a szakma érdekvédelmi szervezeteként alakult meg. Az
ÉGÉVOSZ építőgépész vállalkozóknak tekinti azokat a vállalkozásokat és vállalkozókat, amelyek, illetve akik az 1997.
évi LXXVIII. Törvény szerint az épített környezet alakításával, fenntartásával és védelmével kapcsolatos tevékenységek gépesítését, technológiai kiszolgálását végzik, az ehhez
szükséges eszközöket, gépeket, berendezéseket üzemeltetik,
karbantartják, javítják, tervezik, vizsgálják és értékesítik. Eddigi tevékenységünk és főbb eredményeink:
A szakképzés az alágazat fontos feladata. Elnökségi határozat alapján 2003-ban felmérés készült a teljes hazai építőgépész-képzésről, amelyet javaslatokkal egészítettük ki. „Az
építőgépész szakképzés helyzete és fejlesztésének irányai”
című tanulmányt megküldtük tagságunknak és az illetékeseknek, törvényalkotóknak.
Az Európai Unióba való belépéssel az emelőgép kezelőket illetően változott az Emelőgép Biztonsági szabályzat.
Az előírt állami végzettség bizonytalanságot okozott a tanfolyamszervezők körében, illetve a gépkezelői jogosítvány

kiadásánál, azok használatánál. A kérdést a GKM-mel és az
OM-mel egyeztettük és kezdeményezésünkre megnyugtató
megoldást adtunk ki GKM közlemény formájában.
Az OKJ az európai uniós normáknak megfelelően átdolgozásra került, az EBSZ átdolgozása folyik. Munkavédelmi
teamünk a környező európai uniós tagországok hasonló előírásait ﬁgyelembe véve teljesen új, a szakma szempontjait ﬁgyelembe vevő, komplett terveket dolgozott ki, melyek szakmai vitája jelenleg folyik.
Jelenleg két munkabizottságunk dolgozik a munkavédelem
és az oktatás egy-egy témakörében.
Az ÉGÉVOSZ 2005. óta az Európai Építőgépész Szakszövetség (ECED) tagja, munkájában rendszeresen részt
vesz. A szervezet számos információt ad, melyeket a hazai
gyakorlatban jól lehet hasznosítani.
Osztrák társszervezetünk (MAWEV) segítségével kidolgoztunk egy korszerű, az Európai Uniós normáknak megfelelő Gépköltség normakönyvet, amely nyomtatott és elektronikus formában is hozzáférhető. Ez lehetővé teszi, hogy
a hazai építésgépesítéssel foglalkozó szervezetek, építőipari
beruházók, kivitelezők a mai gazdasági környezetnek megfelelően tájékozódjanak az építőgépek üzemeltetési és fenntartási költségeiről.
Az OKJ gépkezelő-képzéssel kapcsolatos szakképesítésének, illetve a jogosítvány és a bizonyítvány kiadásának feltételeit módosították, illetve jogilag deregulálták. A megoldáskeresésben, a módosítások kidolgozásában a Szakszövetség
közreműködik, az álláspontokról, eredményről részletes előadások számoltak be.
Súlyponti témaként kezeljük az évente megrendezésre kerülő Építőgépész Konferenciákat, e rendszeres találkozókat
1968-ban a nagy építőipari vállalatok főgépészei indították el.
A rendszerváltást követően a GTE Építőgépek Szakosztálya
vette át a szervezést, majd megalakulása óta az ÉGÉVOSZ őrzi
ezt a hagyományt. Ez egy bevált fórum, mely lehetővé teszi
a hazai építőgépekkel foglalkozó szervezeteknek, szakembereknek az információcserét, véleménynyilvánítást, a szakmai
érdekvédelmi kérdések feltárását, kimunkálását. Tagjainkat
elektronikus hírlevelekben rendszeresen tájékoztatjuk a Szövetségünket és az építésgépesítést érintő kérdésekről.
Gyümölcsöző együttműködés folyik a Magyar Mérnöki
Kamara Anyagmozgató gépek, Építőgépek és Felvonók Tagozatával, segítségükkel, szakmai tapasztalatok felhasználásával, sikerült a szakma emelőgépes szakértőinek, a megszűnt
rendelet után kialakult helyzetet megnyugtatóan rendezni.
Az első nap délutánján megrendezett ÉGÉVOSZ tisztújító
közgyűlésről részletesen a fent már említett tanulmány II. része foglalkozik.
A toronydaru, mint ahogy a klasszikus szakirodalom tárgyalja, az építés-kivitelezés vezérgépe, a tevékenység meghatározója. E témában két előadás hangzott el. Dr. Vonhauser
Olivér az Ács-Gép Generál Zrt. vezérigazgatója a „Toronydaruk a Megyeri híd építésén” címmel tartott érdekfeszítő
előadást, amelyben részletesen kitért a híd, és főleg a pilonok
építésének toronydarus munkáira. A számos, jelentős újszerű
műszaki megoldást, pl. toronydaru törzs megtámasztást mutatott be. Elemezte a hazai gyakorlatban szokatlanul magas
toronydaruzás megoldásait és környezeti összefüggéseit, pl.
az időjárás hatásait. Külön kiemelte a daru bontásának műszakilag bravúros megvalósítását. Tanulságként levonva,
hogy nem elég egy toronydarut felépíteni, biztonságosan
üzemeltetni, de a szétépítésnél (szabadjon ezt a repülésből átvett kifejezést használni) számos nehézséget kellett leküzdeni és biztonságos megoldást alkalmazni. Ez utóbbi a pilon
magasságából, változó keresztmetszetű karcsúságából és annak statikájából adódott.

A másik toronydarus élményt Nagy Péter, a TDH Kft. főmérnöke, a „Tópark I. ütem toronydaruzás” című előadása
nyújtotta. Az előadó bemutatta egy nehéz terep kiszolgálását, szervezését és a toronydaruk alkalmazásának klasszikus
műszaki megoldásait olyan körülmények között, amikor a
beruházó, a feszített határidők és a biztonságos megoldások
összhangjának az iskolapéldájára volt szükség.
Az emelőgépes témákhoz adott kiegészítést „Egy építkezés
margójára (Allee)” dr. Kása László a MULTIKRAN Kft. ügyvezetőjének előadása.
Az építésgépesítés előírásrendszere, helyzete és várható
alakulása előadásban, melyet dr. Temesvári Jenő ÉGÉVOSZ
titkár tartott, volt mondanivaló. Az építőgép-kezelő képzésre
a 6/1980-as rendelet jogutód nélküli megszüntetésével teljes
a tájékozatlanság és félelem a munkavédelmi felügyelettől a
jellemző. Tetőzte a bajt, hogy a vonatkozó OKJ ugyan kormányrendeletben megadta a kereteket, de az SZVK a gépkezelő szakképesítésre nem készült el, így új gépkezelő képzésére jogilag nincs lehetőség. Időközben a Magyar Közlönyben november 25-én megjelent az SZVK. (a szerző)
Az MMK nyilvántartása szerint a G-D-36 emelőgép szakértői jogosultság 2010-2011. évben mintegy 300 szakértőnek
jár le. A meghosszabbítás feltétele az előírt − 2010. decemberben 2, 2011. decemberben 6 − továbbképzési kredit-pont
megszerzése. A további teendőkről a Mérnök Újság 2010.
július-augusztusi száma ad információt. Az MMK megváltozott szakértői minősítési rendszeréről, a közlekedési szakértőkre vonatkozó új rendelkezésekről, közlekedési és más
ezekhez kapcsolódó témakörökről szóló előadást kérdések és
konzultáció követte. A Konferencián közel 30 fő élt a kreditpont szerzési lehetőséggel.
A Konferencia kiemelkedő témaköre volt a megemlékezés
Széchenyi Istvánról az évforduló keretében. Fülei László alelnök tartott megemlékezést a reformkor egyik legnagyobb
politikusáról és annak tevékenységéről.
Az építésgépesítés ﬁnanciális kérdései a konferenciákon
− most is − rendre visszaköszönnek. Vály Judit és Sasinszki
Imre a Magyar Lízingszövetség és az UniCredit Leasing
Hungary cégvezetői előadásukban tájékoztatták a hallgatóságot napjaink lehetőségeiről.
A HUNGEXPO, a MMK és az ÉGÉVOSZ együttműködésének eredményeként a 2009. CONSTRUMA-n sikeres
építésgépesítési tárgyú előadás hangzott el. A folytatásról a
2011-es 30. CONSTRUMA Szakkiállításról Juhász Andrea
és Pál Tünde tartott ﬁgyelemreméltó előadást.
Feltétlenül említést érdemel Veréb István Ferenc az ÉMITÜV SÜD Kft. műszaki szakértőjének előadása, mely az autódaruk biztonságos üzem-feltételeit, vizsgálati módszereit
mutatta be a szakmai követelmények megfogalmazásának
halaszthatatlan igényével.
A szakma folyamatos törekvése a ﬁatal szakemberek szakmai segítése és támogatása. Ez vezérelte többek között a
Szervező Bizottságot Károly József doktorandusz és Szentannai Gábor egyetemi hallgató felkérésére a BME ÉpítőAnyagmozgató és Üzemi Logisztika Tanszékről a „Hibrid
hajtás a jövő építőgépeiben” című előadás megtartására. A
ﬁatalok előadása, újszerűségével és logikus, színvonalas előadásmódjával nagy elismerést váltott ki. s a résztvevő szakemberek ﬁgyelmét méltán irányította rá napjaink e fontos,
energetikai és környezetvédelmi kérdéseire.
Az ÉGÉVOSZ tisztújító közgyűlésén megválasztott tisztségviselők: Halmai Zoltán elnök, dr. Berta János, Fülei László, Szécsenfalvi László társelnökök, dr. Temesvári Jenő titkár, Ellenőrző bizottság: Fazekas Ferencné, Etikai bizottság:
Kubiczki Imre. Minnyájuknak gratulálunk és eredményes
munkát kívánunk!
ÉPÍTÕGÉPEK, ÉPÍTÉSGÉPESÍTÉS

51

2. ANYAGELŐKÉSZÍTŐ ÉS BEDOLGOZÓGÉPEK

1.FÖLDMUNKAGÉPEK

1.1. Traktoralapú gumikerekes univerzális földmunkag.
1.2. Kotrók
1.2.1. Gumikerekes hidraulikus
1.2.2. Lánctalpas hidraulikus
1.2.3. Hidraulikus autókotrók
1.2.4. Mini kotrók (lánctalp., gumiker., vonszolva haladó)
1.2.5. Kotró rakodógépek
1.3. Árokásók
1.3.1. Gumikerekes kaparóláncos
1.3.2. Lánctalpas árokásók
1.3.3. Árokásó rakodók
1.4. Talajtömörítő gépek
1.4.1. Statikus hengerek
1.4.2. Döngölők
1.4.3. Vibrációs tömörítő berendezések
1.4.4. Tandem tömörítő berendezések
1.4.5. Vibrációs tömörítő lapok
1.4.6. Hulladéktömörítők (kompaktorok)
1.5. Földmunkavégzés meneteléssel
1.5.1. Földgyaluk (szkréper)
1.5.2. Földnyesők (gréder)
1.5.3. Földtolók (dózer)
1.6. Bányászat föld-, sziklamunka gépei
1.6.1. Külszíni bányászat gépei
1.6.2. Mélybányászat gépei
1.6.3. Mélyfúró berendezések, -szerszámok
2.1. Betongyártás gépei
2.1.1. Építéshelyi betonkeverők
2.1.2. Telepi betongyártó berendezések
2.1.3. Lövelt beton készítés gépei
2.2. Habarcs előállítás gépei
2.2.1. Építéshelyi habarcskeverők
2.2.2. Habarcskeverők, szállítók, felhordók
2.2.3. Szárazhabarcs gyártó, szállító berendezésk
2.3. Anyagtárolók, fogadók
2.3.1. Cementsilók
2.3.2. Szárazhabarcs silók
2.3.3. Betonkonténerek
2.4. Betonacél megmunkáló gépek
2.4.1. Telepített üzemi gépek
2.4.2. Kézi gépek
2.5. Beton bedolgozó gépek
2.5.1. Merülő vibrátorok
2.5.2. Lap vibrátorok
2.5.3. Zsalu vibrátorok
2.5.4. Vibrogerendák
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4, 5
1, 4, 5
1,4,5
4, 5
1, 4, 5
1
1, 2, 4, 5
1, 2, 4, 5
1, 4, 5
1, 4, 5
1, 2, 3, 4, 5, 6
2, 3
1, 4, 5
6
2, 3
1, 2, 5
1, 4, 5
1, 4
3
1, 4, 5
1, 4, 5, 6
1, 2, 3, 4, 5

a cégnév után található számok jelentése:
1/gyártó, forgalmazó
2/kölcsönző
3/üzemeltető
4/alkatrészellátás
5/javítás, szerviz,
6/gépvizsgálat

2T + M Kft.
2T Tervező Ker.Szolg. Kft.
ACÉLTERV Kft.
Atillás Bt.
Atlas Copco Kft.
Atlas Copco s.r.o.
Axiál Kft.
Benaco Kft.
Bomas Kft.
Budapest Szerviz Kft.
Deet Kft.
Dunagép Zrt.
Energotest Kft.
ÉMI-TÜV Süd Kft.
FK Kis-Gém Kft.
Gépem Kft.
Gif-Modul Kft.
GIMEX Hidraulika Kft.
Havaria Kft.
HELÉP-KER Kft.
Hidropress Kft.
Hillier Gépkeresk Kft.
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Honti és Társai Kft.
2, 3, 4, 5, 6
Huntrac Kft.
1, 4, 5
Huntraco Zrt.
1, 2, 4, 5
Instant Hungária Kft.
1, 2, 5
Kettengép Kft.
1, 4
Kohlschein Magyarország Kft.
1, 4
Komponent Kft.
1, 4
Koós-Wéber Anyagmozg. Kft.
2, 3
Kovács Árpád és Társai Kft.
1, 2, 4, 5
Kuhn Földmunkagép Kft.
1, 2, 4, 5, 6
Land-Bau Kft.
3
Liebherr Építőipari Gépek Mo.Kft. 1, 4, 5
MaHill ITD Kft.
1, 4, 5
Manitowoc Crane Group Hungary Kft. 1, 4
M.C.I.Nemzetközi Gépker. Kft. 1, 2, 4, 5
Metso Minerals Ausztria GmbH. 1, 4, 5
MFL Hungaria Kft.
1, 4, 5
MRE-H Kft.
1, 5
MTE-Daru Kft.
1,4
Percze Sándor vállalkozó
2, 3
Pointed Kft.
1, 4, 5
Powered Access Hungary Kft. 1, 2, 4, 5
PROFI-BAGGER Kft.
1, 2, 4, 5
Pylon ‘94 Kft.
1
Ramirent Kft.
1, 2, 4, 5
Schneider Electric Zrt.
1, 4, 5
Stani-V Bt.
1, 4
Szolmet Kft.
1
TERRA Hungária Építőgép Kft. 1, 2, 4, 5
TOMIDÓ Kft.
1, 2, 5
Turbomix Kft.
1, 4
Unicum Építőgép Ker. Kft.
1 , 2, 4, 5
Unifilter Kft.
1, 4, 5
Verbis Kft.
1, 4, 5
Volvo Építőgépek Hungária Kft. 1, 2, 4, 5
Wirtgen Budapest Kft. (Gépász) 1, 2, 4, 5
Zalavári Gépszer Bt.
2, 3, 5
zégép Plusz Kft.
1, 2, 4, 5

4. EMELŐ- ÉS RAKODÓGÉPEK

3. ANYAGMOZGATÓ ÉS KÜLÖNLEGES ÉPÍTŐIPARI SZÁLLÍTÓ GÉPEK

2. ANYAGELŐKÉSZÍTŐ ÉS BEDOLGOZÓGÉPEK

2.5.5. Vákuumozó berendezések
2.5.6. Felület simító gépek
2.5.7. Ip. betonpadló építés gépei
2.6. Beton és vasbeton termékgyártó gépek
2.6.1. Blokkos betontermék gyártó gépek
2.6.2. lágyvasas vasbeton termék gyártó gépek
2.6.3. Feszített vasbeton gyártó gépek
2.7. Kő, kavics feldolgozó gépek
2.7.1. Aprítógépek
2.7.2. Osztályozók
2.7.3. Mosóberendezések
2.7.4. Malmok
2.8. Aszfaltkeverő telep
3.1. Targoncák
3.1.1. Terepjáró emelőoszlopos villás3.1.2. Terepjáró teleszkópos villás3.2. Építéshelyi kisdömperek
3.3. Különleges anyagszállító járművek
3.3.1. Cementszállító gépkocsi
3.3.2. Betonszállító mixer
3.3.3. Bitumenszállító gépkocsi
3.3.4. Nehézgép és elemszállítók
3.3.5. Haszongépjárművek
3.4. Szállítószalagok
3.5. Cementszállító csigák
3.6. Pneumatikus cementszállító berendezések
3.7. Szivattyúk
3.7.1. Mobil hidraulikus betonszivattyúk
3.7.2. Mixokret berendezések
3.7.3. Autó betonszivattyúk elosztógémmel
3.7.4. Bitumenszivattyúk
3.7.5. Búvár vízszivattyúk, szennyvízszivattyúk
3.7.6. Betonszivattyúk távvezérlése
4.1. Emelő berendezések
4.1.1. Emelőcsörlők
4.1.2. Kötélvonszolók
4.1.3. Építési teheremelők, felvonók
4.1.4. Építési személy és teheremelők
4.1.5. Oszlopos mozgó munkaállványok
4.1.6. Függesztett mozgó munkaállványok
4.1.7. Mozgó szerelőállványok
4.1.8. Szerelőkosaras mozgó munkaállványok
4.1.9. Emelőkosaras tehergépkocsi
4.1.10. Önjáró ollós- és kosaras emelők
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4, 5
1, 4, 5
1,4,5
4, 5
1, 4, 5
1
1, 2, 4, 5
1, 2, 4, 5
1, 4, 5
1, 4, 5
1, 2, 3, 4, 5, 6
2, 3
1, 4, 5
6
2, 3
1, 2, 5
1, 4, 5
1, 4
3
1, 4, 5
1, 4, 5, 6
1, 2, 3, 4, 5

a cégnév után található számok jelentése:
1/gyártó, forgalmazó
2/kölcsönző
3/üzemeltető
4/alkatrészellátás
5/javítás, szerviz,
6/gépvizsgálat

2T + M Kft.
2T Tervező Ker.Szolg. Kft.
ACÉLTERV Kft.
Atillás Bt.
Atlas Copco Kft.
Atlas Copco s.r.o.
Axiál Kft.
Benaco Kft.
Bomas Kft.
Budapest Szerviz Kft.
Deet Kft.
Dunagép Zrt.
Energotest Kft.
ÉMI-TÜV Süd Kft.
FK Kis-Gém Kft.
Gépem Kft.
Gif-Modul Kft.
GIMEX Hidraulika Kft.
Havaria Kft.
HELÉP-KER Kft.
Hidropress Kft.
Hillier Gépkeresk Kft.
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Honti és Társai Kft.
2, 3, 4, 5, 6
Huntrac Kft.
1, 4, 5
Huntraco Zrt.
1, 2, 4, 5
Instant Hungária Kft.
1, 2, 5
Kettengép Kft.
1, 4
Kohlschein Magyarország Kft.
1, 4
Komponent Kft.
1, 4
Koós-Wéber Anyagmozg. Kft.
2, 3
Kovács Árpád és Társai Kft.
1, 2, 4, 5
Kuhn Földmunkagép Kft.
1, 2, 4, 5, 6
Land-Bau Kft.
3
Liebherr Építőipari Gépek Mo.Kft. 1, 4, 5
MaHill ITD Kft.
1, 4, 5
Manitowoc Crane Group Hungary Kft. 1, 4
M.C.I.Nemzetközi Gépker. Kft. 1, 2, 4, 5
Metso Minerals Ausztria GmbH. 1, 4, 5
MFL Hungaria Kft.
1, 4, 5
MRE-H Kft.
1, 5
MTE-Daru Kft.
1,4
Percze Sándor vállalkozó
2, 3
Pointed Kft.
1, 4, 5
Powered Access Hungary Kft. 1, 2, 4, 5
PROFI-BAGGER Kft.
1, 2, 4, 5
Pylon ‘94 Kft.
1
Ramirent Kft.
1, 2, 4, 5
Schneider Electric Zrt.
1, 4, 5
Stani-V Bt.
1, 4
Szolmet Kft.
1
TERRA Hungária Építőgép Kft. 1, 2, 4, 5
TOMIDÓ Kft.
1, 2, 5
Turbomix Kft.
1, 4
Unicum Építőgép Ker. Kft.
1 , 2, 4, 5
Unifilter Kft.
1, 4, 5
Verbis Kft.
1, 4, 5
Volvo Építőgépek Hungária Kft. 1, 2, 4, 5
Wirtgen Budapest Kft. (Gépász) 1, 2, 4, 5
Zalavári Gépszer Bt.
2, 3, 5
zégép Plusz Kft.
1, 2, 4, 5

5. ALAPOZÁS-, KÖZMÛ- ÉS ÚTÉPÍTÉS GÉPEI

4. EMELŐ- ÉS RAKODÓGÉPEK

4.2. Daruk
4.2.1. Ablakdaruk
4.2.2. Födémdaruk
4.2.3. Toronydaruk
4.2.4. Bakdaruk
4.2.5. Híddaruk
4.2.6. Futómacskák
4.3. Járműves daruk
4.3.1. Autódaruk
4.3.2. Gumikerekes mobil daruk
4.3.3. lánctalpas daruk
4.3.4. Autó toronydaruk
4.3.5. Jármű rakodó daruk
4.4. Rakodógépek
4.4.1. Univerzális kisrakodók
4.4.2. Gumikerekes homlokrakodók
4.4.3. lánctalpas homlokrakodók
4.4.4. Gumikerekes forgórakodók
4.4.5. Csigás rakodógépek
4.4.6. Géplapátok
4.4.7. Serleges elevátorok
4.4.8. Gépjármű rakodóhátfal
4.4.9. Adapterek, szerelékek
4.4.10. Markoló- és rakodó kanalak, raklapvillák
4.5. Emelési segédeszközök
4.5.1. Kötelek, láncok, hevederek
4.5.2. Adapterek, emelőkosarak
5.1. Alapozás gépei
5.1.1. Talajvízszint süllyesztő berendezések
5.1.2. Betoninjektáló berendezések
5.1.3. Cölöpöző berendezések
5.1.4. Cölöp-, szádfal verők, -kihúzók
5.1.5. Talajréselő berendezések
5.1.6. Talajhorgonyzó berendezések
5.2. Közműépítés gépei
5.2.1. Talaj-, kőzet-, útkorona átfúró gép
5.2.2. Vízszintes fúrások gépei
5.2.3. Kábel-, dréncső fektető berendezések
5.2.4. Komplett csőfektető berendezések
5.2.5. Csősajtoló berendezések
5.2.6. Csőhálózat felújító különleges gépek
5.2.7. Víztelenítés gépei
5.3. Útépítés gépei
5.3.1. Útalap építő gépek
5.3.2. Aszfaltút építő gépek
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4, 5
1, 4, 5
1,4,5
4, 5
1, 4, 5
1
1, 2, 4, 5
1, 2, 4, 5
1, 4, 5
1, 4, 5
1, 2, 3, 4, 5, 6
2, 3
1, 4, 5
6
2, 3
1, 2, 5
1, 4, 5
1, 4
3
1, 4, 5
1, 4, 5, 6
1, 2, 3, 4, 5

a cégnév után található számok jelentése:
1/gyártó, forgalmazó
2/kölcsönző
3/üzemeltető
4/alkatrészellátás
5/javítás, szerviz,
6/gépvizsgálat

2T + M Kft.
2T Tervező Ker.Szolg. Kft.
ACÉLTERV Kft.
Atillás Bt.
Atlas Copco Kft.
Atlas Copco s.r.o.
Axiál Kft.
Benaco Kft.
Bomas Kft.
Budapest Szerviz Kft.
Deet Kft.
Dunagép Zrt.
Energotest Kft.
ÉMI-TÜV Süd Kft.
FK Kis-Gém Kft.
Gépem Kft.
Gif-Modul Kft.
GIMEX Hidraulika Kft.
Havaria Kft.
HELÉP-KER Kft.
Hidropress Kft.
Hillier Gépkeresk Kft.
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Honti és Társai Kft.
2, 3, 4, 5, 6
Huntrac Kft.
1, 4, 5
Huntraco Zrt.
1, 2, 4, 5
Instant Hungária Kft.
1, 2, 5
Kettengép Kft.
1, 4
Kohlschein Magyarország Kft.
1, 4
Komponent Kft.
1, 4
Koós-Wéber Anyagmozg. Kft.
2, 3
Kovács Árpád és Társai Kft.
1, 2, 4, 5
Kuhn Földmunkagép Kft.
1, 2, 4, 5, 6
Land-Bau Kft.
3
Liebherr Építőipari Gépek Mo.Kft. 1, 4, 5
MaHill ITD Kft.
1, 4, 5
Manitowoc Crane Group Hungary Kft. 1, 4
M.C.I.Nemzetközi Gépker. Kft. 1, 2, 4, 5
Metso Minerals Ausztria GmbH. 1, 4, 5
MFL Hungaria Kft.
1, 4, 5
MRE-H Kft.
1, 5
MTE-Daru Kft.
1,4
Percze Sándor vállalkozó
2, 3
Pointed Kft.
1, 4, 5
Powered Access Hungary Kft. 1, 2, 4, 5
PROFI-BAGGER Kft.
1, 2, 4, 5
Pylon ‘94 Kft.
1
Ramirent Kft.
1, 2, 4, 5
Schneider Electric Zrt.
1, 4, 5
Stani-V Bt.
1, 4
Szolmet Kft.
1
TERRA Hungária Építőgép Kft. 1, 2, 4, 5
TOMIDÓ Kft.
1, 2, 5
Turbomix Kft.
1, 4
Unicum Építőgép Ker. Kft.
1 , 2, 4, 5
Unifilter Kft.
1, 4, 5
Verbis Kft.
1, 4, 5
Volvo Építőgépek Hungária Kft. 1, 2, 4, 5
Wirtgen Budapest Kft. (Gépász) 1, 2, 4, 5
Zalavári Gépszer Bt.
2, 3, 5
zégép Plusz Kft.
1, 2, 4, 5

6. SZAKIPARI ÉS SZERELÕIPARI GÉPEK ÉS BERENDEZÉSEK

5.

5.3.3. Betonút építő gépek
5.3.4. Útszegély építő gépek
5.3.5. Útmaró gépek
5.4. Hídépítés, -fenntartás gépei
5.5. Vízépítés gépei
6.1. Villamos kisgépek
6.2. Felület előkészítés gépei
6.2.1. Aljzatbeton egyengetők, felületmarók
6.2.2. Műanyag- és szőnyegpadló készítő gépek
6.2.3. Hidegpadló készítés gépei
6.2.4. Parketta készítés gépei
6.2.5. Csempeburkolat készítés gépei
6.3. Festés, mázolás, tapétázás gépei
6.3.1. Felülettisztító gépek
6.3.2. Glettszóró berendezések
6.3.3. Festékszóró berendezések
6.3.4. Tapétázó berendezések
6.4. Hézagtömítés eszközei
6.4.1. Kittnyomó berendezések
6.4.2. Műanyaghab szóró berendezések
6.5. Vízszigetelés gépei
6.5.1. Bitumenes szigetelés gépei
6.5.2. Felszórható szigetelés gépei
6.5.3. Utólagos falszig. gépei
6.5.4. Tetővágó, tetőmaró gépek
6.6. Kőmegmunkálás gépei
6.7. Csőszerelés, fémmegmunkálás gépei
6.7.1. Cső- és fém darabolók
6.7.2. Csőmenetvágók, marók
6.7.3. Csőhajlító gépek
6.7.4. Fém- és műanyag csőszerelés, kisgépek
6.7.5. Hegesztő-, forrasztó készülékek
6.7.6. Fémfelület megmunk. gépei
6.8. Villanyszerelés gépei
6.8.1. Fal horony marók, -vágó gépek
6.8.2. Dobozhely fúró gépek
6.8.3. Hidraulikus kábelvég prések
6.8.4. Rögzítés technika gépei, eszközei
6.9. Takarítás, tisztítás gépei
6.9.1. Padló takarítás gépei
6.9.2. Szennyvíz felszívó gépek
6.9.3. Csatornatisztító gépek
6.9.4. Nagynyomású tisztító berendezések
6.9.5. Mixer mosó berendezések
6.10. Szerszámok
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4, 5
1, 4, 5
1,4,5
4, 5
1, 4, 5
1
1, 2, 4, 5
1, 2, 4, 5
1, 4, 5
1, 4, 5
1, 2, 3, 4, 5, 6
2, 3
1, 4, 5
6
2, 3
1, 2, 5
1, 4, 5
1, 4
3
1, 4, 5
1, 4, 5, 6
1, 2, 3, 4, 5

a cégnév után található számok jelentése:
1/gyártó, forgalmazó
2/kölcsönző
3/üzemeltető
4/alkatrészellátás
5/javítás, szerviz,
6/gépvizsgálat

2T + M Kft.
2T Tervező Ker.Szolg. Kft.
ACÉLTERV Kft.
Atillás Bt.
Atlas Copco Kft.
Atlas Copco s.r.o.
Axiál Kft.
Benaco Kft.
Bomas Kft.
Budapest Szerviz Kft.
Deet Kft.
Dunagép Zrt.
Energotest Kft.
ÉMI-TÜV Süd Kft.
FK Kis-Gém Kft.
Gépem Kft.
Gif-Modul Kft.
GIMEX Hidraulika Kft.
Havaria Kft.
HELÉP-KER Kft.
Hidropress Kft.
Hillier Gépkeresk Kft.

A VÁLLALKOZÁS NEVE,

●
●

●

●

●
●

●

●
●

●

●
●
●
●
●
●
●

●
●
●
●
●
●

●

●

●
●

●

●

●

●

●

●

●
●

●

●

●

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

●
● ● ●
●
●

●

●
●
●
●
●
●
●

●

●

●

●

●
●
●

●

●
●
●

●

●

●

●
●

ÉPÍTÕGÉPEK, ÉPÍTÉSGÉPESÍTÉS

●
●
●

●

●

●

●
●

●
●

●

●
●

●

●

●

59

Honti és Társai Kft.
2, 3, 4, 5, 6
Huntrac Kft.
1, 4, 5
Huntraco Zrt.
1, 2, 4, 5
Instant Hungária Kft.
1, 2, 5
Kettengép Kft.
1, 4
Kohlschein Magyarország Kft.
1, 4
Komponent Kft.
1, 4
Koós-Wéber Anyagmozg. Kft.
2, 3
Kovács Árpád és Társai Kft.
1, 2, 4, 5
Kuhn Földmunkagép Kft.
1, 2, 4, 5, 6
Land-Bau Kft.
3
Liebherr Építőipari Gépek Mo.Kft. 1, 4, 5
MaHill ITD Kft.
1, 4, 5
Manitowoc Crane Group Hungary Kft. 1, 4
M.C.I.Nemzetközi Gépker. Kft. 1, 2, 4, 5
Metso Minerals Ausztria GmbH. 1, 4, 5
MFL Hungaria Kft.
1, 4, 5
MRE-H Kft.
1, 5
MTE-Daru Kft.
1,4
Percze Sándor vállalkozó
2, 3
Pointed Kft.
1, 4, 5
Powered Access Hungary Kft. 1, 2, 4, 5
PROFI-BAGGER Kft.
1, 2, 4, 5
Pylon ‘94 Kft.
1
Ramirent Kft.
1, 2, 4, 5
Schneider Electric Zrt.
1, 4, 5
Stani-V Bt.
1, 4
Szolmet Kft.
1
TERRA Hungária Építőgép Kft. 1, 2, 4, 5
TOMIDÓ Kft.
1, 2, 5
Turbomix Kft.
1, 4
Unicum Építőgép Ker. Kft.
1 , 2, 4, 5
Unifilter Kft.
1, 4, 5
Verbis Kft.
1, 4, 5
Volvo Építőgépek Hungária Kft. 1, 2, 4, 5
Wirtgen Budapest Kft. (Gépász) 1, 2, 4, 5
Zalavári Gépszer Bt.
2, 3, 5
zégép Plusz Kft.
1, 2, 4, 5

10. ALKATRÉSZEK, S
EGÉDANYAGOK

9. ÉPÍTÉSI SEGÉDSZERK.

8. EGYÉB ÉPÍTÕIPARI GÉPEK

7. ERÕ- ÉS ENERGIAÁTALAKÍTÓ GÉPEK, BERENDEZÉSEK

7.1. Hőtermelés gépei
7.1.1. Hőlégfúvók
7.1.2. Gyors gőzfejlesztők
7.2. légszárító gépek
7.3. Mobil légsűrítő gépek
7.4. Munkahelyi áramfejlesztő gépek
7.5. Hegesztő berendezések
7.6. Áramátalakító, elosztó berendezések
8.1. Bontási munkák gépei
8.1.1. Bontókalapácsok
8.1.2. Hidraulikus bontó ollók
8.1.3. Hidraulikus betonroppantók
8.1.4. Betonrepesztő berendezések
8.1.5. Önjáró, távvez. spec. bontógépek
8.1.6. Robbantásos bontás eszközei
8.2. Beton- és aszfalt megmunkáló gépek
8.2.1. Magfúrók gyémánt élű szerszámmal
8.2.2. Tárcsafűrészek gyémántszerszámmal
8.2.3. Hézagvágó gépek
8.2.4. Kötélfűrészek
8.2.5. láncfűrészek
8.2.6. Aszfalt-, beton felület marók
8.2.7. Kézi beton- kőzetfúrók, szerszámok
8.3. Bontott építőanyag újra feldolgozó berendezések
8.3.1. Maradékbeton újrahasznosítható berendezések
8.3.2. Telepített üzemi feldolgozó berendezések
8.3.3. Mobil feldolgozó berendezések
8.3.4. Mágneses leválasztó berendezések (vízkő is)
8.4. Aszfalt újra feldolgozó berendezések
9.1. Állványok (homlokzati és egyéb)
9.2. Szerelőállványok (gördülő)
9.3. Zsaluzatok
9.4. Dúcolatok
9.5. Törmelék csúzdák
9.6. Konténerek: szállító, tároló, lakó, szociális
9.7. Geodéziai műszerek, mérőeszközök
9.8. Építőgép alkatrészek, részegységek
9.9. Építőipari kéziszerszámok
10.1. Építőgép részegységek
10.1.1. Acélszerkezetek
10.1.2. Robbanó motorok
10.1.3. Hajtástechnikai egységek
10.1.4. Fedélzeti számítógépek
10.2. Hidraulika elemek
10.2.1.Hidraulika szivattyúk, -tartályok
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4, 5
1, 4, 5
1,4,5
4, 5
1, 4, 5
1
1, 2, 4, 5
1, 2, 4, 5
1, 4, 5
1, 4, 5
1, 2, 3, 4, 5, 6
2, 3
1, 4, 5
6
2, 3
1, 2, 5
1, 4, 5
1, 4
3
1, 4, 5
1, 4, 5, 6
1, 2, 3, 4, 5

a cégnév után található számok jelentése:
1/gyártó, forgalmazó
2/kölcsönző
3/üzemeltető
4/alkatrészellátás
5/javítás, szerviz,
6/gépvizsgálat

2T + M Kft.
2T Tervező Ker.Szolg. Kft.
ACÉLTERV Kft.
Atillás Bt.
Atlas Copco Kft.
Atlas Copco s.r.o.
Axiál Kft.
Benaco Kft.
Bomas Kft.
Budapest Szerviz Kft.
Deet Kft.
Dunagép Zrt.
Energotest Kft.
ÉMI-TÜV Süd Kft.
FK Kis-Gém Kft.
Gépem Kft.
Gif-Modul Kft.
GIMEX Hidraulika Kft.
Havaria Kft.
HELÉP-KER Kft.
Hidropress Kft.
Hillier Gépkeresk Kft.
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Honti és Társai Kft.
2, 3, 4, 5, 6
Huntrac Kft.
1, 4, 5
Huntraco Zrt.
1, 2, 4, 5
Instant Hungária Kft.
1, 2, 5
Kettengép Kft.
1, 4
Kohlschein Magyarország Kft.
1, 4
Komponent Kft.
1, 4
Koós-Wéber Anyagmozg. Kft.
2, 3
Kovács Árpád és Társai Kft.
1, 2, 4, 5
Kuhn Földmunkagép Kft.
1, 2, 4, 5, 6
Land-Bau Kft.
3
Liebherr Építőipari Gépek Mo.Kft. 1, 4, 5
MaHill ITD Kft.
1, 4, 5
Manitowoc Crane Group Hungary Kft. 1, 4
M.C.I.Nemzetközi Gépker. Kft. 1, 2, 4, 5
Metso Minerals Ausztria GmbH. 1, 4, 5
MFL Hungaria Kft.
1, 4, 5
MRE-H Kft.
1, 5
MTE-Daru Kft.
1,4
Percze Sándor vállalkozó
2, 3
Pointed Kft.
1, 4, 5
Powered Access Hungary Kft. 1, 2, 4, 5
PROFI-BAGGER Kft.
1, 2, 4, 5
Pylon ‘94 Kft.
1
Ramirent Kft.
1, 2, 4, 5
Schneider Electric Zrt.
1, 4, 5
Stani-V Bt.
1, 4
Szolmet Kft.
1
TERRA Hungária Építőgép Kft. 1, 2, 4, 5
TOMIDÓ Kft.
1, 2, 5
Turbomix Kft.
1, 4
Unicum Építőgép Ker. Kft.
1 , 2, 4, 5
Unifilter Kft.
1, 4, 5
Verbis Kft.
1, 4, 5
Volvo Építőgépek Hungária Kft. 1, 2, 4, 5
Wirtgen Budapest Kft. (Gépász) 1, 2, 4, 5
Zalavári Gépszer Bt.
2, 3, 5
zégép Plusz Kft.
1, 2, 4, 5

12. KÉPZÉS, SZAKÉRT.,
SZAKIRODALOM

11. GÉPEK VILLAMOS KÉSZÜLÉKEI

10. ALKATRÉSZEK, SEGÉDANYAGOK

10.2.2. Hidraulika tömlők, csatlakozók
10.2.3. Hidraulikus tömbök
10.2.4. Hidromotorok
10.2.5. Munkahengerek
10.2.6. Nyomásfokozók
10.2.7. Nyomásszabályzók, nyomásmérők
10.2.8. Útváltók
10.2.9. Vezérlő és biztonsági blokkok
10.3. Pneumatika elemek
10.3.1. Pneumatikus tömlők, csatlakozók
10.4. Egyéb alkatrészek
10.4.1. Műszaki gumiáruk, ékszíjak, töm.techn.elemek
10.4.2. Gumi- bak, -gépláb, -ütköző, -rezgéscsillapító
10.4.3. Gumi hevederek, - szállító szalagok
10.4.4. Gumiabroncsok,
10.5. Segédanyagok
10.5.1. Kenőolajok, zsírok, szűrők
10.5.2. Hidraulika olajok, szűrők
10.5.3. Munkavédelmi felszerelések, védőeszközök
11.1. Villanymotorok
11.2. Erősáramú kapcsolókészülékek
11.2.1. Fő- és vészkapcsolók
11.2.2. Mágneskapcsolók, túlterhelésrelék
11.3. Motorvédelem és -vezérlés
11.3.1. Motorvédő kapcsolók
11.3.2. Komplett motorindítók
11.3.3. Csillag-delta indítók, irányváltó kapcsolók
11.4. Hajtásszabályozók
11.4.1. lágyindítók
11.4.2. Fordulatszám szabályozók
11.5. Vezérlőkapcsolók
11.5.1. Kézikapcsolók, lábpedálok
11.5.2. Húzókapcsolók
11.5.3. Függőkapcsolók
11.5.4. Daru mesterkapcsolók, vez.székek
11.5.5. Távvezérlők
11.6. Érzékelők
11.6.1. Végállás kapcsolók
11.6.2. Opto- induktív közelítés érzékelők
11.6.3. Nyomásérzékelők,
11.7. Programozható vezérlők
11.8. Vezérlőszekrények
12.1. Oktatás, továbbképzés
12.2. Tervezés, szakértői tevékenység
12.3. Szaktanácsadás
12.4. Gépvizsgálat
12.5. Szakcikkek, szakirodalom
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4, 5
1, 4, 5
1,4,5
4, 5
1, 4, 5
1
1, 2, 4, 5
1, 2, 4, 5
1, 4, 5
1, 4, 5
1, 2, 3, 4, 5, 6
2, 3
1, 4, 5
6
2, 3
1, 2, 5
1, 4, 5
1, 4
3
1, 4, 5
1, 4, 5, 6
1, 2, 3, 4, 5

a cégnév után található számok jelentése:
1/gyártó, forgalmazó
2/kölcsönző
3/üzemeltető
4/alkatrészellátás
5/javítás, szerviz,
6/gépvizsgálat

2T + M Kft.
2T Tervező Ker.Szolg. Kft.
ACÉLTERV Kft.
Atillás Bt.
Atlas Copco Kft.
Atlas Copco s.r.o.
Axiál Kft.
Benaco Kft.
Bomas Kft.
Budapest Szerviz Kft.
Deet Kft.
Dunagép Zrt.
Energotest Kft.
ÉMI-TÜV Süd Kft.
FK Kis-Gém Kft.
Gépem Kft.
Gif-Modul Kft.
GIMEX Hidraulika Kft.
Havaria Kft.
HELÉP-KER Kft.
Hidropress Kft.
Hillier Gépkeresk Kft.
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Honti és Társai Kft.
2, 3, 4, 5, 6
Huntrac Kft.
1, 4, 5
Huntraco Zrt.
1, 2, 4, 5
Instant Hungária Kft.
1, 2, 5
Kettengép Kft.
1, 4
Kohlschein Magyarország Kft.
1, 4
Komponent Kft.
1, 4
Koós-Wéber Anyagmozg. Kft.
2, 3
Kovács Árpád és Társai Kft.
1, 2, 4, 5
Kuhn Földmunkagép Kft.
1, 2, 4, 5, 6
Land-Bau Kft.
3
Liebherr Építőipari Gépek Mo.Kft. 1, 4, 5
MaHill ITD Kft.
1, 4, 5
Manitowoc Crane Group Hungary Kft. 1, 4
M.C.I.Nemzetközi Gépker. Kft. 1, 2, 4, 5
Metso Minerals Ausztria GmbH. 1, 4, 5
MFL Hungaria Kft.
1, 4, 5
MRE-H Kft.
1, 5
MTE-Daru Kft.
1,4
Percze Sándor vállalkozó
2, 3
Pointed Kft.
1, 4, 5
Powered Access Hungary Kft. 1, 2, 4, 5
PROFI-BAGGER Kft.
1, 2, 4, 5
Pylon ‘94 Kft.
1
Ramirent Kft.
1, 2, 4, 5
Schneider Electric Zrt.
1, 4, 5
Stani-V Bt.
1, 4
Szolmet Kft.
1
TERRA Hungária Építőgép Kft. 1, 2, 4, 5
TOMIDÓ Kft.
1, 2, 5
Turbomix Kft.
1, 4
Unicum Építőgép Ker. Kft.
1 , 2, 4, 5
Unifilter Kft.
1, 4, 5
Verbis Kft.
1, 4, 5
Volvo Építőgépek Hungária Kft. 1, 2, 4, 5
Wirtgen Budapest Kft. (Gépász) 1, 2, 4, 5
Zalavári Gépszer Bt.
2, 3, 5
zégép Plusz Kft.
1, 2, 4, 5

TARTALOMJEGYZÉK
Csőke Béla • Ceemarisk Kft.
Rottensteiner Gy. • RST-Team
Szentannai Gábor • BMGE
Csomár Z. • EC Check Intézet
Payr Erika • Ramirent Kft.
Rottensteiner Györgyi • RST-Team
Németh Csaba • Terra Hungária Kft.
Spaltenberger Tamás • Axiál Kft.
Benkő Gábor • BMGE
Veres Sándor dr. • Verbis Kft.
Atillás Győző–Fejes István • Atillás Bt.
Sartori Tommaso • Turbomix Kft.
Patkó Lajos • IKR Bábolna
Deet Kft. • a 2008/Isz. megjelent ismétlés
Imre Zoltán • Gif Modul Kft.
Gimex Hidraulika Kft.
Vári József • Acélterv Kft.
Koós András • Koós-Wéber Kft.
Strider Mihály • Uniﬁlter Kft.
Molnár Miklós • Terc Kft.
Veréb István • ÉMI-TÜV Süd Kft.
dr. Temesvári Jenő • ÉGÉVOSZ
Hírek, információk

Kárrendezés – kárkiﬁzetés, a biztosító szolgáltatása
Az ÉBSZ 3. építőgép kiállítása – Sóskút 2010. szept. 16-18.
Hibrid hajtás az építésgépesítésben
Sikerdíjas pályázatírás – Tanácsadás – Projektmenedzsment
Gépkölcsönzés és környezetvédelem
Bauma China 2010 november – minden várakozást felülmúlt
JCB gumikerekes kotrók a hulladékkezelésben
Gehl kompaktrakodók Magyarországon
A folyamatos talajtömörség-mérés jelentősége és lehetőségei
A BAUMA-n bemutatott IHIMER gépújdonságok
Betontechnológiai gépek szervizelésének időszerű kérdései
Az olasz csúcstechnológia építőgép kínálata
Új 1000 t-ás autódaru (AC1000) a TEREX-től
Computerek bármely építőgépbe a Deet Kft.-től
Fassi Evolution Consept • Fassi daruk vezérlésének graﬁkus kijelzője (ismétlés)
Megérdemelten nyerték a Kisalföld Presztizs díját
Rádió-távvezérlés határok nélkül
Amikor a „hóhért” akasztják (autódaru borulás mentése)
Díeselmotorok hűtőrendszerének védelme
Összevont Építőipari Normarendszer (ÖN) 2011.évi tervezett fejlesztései
Autódaruk biztonságos üzem-feltételei, vizsgálati módszerei
A jubileumi XL. Építőgépész Konferencia után
ÉGÉVOSZ a Construmán • A DÍZEL Szövetség Konferenciája
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CSAK MÁTRIXBAN SZEREPLÔ CÉGEK
Atlas Copco s.r.o.

T.: 30/377-7107 Fax:1/430-1711

Land-Bau Kft.

T.: 2136-568, 30/9319-403 Fax:1/488-0692

Benaco Kft.

T.: 1/407-3734, 30/9845-788 Fax:/407-0427

Manitowoc C.G.Hungary Kft.

T.: 339-86-22, 20/388-08-10, 1/450-0415

Bomas Kft.

T.: 52/270-481, 20/974-0718 Fax:1/3090-054

MRE-H Kft.

T.: 53/314-886, 30/951-4420 Fax:/500-167

Budapest Szerviz Kft.

T.: 1/347-0952, 30/99-66-723 Fax:280-6865

Percze Sándor vállalkozó

T.: 30/9401-629 Fax:1/387-1482

Dunagép Zrt.

T.: 25/413-934, 20/9392-273 Fax:25/411-620

Pylon '94 Kft.

T.: 92/550-833, 30/552-7907 Fax: /550-859

Energotest Kft.

T.: 23/803-600, 20/251-6829 Fax:23/803-666

Schneider Electric Zrt.

T.: 1/382-2800 Fax:1/382-2606

Instant Hungária Kft.

T.: 1/215-5690, 20/910-6455 Fax:/215-0065

Unicum Építőgép Ker. Kft.

T.: 94/505-680, 30/96-96-153

Kettengép Kft.

T.: 1/453-0555, 20/945-9795 Fax:1/367-5633

Zalavári Gépszer Bt.

T.: 1/421-9156, 30/251-4505 Fax:1/421-9157

Komponent Kft.

T.: 1/210-4138, 30/370-5621 Fax:1/303-3276

zégép Plusz Kft.

T.: 92/313-479, 30/936-3089 Fax:/596-977

NÉVJEGYKÁRTYÁK 67. oldaltól
2T+M Kft.
2T Terv. Ker. Szolg. Kft.
A•B Épinform Inform. Iroda
Acélterv Kft.
Artifex-B Műsz. Tan. Szolg. Bt.
Atillas Bt.
Atlas Copco Kft.
Axiál Kft.
Ceema Risk Kft.
ÉBSz
ÉGÉVOSZ
ÉMI-TÜV Süd Kft.
European Conformity Check
FK Kis-Gém Kft.
Gépem Kft.
GIF Modul Ker. Szolg. Kft.
GIMEX Hidraulika Kft.
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Havária Kft.
HELÉP-KER Kft.
Hidropress Kft.
Hillier Gépker. és Szerviz Kft.
Honti és Társai Kft.
Huntrac Kft.
Huntraco Zrt.
Kohlschein Magyarország Kft.
Kontaktprint
Koós Wéber Kft.
Kovács Árpád és Társai Kft.
Kuhn Földmunkagép Kft.
Liebherr Építőipari Gépek Mo. Kft.
M.C.I.Nemz. Gépker. Központ Kft.
MaHill ITD Ipari Fejlesztő Kft.
Metso Minerals Austria GmbH. Képv.
MTE Daru Kft.

ÉPÍTÕGÉPEK, ÉPÍTÉSGÉPESÍTÉS
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Pointed Kft. (Liebherr képv.)
Powered Access Hungary Kft.
Proﬁ Bagger Kft.
Ramirent Kft.
RST TEAM Fordító Iroda
Stani-V Bt.
Szolmet Kft.
TDH Építőipari Gépesítő Kft.
TERC Kft.
Terra Hungária Építőgép Kft.
TOMIDÓ Kft.
Turbomix Kft.
Uniﬁlter Szűréstechnikai Kft.
Verbis Kft.
Volvo Építőgépek Hung. Ker. Kft.
Wirtgen Budapest Kft.
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A fejlesztés a siker záloga.

Liebherr-Építőipari Gépek
Magyarország Kft.
9027 Győr, Szentiváni út 10.
Tel: + 36 96 514-950
Fax: + 36 96 514-951
www.liebherr.hu

A cégcsoport

