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1. DEFINÍCIÓK 
 

: potenciálisan veszélyes helyzetet jelez, amely – ha nem kerülik el – halált 

vagy súlyos sérülést okozhat. 

 

: potenciálisan veszélyes helyzetet jelez, amely – ha nem kerülik el – könnyebb 

vagy közepesen súlyos sérülést okozhat. Ezenkívül nem biztonságos 

gyakorlatra is figyelmeztethet. 

 

Terhelési korlát:  a maximális tömeget jelzi, amelyet egy emelő általános használat során fel 

tud emelni. 
 

2. RENDELTETÉS 
Ezt az emelőt terhek kézzel történő függőleges emelésére és leengedésére tervezték normál környezeti 

feltételekkel rendelkező munkahelyen. 

 

3. SZERELÉS 
 

 

 

SOHA  Kerülje el a következőket a láncos emelő szerelésekor. 

 Ha nem tartja be ezeket az utasításokat, az halált vagy súlyos sérülést okozhat. 

 - A láncos emelő telepítését minden esetben gyakorlott, megfelelő képesítéssel rendelkező személy 

végezze. 

 - Ne telepítse a láncos emelőt más eszközök (berendezések) – például darukocsi – mozgási 

tartományában. 

 

MINDIG  Tartsa be a következő utasításokat a láncos emelő telepítésekor. 

 Ha nem tartja be ezeket az utasításokat, az halált vagy súlyos sérülést okozhat. 

 - A karos láncos emelő biztonsági tényezője 4:1. Az emelővel emelhető és tartható a névleges 

terhelhetőségnél nagyobb tömegű teher. Ellenőrizze, hogy megfelelően erős-e a szerkezet, 

amelyhez a láncos emelőt rögzítette. 

 - Rögzítse biztonságosan a felső kampót a szerkezethez. 

 - Mielőtt darukocsival használná a láncos emelőt, figyelmesen olvassa el a darukocsi kezelési 

kézikönyvét, és a sínszélesség beállításával telepítse. 

 - Szereljen fel megállító elemet a darukocsi keresztsínjének mindkét végére. 

 

 

 

MINDIG  Tartsa be a következő utasításokat a láncos emelő telepítésekor. 

 Ha nem tartja be ezeket az utasításokat, az sérülést vagy anyagi kárt okozhat. 

 - Úgy telepítse a láncos emelőt, hogy akadálytalanul mozgatható legyen. 

 - Úgy telepítse a tehertartó láncot, hogy elegendően hosszú legyen az emeléshez. 

 - Ha a kézi lánc alját a földtől mérve 500 mm és 1000 mm közötti magasságban kell beállítani, 

forduljon a KITO céghez. 

 

 FIGYELEM! 

 VIGYÁZAT! 

 FIGYELEM! 

 VIGYÁZAT! 
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4. HASZNÁLAT ELŐTT 

4.1 Biztonsági összefoglaló 

Nehéz terhek mozgatása veszélyes lehet, különösen akkor, ha a berendezést nem megfelelően használják 

vagy tartják karban. Mivel ennek eredménye baleset és súlyos sérülés lehet, a KITO kézi láncos emelő M3 

sorozatának működtetésére, karbantartására és vizsgálatára speciális biztonsági óvintézkedések érvényesek. 

 

 

 
SOHA  ne használja az emelőt személyek emeléséhez, megtartásához vagy szállításához. 
 
SOHA  ne emelje vagy vigye a terhet személyek fölé vagy közelébe. 
 
SOHA  ne emeljen az adattáblán megtalálható terhelési korlátnál nagyobb terhet. 
 
MINDIG  tájékoztassa a közelben lévő személyeket, ha emelést készül kezdeni. 

 
MINDIG  olvassa el a kezelési és biztonsági utasításokat. 

 

Ne feledje, hogy a megfelelő szerelési és emelési technika alkalmazása a kezelő 

felelőssége. Ha az emelő biztonságos használatával kapcsolatosan további információra 

van szüksége, nézzen utána a biztonsági előírásoknak, szabályoknak és más vonatkozó 

törvényeknek. 

 

A biztonsággal kapcsolatos további részletes információt az alábbi 

oldalakon talál. További információért forduljon a KITO Corporation céghez vagy a 

hivatalos KITO forgalmazójához. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2 Biztonsági utasítások 
 

 

 
4.2.1 Használat előtt 

 

MINDIG  viseljen megfelelő ruházatot és egyéni védőfelszerelést a berendezés használatakor és 

működtetésekor. 
 
MINDIG  képesített (a biztonsággal és a működéssel kapcsolatban oktatásban részesült) személy kezelje az 

emelőt. 

 
MINDIG  ellenőrizze az emelőt a napi használat előtt a „Napi ellenőrzés” című részben (6.2 fejezet) leírtak 

szerint. 

 
MINDIG  ellenőrizze a kampóreteszek megfelelő működését, és hiány vagy törés esetén cserélje ki azokat. 

 FIGYELEM! 

 FIGYELEM! 

MINDIG 
olvassa el biztonsági 

utasításokat 

TÚLTERHELÉS 
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MINDIG biztosítsa, hogy a lánc elég hosszú legyen az adott feladathoz. 
 
MINDIG  ellenőrizze a kampóreteszek megfelelő működését, és hiány vagy törés esetén 

cserélje ki a kampóreteszeket (lásd a 6.3 fejezetet). 
 
MINDIG  ellenőrizze a féket (lásd a 6.3 fejezetet). 
 
MINDIG  rendszeresen olajozza a tehertartó láncot (lásd a 7.1.2 fejezetet). 

 
MINDIG  két, külön-külön az emelendő teher tömegével azonos vagy annál nagyobb 

terhelési korlátú emelőt használjon, ha két emelőre van szükség egy teher 

megemeléséhez. Ez megfelelő védelmet biztosít arra az esetre, ha a teher 

váratlanul elmozdulna, vagy valamelyik emelő meghibásodna. 
 
SOHA  ne használjon adattábla nélküli emelőt. 
 
SOHA  ne használjon módosított vagy deformálódott kampókat. 
 
SOHA  ne használjon nem eredeti KITO láncokat az emelőn. 

 

4.2.2 Használat közben 
 
MINDIG  győződjön meg arról, hogy a teher megfelelően felfekszik a kampóban. 
 
MINDIG  feszítse meg a láncot és a hevedert az emelés megkezdésekor, hogy ne érje 

hirtelen a terhelés. 
 
MINDIG  azonnal állítsa le a berendezést, „HIBA” felirattal jelezze, és lépjen kapcsolatba 

a karbantartási szakemberrel, ha a működés során bármilyen rendellenes 

viselkedést tapasztal. 
 
MINDIG  jelezze „ELLENŐRZÉS” felirattal, ha ellenőrzi vagy javítja a berendezést, és 

közben ne legyen felfüggesztve teher.  
 
SOHA  ne működtesse az emelőt, ha a teher nem az emelő alatt középen van. 
 
SOHA  ne használja az emelő láncát hevederként. 
 
SOHA  ne használja a tehertartó láncot, ha az megcsavarodott, összegubancolódott, 

megsérült vagy megnyúlt. 
 
SOHA  ne lengesse a felfüggesztett terhet. 
 
SOHA  ne függessze a terhet a kampó hegyére. 
 
SOHA  ne érjen a tehertartó lánc peremekhez. 
 
SOHA  ne hegessze és ne vágja az emelőre felfüggesztett terhet. 
 
SOHA  ne használja az emelő láncát hegesztőelektródaként. 
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SOHA  ne használja úgy az emelőt, hogy az alsó kampó hozzáérjen az emelő házához. 
 
SOHA  ne használja úgy az emelőt, hogy a tehertartó lánc meghúzza a horgonyt. 

 
SOHA  ne működtesse az emelőt, ha erős zajt hallat. 
 
SOHA  ne használja a tehertartó láncot, ha felbillent. 

 

4.2.3 Használat után 

 

MINDIG biztonságosan helyezze le a terhet a mozgatást követően. 

 
SOHA  ne függessze a terhet túl hosszú ideig. 

 
SOHA  ne hagyja felügyelet nélkül a felfüggesztett terhet. 

 
SOHA  ne dobja az emelőt. 

 
4.2.4 Karbantartás 
 
MINDIG  képesített szervizszakember végezze az emelő rendszeres ellenőrzését (lásd a 

6.3 fejezetet). 

 
SOHA  ne hosszabbítsa meg a tehertartó láncot toldással, összekapcsolással vagy 

hegesztéssel. 

 

4.2.5 Egyéb tudnivalók 
 
MINDIG  egyeztessen a gyártóval vagy a forgalmazóval, ha az emelőt rendkívül korrozív 

környezetben (sós víz, tengeri levegő és/vagy sav, robbanásveszélyes környezet 

vagy más korrozív összetevők stb.) tervezi használni. 
 
 
SOHA  ne használjon használatból kivont emelőt, amíg azt meg nem javítják vagy ki 

nem cserélik. 
 
SOHA  ne távolítsa el és ne takarja el a figyelmeztető címkéket. 

 

 

A kézi láncokon figyelmeztető címkék vannak elhelyezve. 
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5. FŐ MŰSZAKI ADATOK 
 

 

0,5–2,5 t 3–5 t 7,5 t 

10 t 20 t 
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Műszaki adatok 

Kód 

Terhelési 

korlát 
 (t) 

Std. emelés 
(m) 

Lánc meghúzása 

 a teljes teher 
felemeléséhez 

 (N) 

Kézi lánc 

hossza 1 m 
emeléshez* 

(m) 

Próbaterhelés 
(t) 

Nettó  

tömeg 
(kg) 

Tehertartó lánc 

átm. (mm) x 
emelk. (mm) 

Tehertartó 

lánc 
 ágai (db) 

Tömeg  
további  

egy méter 
 emeléshez 

(kg) 

CB005 0,5 2,5 240 25 0,75 10 5,0 x 15,1 1 1,5 

CB010 1 2,5 290 43 1,5 11,5 6,3 x 19,1 1 1,8 

CB015 1,5 2,5 350 57 2,36 14,5 7,1 x 21,2 1 2,1 

CB020 2 3,0 360 70 3 20 8,0 x 24,2 1 2,3 

CB025 2,5 3,0 330 99 3,75 27 9,0 x 27,2 1 2,7 

CB030 3 3,0 360 114 4,75 24 7,1 x 21,2 2 3,2 

CB050 5 3,0 340 198 7,5 41 9,0 x 27,2 2 4,4 

CB075 7,5 3,5 350 297 11,25 63 9,0 x 27,2 3 6,2 

CB100 10 3,5 360 396 15 83 9,0 x 27,2 4 7,9 

CB150 15 3,5 370 594 22,5 155 9,0 x 27,2 6 11,4 

CB200 20 3,5 360 x 2 396 x 2 30 235 9,0 x 27,2 8 15,8 

Megjegyzés: A lánc kérésre meghosszabbítható. 

*A kézi láncnak a teher 1 m-nyi emeléséhez szükséges hossza. 

Ezt az eszközt az EN13157 európai szabvány által előírt statikus és dinamikus ellenőrzéssel tesztelték. 

 

Méretek 

Kód 

Terhelési 

korlát 
(t) 

Min.távolság a 

kampók között  
C (mm) 

a  
(mm) 

b  
(mm) 

d  
(mm) 

e  
(mm) 

f  
(mm) 

g  
(mm) 

h  
(mm) 

k  
(mm) 

ℓ 
(mm) 

m  
(mm) 

n  
(mm) 

p  
(mm) 

CB005 0,5 285 158 161 2,5 69 99 27 35,5 12,1 17 77 35 89 

CB010 1 295 162 161 2,5 71 99 29 42,5 16 21,8 93 11 101 

CB015 1,5 350 171 182 2,5 78 112 34 47,5 19,5 26,5 106 47 119 

CB020 2 375 182 202 3 87 125 36 50 21,8 30 116 49 124 

CB025 2,5 420 192 233 3 91 143 40 53 24,3 33,5 127 53 136 

CB030 3 510 171 235 3,1 78 162 42,5 56 27,2 37,5 138 57 148 

CB050 5 600 192 282 3,6 91 194 46,5 63 34,5 47,5 161 67,5 172 

CB075 7,5 770 192 373 4,2 91 253 72,5 85 47,5 63 231 97,5 275 

CB100 10 760 192 438 4,2 111 308 72,5 85 47,5 63 231 97,5 295 

CB150 15 1020 268 492 4,7 119 337 80 100 60 80 275 110 320 

CB200 20 1180 374 746 4,8 187 373 81 110 67 90 301 125 351 

 
Megengedett környezeti feltételek; 

Működési hőmérséklet: -40 C és +60 C között 

Működési páratartalom:  100% 

Nem azbeszt anyag; 

A súrlódólemezek azbesztmentes anyagból készültek. 
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6. MŰKÖDTETÉS 

6.1 Az emelő rendeltetése 
 

 

Ezt az emelőt terhek kézzel történő függőleges emelésére és leengedésére tervezték normál környezeti 

feltételekkel rendelkező munkahelyen. 

Mivel azonban a nehéz terhek kezelése váratlan veszélyekkel járhat, be kell tartani a „Biztonsági utasítások” című 

részben (3.2 fejezet) foglaltakat. 

 

6.2 Biztonságos munkakörnyezet 
 
 
 
A kezelőnek be kell tartania az alábbiakat az emelő használata során. 

(1) A kezelőnek tiszta és zavartalan rálátással kell rendelkeznie a teljes mozgatási területre, mielőtt megkezdi az 

emelő kezelését. Ha ez nem lehetséges, egy vagy több személynek a közelben állva kell ezt segítenie. 

(2) A kezelőnek ellenőriznie kell, hogy a teljes mozgatási terület biztonságos-e, mielőtt megkezdi az emelő 

használatát. 

 

6.3 Működtetés 
 
 
 
Mindig ügyeljen arra, hogy egy lánc, vezetőtárcsa vagy más mozgó 

alkatrész ne kapja el a kezét vagy a ruházatát. 

(1) Álljon szembe az emelő kézilánc-kerekes oldalával. 

(2) A teher felemeléséhez húzza meg a kézi láncot az óramutató járásával 

megegyező irányban. 

(3) A teher leengedéséhez húzza meg a kézi láncot az óramutató járásával 

ellentétes irányban. 

(4) Ha a teher leengedése túl hosszú ideig tart, fennáll a fékrendszer 

túlmelegedésének kockázata. Ha ilyen körülmények között tervezi 

használni az emelőt, forduljon a KITO céghez. 
  

Megjegyzés:  Normál működés esetén a teher emelésekor a zárópecek 

kattanása hallható. 

 

6.4 Az emelő tárolása 

 

 

Az emelő tárolásakor ügyeljen az alábbiakra. 

MINDIG  terheletlen állapotban tárolja az emelőt. 

MINDIG  töröljön le minden piszkot és vizet. 

MINDIG  olajozza meg a láncot, a felső szeget, a láncszeget és a kampóreteszeket. 

MINDIG  száraz helyen akassza fel. 

MINDIG  ellenőrizze az emelő esetleges rendellenességeit, ha üzemen kívüli időszakot 

követően használni kezdi, az időszakos felülvizsgálati eljárások szerint (lásd a 

6.3 fejezetet). 

5-1. ábra: A kézikerék 

elforgatása 

 FIGYELEM! 

 FIGYELEM! 

 VIGYÁZAT! 

 VIGYÁZAT! 

Kézikerék  
[40] 

Kézi lánc  
[48] 

Óramutató 
járásával 
ellentétese
n 

Óramutató  
járásával 

megegyezően 
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6.5 Opcionális túlterhelés-határoló 
 

 

SOHA  ne szerelje szét és ne próbálja beállítani a túlterhelés-határoló egységet. Ha mégis megkísérli, azzal 

elveszti a garanciát. Keresse fel az Önhöz legközelebbi KITO forgalmazót, ha szervizelni kell az 

emelőt. 

 

A túlterhelés-határoló eszköz célja, hogy megakadályozza a túlterhelést. Ha a ráakasztott teher nehezebb az előre 

beállított értéknél, a kézilánc-kerék tétlenül elfordul. Az eszköz egy súrlódótárcsás tengelykapcsoló-szerkezet, 

amely koncentrikusan fel van szerelve a fogazott hajtótengelyre, a kézilánc-kerék és a mechanikus fék közé. 

 

5-2. ábra – Túlterhelés-határoló 

 

 
 

 
Megjegyzés:  

A túlterhelés-határoló működésekor az emelő maximális terhelése hozzávetőlegesen a névleges 

terhelhetőség 1,8-szorosa.  

Ha a túlterhelés-határoló működésbe lép, csökkentse a terhelést a névleges terhelhetőségnél kisebb értékre.  

Ellenőrizze továbbá, hogy a szerkezet, amelyhez a láncos emelőt (és a darukocsit) rögzíteni szeretné, nem 

sérült-e. 

 

Zárópecek 

Dörzstárcsa 

Fogazott 
hajtótengely 

Súrlódólemez 

Racsnis tárcsa 

Rugótányér 

Alátét 

Állítóanya 

Belső menet 

Hasított 
anya 

Kerékgörgő 

Rugótányér üléke 

Kézikerék 

Tengelykapcsoló-tárcs
a 

 FIGYELEM! 
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7. VIZSGÁLAT 

7.1 Áttekintés 

A vizsgálatnak két típusa van: a napi ellenőrzés, amelyet a kezelő hajt végre az emelő használata előtt, és az 

alaposabb időszakos felülvizsgálat, amelyet egy képesített szervizszakember végez, aki rendelkezik az emelő 

használatból való kivonásának jogosultságával. 

 

7.2 Napi ellenőrzés 

Minden műszak előtt ellenőrizze az alábbiakat: 

 

Elem Vizsgálat módja Teljesítendő határértékek/feltételek Teendő 

1. Adattábla Ellenőrizze 

szemrevételezéssel. 

Minden információnak érthetőnek és 

láthatónak kell lennie. 

Cserélje ki az adattáblát. 

2. Kampóreteszek 
(felső/alsó) 

Ellenőrizze 

szemrevételezéssel. 

A felső és az alsó kampóreteszeknek 

megfelelő állapotban kell lenniük. 

Cserélje ki a reteszt vagy a 

kampót. 

3. Kampó Ellenőrizze 

szemrevételezéssel. 

A felső és az alsó kampó nyílásai nem 

lehetnek túl szélesek. 

Cserélje ki a kampót. 

 Ellenőrizze 

szemrevételezéssel. 

Nem lehet kopott, deformálódott vagy 

sérült. 

Cserélje ki a kampót. 

 Forgassa el kézzel a 

csuklókat. 

A csuklóknak akadálytalanul el kell 

forogniuk. 

Cserélje ki a kampót. 

4. Tehertartó lánc Ellenőrizze 

szemrevételezéssel. 

Nem lehet megcsavarodva. Cserélje ki az eldeformálódott 

láncot. 

 Ellenőrizze 

szemrevételezéssel. 

Nem lehet erősen rozsdás vagy korrodált. Cserélje ki a tehertartó láncot. 

5. Fék Álljon szembe a kézi 

láncos oldallal, és 

működtesse az emelőt 

terheletlenül. 

A zárópeceknek emeléskor tiszta kattanó 

hangot kell hallatnia. 

Ha a hang nem tiszta, vagy 

nincs is hang, cserélje ki. 

6. Zaj  Hallgassa meg a zajokat. Nem szabad rendellenes hangoknak 

hallatszódnia a kézi lánctól, a teherhordó 

lánctól vagy a fogaskerekektől. 

Cserélje ki a zajos 

alkatrészeket. 

7. Egyéb Ellenőrizze 

szemrevételezéssel. 

Nincs hiányzó anya és/vagy sasszeg. Cserélje ki az alkatrészeket. 
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7.3 Időszakos felülvizsgálat 

Az időszakos felülvizsgálatot az alábbiakban közölt időközönként kell elvégezni az ismertetett lépések 

végrehajtásával. 

NORMÁL (normál használat):  Félévenkénti felülvizsgálat 

ERŐS (gyakori használat): Negyedévenkénti felülvizsgálat 

RENDKÍVÜL ERŐS (rendkívül gyakori használat): Havonkénti felülvizsgálat 
 

 

A zárójelben található számok az „ALKATRÉSZLISTA” szerinti ábraszámok. (Lásd a 27–32. oldalakat.) 

 

Elem Vizsgálat módja Teljesítendő határértékek/feltételek Teendő 

Jelölések Ellenőrizze 

szemrevételezéssel. 

A terhelési korlát egyértelműen jelölve 

van. 

Helyezze el az adattáblát. 

Kampó [1, 6, 55, 78]  

(felső és alsó) 
   

1. Kampó nyílásának 

deformációja/ 
megcsavarodása 

Mérje meg a „c” értékét 

tolómércével vásárláskor. 

Az eredeti alakjához képest nincs 

elformálódva (vásárláskor). 

Cserélje ki a kampót. 

 Ellenőrizze 

szemrevételezéssel. 

Olyan mértékben lehet megcsavarodva, 

ami szemmel még nem látható. 

Cserélje ki a kampót. 

2. Kopás Mérje meg az „a” és „b” 

értékét tolómércével. 

SOHA ha használja a kampót, ha az „a” 

vagy a „b” méret a normál érték 90%-a alá 

csökken. 

Cserélje ki a kampót. 

    

3. Kampó repedése Ellenőrizze 

szemrevételezéssel. 

Nagyobb sérülés nem megengedett. Cserélje ki a kampót. 

4. Kampó mozgása Forgassa el a kampót. Akadálytalanul el kell forognia. Cserélje ki a kampót. 

 

Terhelési 
korlát 

(t) 

a (mm) b (mm) 

Normál Minimum Normál Minimum 

0,5 17,0 15,3 12,1 10,9 

1 21,8 19,6 16,0 14,4 

1,5 26,5 23,9 19,5 17,6 

2 30,0 27,0 21,8 19,6 

2,5 33,5 30,2 24,3 21,9 

3 37,5 33,8 27,2 24,5 

5 47,5 42,8 34,5 31,1 

7,5 63,0 56,7 47,5 42,8 

10 63,0 56,7 47,5 42,8 

15 80,0 72,0 50,0 45,0 

20 90,0 81,0 56,0 50,4 
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Elem Vizsgálat módja Teljesítendő határértékek/feltételek Teendő 

5. Felső/alsó szerelvény 

sérülése 

[Ezek szerelvényei: 1, 

6, 55, 78] 

Ellenőrizze 

szemrevételezéssel. 

Nem lehetnek lazák, nem hiányozhatnak 

szegecsek, anyák vagy csavarok. 

Cserélje ki a kampót. 

6. Vezetőtárcsa forgása 

[57, 81] 

Tartsa két kézzel a 

tehertartó láncot, és a lánc 

fel-le mozgatásával 

forgassa meg a 

vezetőtárcsát. 

Akadálytalanul kell forognia. Felülvizsgálat. 

7. Kampóretesz  

[2, 7, 56, 80] 

Ellenőrizze 

szemrevételezéssel. 

Megfelelő elhelyezkedés és akadálytalan 

működés. 

Cserélje ki a kampóreteszt 

vagy a kampót. 

Tehertartó lánc  
[47, 110] 

   

1. Kopás Mérje meg tolómércével. Mérje meg öt láncszem teljes 

emelkedését, és ellenőrizze, hogy a 

maximális hossz nem haladja-e meg az 

alábbi táblázatban szereplő értéket. 

Cserélje ki a láncot. 

    

2. Rozsda, repedés, 

deformáció 

Ellenőrizze 

szemrevételezéssel. 

Nem lehet rajta egyértelmű rozsdásodás. 

(Szükség szerint olajozza meg.) 

Távolítsa el a rozsdát. 

 Ellenőrizze 

szemrevételezéssel. 

Nem lehet megcsavarodva vagy jelentős 

mértékben megrepedve. 

Cserélje ki a tehertartó 

láncot. 

Kampó csatlakoztató 
(Felső készlet [1,54])  

(Alsó készlet [6, 77])  

   

Felső/alsó szerelvények 

összekapcsolása felső 

szeggel [4] és 

láncszeggel [8, 106] 

Mérje meg a csatlakozási 

terület furatátmérőjét két, 

egymásra merőleges 

irányban. 

Nem lehet eldeformálódva (ha valamelyik 

mért érték 0,5 mm-nél jobban eltér). 

Cserélje ki az alkatrészt. 

Egy 
láncszemnyi  
emelkedés 

Öt láncszem teljes 
emelkedése 

Terhelési 

korlát 

(t) 

Öt láncszem teljes 

emelkedése (mm) 

Teljesítendő 

határérték (mm) 

0,5 75,5 77,7 

1 95,5 98,3 

1,5, 3 106,0 109,1 

2 121,0 124,6 

2,5, 5, 7,5, 

10, 15, 20 
136,0 140,0 
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Elem Vizsgálat módja Teljesítendő határértékek/feltételek Teendő 

Működés    

1. Emelés és leengedés Emeljen fel és engedjen 

le egy könnyű terhet. 

Az emelés vagy a leengedés nem ütközhet 

rendellenes nehézségbe. 

Felülvizsgálat és 

szervizelés. 

2. Fék Emeljen fel és engedjen 

le egy könnyű terhet. 

Győződjön meg arról, hogy egyik alább 

felsorolt probléma sem jelentkezik emelés 

vagy leengedés közben; 

(1) Nem lehet felemelni.  

(2) A teher leesik, ha a kezelő elengedi.  

(3) A teher leesik lecsévélés közben.  

(4) A teher lassan csúszik lefelé. 

Felülvizsgálat és 

szervizelés. 

Fék    

(belső szerkezet) Felülvizsgálat és 

ellenőrzés. 
  

    

1. Repedés a fék felületén 

[37, 38, 39] 

Ellenőrizze 

szemrevételezéssel. 

Nem lehet idegen anyag által okozott 

karcolás vagy kivájás miatti repedés. 

Cserélje ki az alkatrészt. 

2. Repedés a dörzstárcsán 

[36] 

Ellenőrizze 

szemrevételezéssel. 

Nem lehet idegen anyag által okozott 

karcolás vagy kivájás miatti repedés. 

Cserélje ki az alkatrészt. 

3. Kopás a 

súrlódólemezen [37] 

Mérje meg 

tolómércével. 

Tartson fenn egyenletes vastagságot,  

és a súrlódólemezek nem kophatnak le 

0,5 mm-nél jobban.  

Minden típus esetén:  
Normál vastagság: 3 mm 

Teljesítendő határérték: 2,5 mm 

Cserélje ki az alkatrészt. 

 

 

A oldalsó lemez (11) 

Zárópecek rugója (33) 

Zárópecek (34) 

Rögzítőgyűrű (35) 

Kézikerék (40) 

Alátét (115) 
Kerék megállító eleme (41) 

Sasszeg (43) 
Dörzstárcsa (36) 

Súrlódólemez (37) 

Racsnis tárcsa (38) 

Persely (39) 
(37) 

Kerék megállító elemének szege (42) 
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Elem Vizsgálat módja Teljesítendő határértékek/feltételek Teendő 

4. Súrlódólemez 

síkbelisége [37] 

Ellenőrizze a hézagot 

egyenes idomszerrel. 

A hézagnak egyenletesnek kell lennie. 

A belső rész nem lehet vastagabb a külső 

résznél. 

Cserélje ki az alkatrészt. 

    

5. Persely kopottsága és 

olajozottsága [39] 

Mérje meg a radiális 

vastagságot (t) 

tolómércével, ill. 

ellenőrizze az olaj 

jelenlétét. 

A radiális vastagságnak (t) egyenletesnek 

kell lennie. Olajozottnak kell lennie. Lásd az 

alábbi táblázatot. 

Cserélje ki az alkatrészt. 

 

Persely (39) 

 
t: Radiális vastagság 

  

6. Racsnis tárcsa 

kopottsága és 

rozsdásodása [38] 

Ellenőrizze 

szemrevételezéssel. 

A fog kopottsága nem haladhatja meg az 

1,5 mm-t. 

Cserélje ki az alkatrészt. 

 Ellenőrizze 

szemrevételezéssel. 

Nem lehet rozsdás. Cserélje ki az alkatrészt. 

Emelőrendszer    

1. Emelőcsiga kopottsága 

és deformációja [14] 

Ellenőrizze 

szemrevételezéssel. 

Nem lehet jelentősebb kopás, deformáció 

vagy sorja a tehertartó lánc érintkezése miatt 

a tehertartó lánc zsebének felületén. 

Cserélje ki az alkatrészt. 

    

2. Fogaskerék kopottsága 

és repedése [25, 27] 

Ellenőrizze 

szemrevételezéssel. 

A fogakon nem lehet komolyabb kopás 

vagy repedés. 

Cserélje ki az alkatrészt. 

    

 

Súrlódólemez (37) 
(teljesítendő feltétel) Belső 

Külső 

Tehertartó lánc zsebe 

Emelőcsiga (14) 

2. sz. fogaskerék (27) 

Golyóscsapágy (28) 

Rögzítőgyűrű (26) 

Teherviselő fogaskerék (25) 

Terhelési korlát 

(t) 

Normál vastagság: t 

(mm) 

Teljesítendő 

határérték (mm) 

0,5, 1, 1,5, 3 3 2 

2, 2,5, 5, 7,5, 

10, 15, 20 
4 3 
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Elem Vizsgálat módja Teljesítendő határértékek/feltételek Teendő 

3. Kézikerék kopottsága 

és deformációja [40] 

Ellenőrizze 

szemrevételezéssel. 

Nem lehet jelentősebb kopás vagy 

deformáció a kézi lánc zsebének felületén. 

Cserélje ki az alkatrészt. 

  

Ellenőrizze 

szemrevételezéssel. 

 

Forgassa el, és ellenőrizze, hogy hozzáér-e 

a borításhoz. 

 

Cserélje ki az alkatrészt. 

Oldalsó lemez [11, 13]    

1. Felső furat 

deformációja 

Ellenőrizze 

szemrevételezéssel. 

A furat nem lehet ovális. Cserélje ki az alkatrészt. 

2. Távtartócsavar 

befogásának lazasága 

Ütögesse meg. Nem lehet laza. Cserélje ki az oldalsó 

lemezt. 

Egyéb    

1. Lehúzó deformációja 

[21] 

Ellenőrizze 

szemrevételezéssel. 

Nem lehet nagy zúzódás vagy sérülés a 

lehúzó csúcsán. 

Cserélje ki az alkatrészt. 

2. Vezetőgörgő repedése 

[20] 

Ellenőrizze 

szemrevételezéssel. 

Könnyen el kell forognia. Cserélje ki az alkatrészt. 

 Ellenőrizze 

szemrevételezéssel. 

Nem lehet rajta komolyabb deformáció. Cserélje ki az alkatrészt. 

 

Felső kampó (1) 

Távtartócsavar 

A oldalsó lemez 
(11) 

B oldalsó lemez (13) 

Felső furat 
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8. KARBANTARTÁS és tárolás 
 

 

(1) SOHA ne végezzen karbantartást az emelőn, miközben teher van rá függesztve. 

(2) Karbantartás előtt helyezze a következő címkét az emelőre: 

[„VESZÉLY!”: SOHA NE MŰKÖDTESSEN JAVÍTÁS ALATT ÁLLÓ BERENDEZÉST!] 

(3) A karbantartást csak képesített szervizszakember végezheti. 

(4) Miután karbantartást végzett az emelőn, MINDIG tesztelje a terhelési korláttal, mielőtt ismét üzembe helyezi. 

(5) Alkatrész cseréjekor kizárólag a „KITO láncos emelő M3CB modelljéhez” készült eredeti alkatrészeket 

használjon. 

 

 

MINDIG jelezze „ELLENŐRZÉS” címkével, hogy vizsgálatot végez. 

MINDIG viseljen védőfelszerelést, például védőszemüveget és -kesztyűt, a munka jellegétől függően. 

MINDIG ügyeljen a munkamódszerre, a munkafolyamatra és a munka közbeni testtartásra. 

MINDIG távolítsa el a berendezésre került vagy a padlóra ömlött olajat és zsírt. 

MINDIG tartsa tisztán a munkaterületet a berendezés szétszerelésekor. 

MINDIG ügyeljen arra, hogy egy lánc, vezetőtárcsa vagy más mozgó alkatrész ne kapja el a kezét vagy a 

ruházatát. 

 

Ápolás 

- A láncos emelőt szállításkor ne vonszolja és ne dobja el. 

- Soha ne olajozza be a fékezést végző alkatrészt. 

- Törölje le az emelőről a port és a nedvességet, és olajozza be a kampó nyakát és a tehertartó láncot. 

Tárolás 

- Ha éppen nem használja, gondoskodjon róla, hogy ne akadályozzon más munkákat. 

- Tárolja az emelőt megfelelő száraz beltéri helyen; vegye figyelembe az emelő tömegét és méretét. 

- Kültéri telepítés esetén takarja le eső ellen az emelőt, vagy tárolja esőtől védett helyen. 

- Mielőtt elteszi az emelőt, a kampó leengedéséhez húzza meg a kézi láncot körülbelül 10 cm-rel, és feltétlenül 

oldja ki a féket. 

 

8.1 Kenés 
 
8.1.1 Fogaskerekek zsírzása 

Csavarja ki a kézilánc-kerék szemközti oldalán lévő anyákat (31), majd vegye le a rugós alátéteket (32) és a 

fogaskerékházat (29). Az éves felülvizsgálat során távolítsa el a használt zsírt, és kenjen a fogaskerekekre új 

zsírt (szabvány szerinti zsírt
(1)

). 

 

A normál zsír a -40 C és +60 C közötti hőmérséklet-tartományban használható. 

Ha az emelőt -40 C alatti vagy +60 C feletti hőmérsékleten használja, forduljon a KITO céghez vagy 

hivatalos forgalmazójához, mivel előfordulhat, hogy egyes alkatrészeket módosítani kell. 

Megjegyzés:
 (1)

 Ajánlott márka: SHELL Albania 3. vagy kalciumszappan alapú zsír, amely megfelel az 

NLGI (National Lubricating Grease Institute – Nemzeti Kenőzsír Intézet)/3. előírásainak. 

 FIGYELEM! 

 VIGYÁZAT! 
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8.1.2 Tehertartó lánc 

 

 

A tehertartó láncot tisztán és megfelelően kent állapotban kell tartani, ellenkező esetben a gyártó garanciája 

elvész. 

MINDIG kenje meg hetente a tehertartó láncot, vagy ha az üzemeltetés jellege indokolja, ennél gyakrabban. 

MINDIG kenje a szokásosnál gyakrabban, ha korrozív környezetben használja.
(2)

 

MINDIG az ISO VG46 vagy 68 előírásainak megfelelő gépolajat használjon. 

 

Megjegyzés: 
(2)  

A KITO-nál opcionálisan korrózióálló lánc is kapható. 

A KITO normál és korrózióálló láncával kapcsolatban érdeklődjön a KITO cégnél 

vagy annak hivatalos forgalmazóinál. 

8.2 Felülvizsgálat, összeszerelés és beállítás 
 
8.2.1 Felülvizsgálat 

A zárójelben található számok az „ALKATRÉSZLISTA” szerinti ábraszámok. (Lásd a 27–32. oldalakat.) 

Az emelő szét- és összeszereléséhez készítse elő a következő szerszámokat: 

- Külső rögzítőgyűrű-fogó 

- Belső rögzítőgyűrű-fogó 

- 10 mm-es, 12 mm-es, 13 mm-es, 14 mm-es, 17 mm-es, 19 mm-es csavarkulcs 

- Fogó 

- Műanyag kalapács 

 

Felülvizsgálati eljárások Megjegyzések 

1. Állítsa az emelőt a kerékborítással felfelé.  

2. Csavarja ki a kerékborítást [44] rögzítő három anyát [45] (a rugós alátétekkel [46] 

együtt), és vegye le a kerékborítást az A oldalsó lemezről [11]. 

 

3. Vegye le a kézi láncot [48] a kézikerékről [40].  

4. Húzza ki a sasszeget [43] a kerék megállító elemének szegéből [42], majd távolítsa el a 

kerék megállító elemének szegét és a kerék megállító elemét [41] a fogazott 

hajtótengelyről [17]. 

 

5. A kézikerék óramutató járásával ellentétes irányú elforgatásával szerelje le a kézikereket 

[40] a fogazott hajtótengelyről [17]. 

Ha a kézikerék túl szoros ahhoz, 

hogy kézzel elforgassa, tegye 

vissza a kézi láncot a kézikerékre, 

és húzza erősen lefelé. Ezzel 

kioldja a féket. 

  

 FIGYELEM! 
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Felülvizsgálati eljárások Megjegyzések 

6. Szerelje le a két súrlódólemezt [37], a racsnis tárcsát [38] és a perselyt [39] a 

dörzstárcsáról [36]. 

 

7. Az ujjaival tartsa meg a fogazott hajtótengely végét, és az óramutató járásával ellentétes 

irányban elforgatva csavarja le a dörzstárcsát [36] a fogazott hajtótengelyről [17]. 

 

8. Szerelje le a rögzítőgyűrűt [35] a zárópecek szegéről (az A oldalsó lemezen), majd 

vegye le a zárópecket [34] és a zárópecek A és B rugóját [33]. 

 

 

9. <7,5 t és kisebb típusok esetén> 

Húzza ki a sasszeget [24] a megállító elem szegéből [23], és szerelje le a tehertartó 

láncot  

[47] és a megállító elem szegét a horgonyról [22]. 

<10 t és nagyobb típusok esetén> 

Húzza ki a sasszeget [52] a zárószegből [51], és szerelje le a tehertartó láncot [47] és a 

zárószeget. 

Csavarja ki a megállító elemeket [114] rögzítő két imbuszcsavart (a rugós alátétekkel 

együtt), és szerelje le a megállító elemeket. 

 

10. A tehertartó láncot az alsó kampó felé húzva távolítsa el a tehertartó láncot [47] az 

emelőcsigáról [14]. 

 

11. Vegye ki a sasszeget [5] a felső szegből [4], majd távolítsa el a felső szeget és a felső 

kampót [1] az A és a B oldalsó lemezből [11, ill. 13]. 

 

12. Állítsa az emelőt a fogaskerékház (vagy az adattábla) oldalával felfelé.  

13. Csavarja ki a fogaskerékházat [29] rögzítő három anyát [31] (a rugós alátétekkel [32] 

együtt), távolítsa el a fogaskerékházat a B oldalsó lemezről [13], és vegye ki a 

golyóscsapágyakat [28] a fogaskerékházból. 

 

14. Szerelje le a két 2. sz. fogaskereket [27] (a 0,5 t típus esetén csak egy van) a B oldalsó 

lemezről [13]. 

 

15. Szerelje le a rögzítőgyűrűt [26] az emelőcsigáról [14], majd a teherviselő fogaskereket 

[25] az emelőcsigáról. 

 

16. Távolítsa el a B oldalsó lemezt [13] az A oldalsó lemezről [11], majd vegye ki a 

golyóscsapágyat [16] a B oldalsó lemezből. 

 

17. Szerelje le a vezetőgörgőket [20], az emelőcsigát (amely a fogazott hajtótengelyhez 

[17] csatlakozik), a lehúzót [21] és a horgonyt [22] (10 t és nagyobb típusok esetén: 

keresztvezetőt [53]) az A oldalsó lemezről [11], majd vegye ki a golyóscsapágyat [15] 

az A oldalsó lemezből. 

 

18. Vegye ki a rögzítőgyűrűt [19] az emelőcsigából [14].  

19. Szerelje le a fogazott hajtótengelyt [17] és a görgőscsapágyat [18] az emelőcsigáról 

[14]. 

Tartsa meg kézzel az emelőcsigát, 

és szerelje ki a csapágyat; ehhez 

ütögesse meg a fogazott 

hajtótengelyt egy fakalapáccsal. 

20. Húzza ki a sasszeget [10] a hasított anyából [9], és távolítsa el a hasított anyát és a 

láncszeget az alsó kampóról [6]. 
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8.2.2 Összeszerelés és beállítás 

Összeszerelési eljárások Megjegyzések 

1. Zsírozza meg a görgőscsapágy [18] görgőit, helyezze be a fogazott 

hajtótengelyt [17] (a fékcsavar felől) a görgőscsapágyba, majd helyezze be 

őket együtt az emelőcsigába [14]. Rögzítse őket egy rögzítőgyűrűvel [19]. 

 

 

  

A görgőscsapágy külső oldalán lévő nyílnak* a 

fogazott hajtótengely oldala felé kell néznie. A 

behelyezéskor használjon csavarhúzót a 

csapágyhoz, és ütögesse meg egy fakalapáccsal. 

Mindig győződjön meg a rögzítőgyűrű megfelelő 

illeszkedéséről. 

2. Fogja az A oldalsó lemezt [11] a fékburkolattal lefelé, és helyezze be a 

golyóscsapágyat [15] (a felső oldalán egy rögzítőgyűrűvel) az A oldalsó 

lemezbe. Zsírozza meg a golyóscsapágy jelzett golyóit az A oldalsó 

lemezben. 

 

3. Helyezze be az emelőcsigát [14] az evolvens fogazás (fogazott hajtótengely) 

oldalának egy részével felfelé a golyóscsapágyba [15]. Helyezze be a 

lehúzót [21] is. 

 

 

  

 

4. <7,5 t és kisebb típusok esetén> 

Helyezze a vezetőgörgőket [20] és a horgonyt [22] az A oldalsó lemezre 

[11]. 
<10 t és nagyobb típusok esetén> 

 

Helyezze a vezetőgörgőket [20] és a keresztvezetőt [53] az A oldalsó 

lemezre [11]. 

Helyezze el a keresztvezetőt úgy, hogy a 

hosszabb kar illeszkedjen az A oldalsó lemezhez. 

 

Emelőcsiga [14] 

Fogazott hajtótengely [17] 

Nyíl* 

Görgőscsapágy [18] 

Rögzítőgyűrű [19] 

A oldalsó lemez [11] 

Fogazott 
hajtótengely [17] 

Lehúzó [21] 



— 19 — 

 

Összeszerelési eljárások Megjegyzések 

5. Zsírozza meg a golyóscsapágy [16] golyóit. 

Helyezze a rögzítőgyűrű oldalával lefelé az emelőcsiga [14] tengelyére. 

 

 

Ami az emelőcsiga golyóscsapágyát illeti, 

bizonyosodjon meg arról, hogy a rögzítőgyűrű az 

emelőcsiga tehertartó lánc felőli oldalán van. 

6. Kapcsolja össze a B oldalsó lemezt [13] az A oldalsó lemezzel [11]. Ha nehezen tudja összekapcsolni, ütögesse meg 

őket egy fakalapáccsal. Ügyeljen rá, hogy a 

lehúzó, a vezetőgörgő és a horgony ne essen le. 

7. Kapcsolja össze a teherviselő fogaskereket [25] az emelőcsiga [14] evolvens 

fogazásával, és rögzítse azt egy rögzítőgyűrűvel [26]. 

MINDIG bizonyosodjon meg arról, hogy a 

rögzítőgyűrű a horony legaljára került. 

8. Zsírozza meg a két 2. sz. fogaskereket [27], a teherviselő fogaskereket [25] 

és a fogazott hajtótengelyt [17]. Helyezze be őket a B oldalsó lemez [13] 

osztatlan csapágyába (az A csapágyba). A fogaskerekeken lévő O és V 

betűnek egymás felé kell néznie, ahogy az a lenti ábrán látható. Ne felejtse 

el bezsírozni a kiemelkedő részeket a 2. sz. fogaskerék mindkét oldalán. 

A 0,5 t típus esetén nem kell beigazítani a 

betűket, mert ez a típus csak egy 2. sz. 

fogaskerékkel rendelkezik. 

 

 

 

A oldalsó lemez [11] 

Vezetőgörgő 
[20] 

Fogazott 
hajtótengely 
[17] 

Golyóscsapágy 
[16] 

Lehúzó [21] 

Vezetőgörgő 
[20] 

Keresztveze
tő [53] (10 t 
és nagyobb 
típusok 
esetén) 

(7,5 t és kisebb 
típusok esetén) 
Horgony [22] 
 

Emelőcsiga [14] 

B oldalsó lemez [13] 

Fogazott 
hajtótengely [17] 

2. sz. 
fogaskerék [27] 

2. sz. 
fogaskerék [27] 
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Összeszerelési eljárások Megjegyzések 

 9. Zsírozza meg a golyóscsapágy [28] golyóit, és helyezze be a 

rögzítőgyűrűvel lefelé a fogazott hajtótengely [17] végébe. 

 

10. Illessze a fogaskerékházat [29] a B oldalsó lemezhez [13], és rögzítse őket 

a három rugós alátéttel [32] és az anyákkal [31]. 

 

11. Helyezze a felső kampót [1] az A oldalsó lemez [11] és a B oldalsó 

lemez [13] közé. Ezután helyezze be a felső szeget [4], és rögzítse a 

sasszeggel [5]. 

MINDIG hajlítsa meg erősen a sasszeget, miután 

behelyezte a felső szegbe. 

 
 

 

 

12. Állítsa a kézikerék [40] oldalával felfelé.  

 

Felső kampó [1] 

Felső szeg [4] 

A oldalsó lemez [11] 

Sasszeg [5] 
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Összeszerelési eljárások Megjegyzések 

13. A fogazott hajtótengely [17] óramutató járásával megegyező irányba 

forgatásával fűzze át a tehertartó láncot [47] a bal oldali (az alsó kampó 

oldalán lévő) vezetőgörgő [20] és az emelőcsiga [14] közötti nyíláson. 

 

Vegye ki az álló láncszem hegesztett részét, és 

fűzze át az emelőcsigán. Húzza ki a jobb oldali 

vezetőgörgő (terheletlen oldal) és az emelőcsiga 

között. 

 10 t és nagyobb típusok esetén vezesse át a lánc terheletlen végét a 

keresztvezetőn [53]. 

Javasoljuk, hogy ennél az eljárásnál úgy 

helyezze el az egységet, hogy az A oldalsó lemez 

[11] balra, a B oldalsó lemez [13] pedig jobbra 

nézzen. 

  

 

  

 

Vezetőgörgő [20] 

Horgony [22] 
(7,5 t és kisebb 
típusok esetén) 

Emelőcsiga 
[14] 

Tehertartó lánc 
[47] 

Az alsó kampóhoz 

Terheletlen oldal 

Keresztvezető [53] 
(csak 10 t és 
nagyobb típusok 
esetén) 
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Összeszerelési eljárások Megjegyzések 

14. <7,5 t és kisebb típusok esetén> 

Húzza ki a tehertartó lánc [47] végét a jobb oldali vezetőgörgő [20] és az 

emelőcsiga [14] (terheletlen oldal) között, és helyezze be a horgonyba [22]. 

Helyezze be a megállító elem szegét [23], és rögzítse egy sasszeggel [24]. 

 

Győződjön meg arról, hogy a tehertartó lánc 

nincs megcsavarodva, és a megállító elem 

szegében lévő sasszeg teljesen meghajlott. 

 

 

<10 t és kisebb típusok esetén> 

Csatlakoztassa a tehertartó lánc [47] terheletlen végét a zárószeghez [51], 

amelyet a fogaskerékház [29] oldaláról kell behelyezni. Egy sasszeggel [52] 

rögzítse a zárószeget. Rögzítsen megállító elemeket [114] a tehertartó lánc 

terheletlen végétől számított kilencedik láncszemhez imbuszcsavarokkal és rugós 

alátétekkel. 

 

Az egyik megállító elem menetes oldalának a 

másik megállító elem nem menetes oldala felé 

kell néznie. Az imbuszcsavart a nem menetes 

oldal felől kell behelyezni. 

 

 

 

Horgony [22] 

Az alsó kampóhoz 

Terheletlen oldal 

Sasszeg [24] 
 

Megállító elem 
szege [23] 
 

Megállító elem 
[114] 

Terheletlen oldal 

Sasszeg [52] 

Zárószeg 
[51] 
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Összeszerelési eljárások Megjegyzések 

15. Kenje meg gépolajjal a zárópecek szegét (az A oldalsó lemezben [11]), és 

kapcsolja hozzá a zárópecek A, B [33] rugóját, ill. a zárópecket [34]. 

Rögzítse őket egy rögzítőgyűrűvel [35]. 

Ellenőrizze, hogy a zárópecek rugója 

hozzáér-e a zárópecekhez, és hogy a 

rögzítőgyűrű a horony legaljára került-e. 

 

16. Helyezze a dörzstárcsát [36] a fogazott hajtótengelyre [17] (és közben 

fordítsa el a zárópecket [34] az óramutató járásával ellentétes irányba). 

 

 

17. Töröljön le minden szennyeződést a dörzstárcsáról [36], a súrlódólemezekről 

[37] és a racsnis tárcsa [38] mindkét oldaláról, és ellenőrizze, hogy kellő 

mennyiségű olaj van-e a perselyen [39] (az olajat tartalmazó perselyen). 

Ezután helyezze a súrlódólemezt, a perselyt, a racsnis tárcsát és a 

súrlódólemezt a dörzstárcsára. (Bizonyosodjon meg arról, hogy a zárópecek 

megfelelően összekapcsolódik a racsnis tárcsával.) 

 

 

 

 

 

SOHA ne olajozza meg, mert a fék „száraz 

típusú”. Alaposan törölje le az összes olajat és 

szennyeződést a fékről. A racsnis tárcsa 

fogaskerekének a zárópecek felé kell állnia. 

Ellenkező esetben a kézikereket nem lehet 

később felszerelni. 

Amennyiben a persely nem tartalmaz olajat, 

merítse turbinalolajba egy napig. Az olaj 

letörlése nélkül szerelje be.  

Bizonyosodjon meg arról, hogy a zárópecek 

megfelelően összekapcsolódik a racsnis 

tárcsával. 

18. Törölje le a szennyeződést a kézikerékről [40], és kenje meg gépolajjal a 

menetes részét. Csavarja be teljesen a fogazott hajtótengelybe [17]. 

 

19. Helyezze a kerék megállító elemét [41] a fogazott hajtótengely [17] végére, 

illessze be a kerék megállító elemének szegét [42], és rögzítse egy sasszeggel 

[43]. 

MINDIG hajlítsa meg erősen a sasszeget, 

miután behelyezte a kerék megállító elemének 

szegébe. 

 

Zárópecek [34] 

Rögzítőgyűrű [35] 

Racsnis 
tárcsa [38] 

Persely [39] 

Súrlódólemez [37] 

Zárópecek rugója [33] 

 FIGYELEM! 
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Összeszerelési eljárások Megjegyzések 

20. Helyezze rá a kézi láncot [48] a kézikerékre [40].  

 

 

21. Illessze a kerékborítást [44] az A oldalsó lemezhez [11], és rögzítse őket a 

rugós alátétekkel [45] és az anyákkal [46]. 

 

22. Helyezze a tehertartó lánc [47] másik végét az alsó kampóba [6], és rögzítse 

őket a láncszeggel [8], a hasított anyával [9] és a sasszeggel [10]. 

MINDIG hajlítsa meg erősen a sasszeget. 

 

 

 

Kézikerék [40] 

Kézi lánc [48] 

Tehertartó lánc [47] 

Láncszeg [8] 

Hasított anya [9] 

Alsó kampó [6] 

Sasszeg [10] 
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9. HIBAKERESÉS 
 

Helyzet Ok Magyarázat Teendő 

Hallható a zárópecek 

kattanó hangja, de 

nem emeli meg a 

terhet. 

Kopott 

súrlódólemezek 

Ha gyakran használja, de nem végez 

rendszeres karbantartást, a súrlódólemezek 

elkopnak. Ezáltal rés keletkezik a 

dörzstárcsa, a persely és a kézikerék 

között, ami miatt a fék megcsúszhat. 

Szerelje szét és cserélje 

ki a súrlódólemezeket 

és a perselyt. 

Egyáltalán nem 

hallható hang a 

zárópecektől, és nem 

is emeli meg a terhet. 

A zárópecket  

nem megfelelően 

szerelték össze. 

Ha a zárópecek nem megfelelő  

irányba néz, vagy más okból hibás az 

összeszerelés, akkor nem kapcsolódik 

össze rendesen a racsnis tárcsával. 

Szerelje szét, majd 

szerelje össze 

megfelelően az 

alkatrészeket. 

A zárópecek nem 

egyenletesen 

mozog. 

Ha nem végez rendszeres karbantartást, a 

szennyeződés hozzáragad a zárópecken és 

a zárópecek tengelyén lévő zsírhoz. A 

mozgás lelassul, és a zárópecek kiakadt 

helyzetben beragad. 

Lásd fent. 

A lánc emeléskor 

szorul, terhelés nélkül 

is. (Olykor sípoló 

hang hallható.) 

Kopott 

fogaskerék-fog. 

 

Ha nem végez rendszeres karbantartást, a 

zsírzást igénylő alkatrészek kiszáradnak, 

ami kopáshoz, károsodáshoz és a 

fogaskerekek nem megfelelő 

kapcsolódásához vezet. 

Szerelje szét és 

cserélje ki a fogazott 

hajtótengelyt, a 2. sz. 

fogaskereket, a 

teherviselő 

fogaskereket, a 

fogaskerékházat, a B 

oldalsó lemezt és a 

golyóscsapágyat. 

Kopott vagy sérült 

csapágy. 

Nem megfelelő a 

leengedés, vagy a 

lánc erősen szorul 

leengedéskor. 

Túl erősen zár a 

fék. 

A munka közbeni rázkódás miatt, vagy 

mert a terhet hosszú ideig felfüggesztve 

hagyja, a fék megszorul. 

A kézi láncot 

megrántva erővel 

szabadítsa ki a féket. 

Rozsdás a fék. Ha nem végez rendszeres karbantartást, 

rozsdásodás kezdődhet. 

Szerelje szét és cserélje 

ki az alkatrészeket, 

amennyiben szükséges. 

Az emelő ledobja a 

terhet az azonnali 

leengedés 

indításakor. 

A fékezési felület 

szennyezett. 

Összeszereléskor le kell törölni a 

szennyeződéseket a fékezési felületről. 

Szerelje szét és cserélje 

ki az alkatrészeket, 

amennyiben szükséges. 

A fékezési felület 

olajos. 

Mivel száraz típusú fékről van szó, a 

fékezési felület nem szennyeződhet zsírral 

és gépolajjal. 

Szerelje szét, majd 

szerelje össze az 

alkatrészeket. Ne 

olajozza és ne 

zsírozza be a fékezési 

felületet vagy a 

súrlódólemezeket. 

A teher megcsúszik. A fékezési felület 

olajos. 

Lásd fent. Lásd fent. 

A fékezési felület 

szennyezett. 

Összeszereléskor le kell törölni a 

szennyeződéseket a fékezési felületről. 

Szerelje szét, majd 

szerelje össze 

megfelelően az 

alkatrészeket. 

 



— 26 — 

10. GARANCIA 
A KITO Corporation („KITO”) meghosszabbítja az alábbi garanciát az eredeti vásárló („Vásárló”) számára 

a „KITO” által gyártott új termékek (KITO termékei) esetében. 

 

1) A KITO garantálja, hogy a KITO termékei a szállításkor mentesek a kivitelezési és/vagy anyaghibáktól 

(normál használat és szerviz esetén), és a „KITO” saját döntése alapján térítésmentesen megjavít vagy 

kicserél minden alkatrészt vagy elemet, amely bizonyíthatóan ilyen hibát tartalmaz, amennyiben e 

garancia értelmében a hibával kapcsolatos igényt írásban, a felfedezést követően azonnal bejelentik, és 

(bármely esetben) a KITO termékének „Vásárló” általi megvásárlása óta egy (1) év még nem telt el, 

továbbá ha a hibás alkatrészt vagy elemet a „KITO” vagy felhatalmazott ügynöke általi megvizsgálás 

céljából megőrzik, illetve a „KITO” kérésére a KITO gyárába vagy felhatalmazott szervizközpontjába 

visszaküldik. 

 

2) A KITO nem vállal garanciát a más gyártóktól származó termékek alkatrészeire. A „KITO” azonban a 

lehetséges mértékig megfelelő garanciát rendel ezekhez a gyártókhoz a „Vásárló” esetében. 

 

3) A fenti (1)-es pontban említett javítás és csere kivételével (amely a „KITO” kizárólagos kötelezettsége 

és a vásárló kizárólagos jogorvoslata e garancia értelmében) a „KITO” nem vállal felelősséget a KITO 

termékeinek megvásárlásából és használatából eredő további igényekért, függetlenül attól, hogy a 

„Vásárló” igényének alapja szerződésszegési, károkozási vagy más jellegű (beleértve a közvetlen, 

közvetett, véletlen és következményi károkkal kapcsolatos igényeket). 

 

4) Ez a garancia annak függvénye, hogy a KITO termékeinek üzembe helyezése, karbantartása és 

használata a „KITO” utasításai szerint készült felhasználói kézikönyvnek megfelelő-e. Ez a garancia 

nem vonatkozik a KITO azon termékeire, amelyeket hanyagul, nem rendeltetésszerűen, szabálytalanul 

vagy helytelenül használtak, illetve amelyekhez nem megfelelő alkatrészeket alkalmaztak, továbbá a 

beillesztést vagy a karbantartást nem megfelelően végezték el.  

 

5) A „KITO” nem felelős a szállításból, a hosszan tartó vagy nem megfelelő tárolásból, illetve a KITO 

termékeinek normál elhasználódásából eredő, a működési idő kiesésében jelentkező veszteségekért és 

károkért.  

 

6) Ez a garancia nem vonatkozik a KITO azon termékeire, amelyeket nem a „KITO” által szállított vagy 

jóváhagyott alkatrészekkel, összetevőkkel vagy elemekkel szereltek vagy javítottak, illetve amelyeket 

módosítottak. 

 

EZ A GARANCIA HELYETTESÍT MINDEN MÁS (KIFEJEZETT VAGY BELEÉRTETT) GARANCIÁT, 

BELEÉRTVE, DE NEM KORLÁTOZVA AZ ÉRTÉKESÍTHETŐSÉGRE VAGY EGY ADOTT CÉLRA 

VALÓ MEGFELELÉSRE VONATKOZÓ GARANCIÁRA. 
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11. ALKATRÉSZLISTA 
Cserealkatrész rendelésekor adja meg a terhelési korlátot, az ábra számát, az alkatrész számát, az alkatrész 

nevét és mennyiségét. 
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3 t és nagyobb típusok további alkatrészei 

 

 

  

 

 

 

* A 10 t modell láncszege a felső csatlakoztatón található, 

segítségével csatlakoztatható a tehertartó lánc. 

71/2 – 15 t 3 t・5 t 

20 t 
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Ábra 
száma 

Alkatrész 
száma 

Alkatrész neve 
Darab- 
szám 

emelőnként 

Terhelési korlát (t) 

     

0,5 1 1,5 3 2 

  1 1001 Felső kampó készlet 1 C1FA005-1001 C1FA010-1001 C2FA015-1001 ———————— C3BA0200-1001 

  2 1071 Kampóretesz egység 1 C3BA005-1071 C1FA005-1071 C1FA010-1071 ———————— C1FA015-1071 

  

3 

* 
Függesztő a TSP005 
típushoz 

1 T5PC005-9004 —————————————————————————————————— 

  * 
Függesztő a TSG010 
típushoz 

1 T5GC010-9004 ———————————————————————— 

  * Függesztő 1 ———————————————— T5GC020-9004 ———————— T5GC020-9004 

  4 163 Felső szeg 1 C3BA005-9163 C3BA010-9163 C3BA015-9163 C3BA020-9163 

  5 198 Sasszeg  1 J1PW01-030018 J1PW01-030025 

  6 1021 Alsó kampó készlet 1 C3BA005-1021 C3BA010-1021 C3BA015-1021 ———————— C3BA020-1021 

  7 1071 Kampóretesz egység 1 C3BA005-1071 C1FA005-1071 C1FA010-1071 ———————— C1FA015-1071 

  8 41 Láncszeg 1 C3BA005-9041 C3BA010-9041 C3BA015-9041 ———————— C3BA020-9041 

  9 49 Hasított anya 1 C3BA005-9049 C3BA010-9049 C3BA010-9049 ———————— C3BA020-9049 

  10 96 Sasszeg  1 J1PW01-016010 J1PW01-020012 J1PW01-020012 ———————— J1PW01-020014 

  11 5101 (1) A oldalsó lemez egység 1 C3BA005-5101 C3BA010-5101 C3BA015-5101 C3BA020-5101 

  12 806 F adattábla 1 C3BA005-9806 

  13 5102 (1) B oldalsó lemez egység 1 C3BA005-5102 C3BA005-5102 C3BA015-5102 C3BA025-5102 

  14 116 Emelőcsiga 1 C3BA005-9116 C3BA010-9116 C3BA015-9116 C3BA020-9116 

  15 140 Golyóscsapágy 1 J1GR002-06006 J1GR002-06007 

  16 145 Golyóscsapágy 1 J1GR002-06005 J1GR002-06006 

  17 111 (1) Fogazott hajtótengely 1 C3BA005-9111 C3BA010-9111 C3BA015-9111 C3BA020-9111 

  18 130 Görgőscsapágy 1 C3BA005-9130 C3BA020-9130 

  19 118 Rögzítőgyűrű 1 C3BA005-9118 C3BA020-9118 

  20 161 Vezetőgörgő 2 C3BA005-9161 C3BA010-9161 C3BA015-9161 C3BA020-9161 

  21 162 Lehúzó 1 C3BA005-9162 C3BA010-9162 C3BA015-9162 C3BA020-9162 

  22 176 Horgony 1 C3BA005-9176 C3BA010-9176 C3BA015-9176 C3BA020-9176 

  23 177 Megállító elem szege 1 C3BA005-9177 C3BA010-9177 C3BA015-9177 C3BA020-9177 

  24 196 Sasszeg 1 J1PW01-020012 J1PW01-025015 

  25 114 Teherviselő fogaskerék  1 C3BA005-9114 C3BA010-9114 C3BA015-9114 C3BA020-9114 

  26 117 Rögzítőgyűrű 1 J1SS000-00022 J1SS000-00028 

  27 5112 (1) 2. sz. fogaskerék egység (3) 
C3BA005-5122 C3BA010-5122 C3BA015-5122 C3BA020-5122 

1 2 2 2 

  28 135 Golyóscsapágy 1 J1GR002-6200 J1GR002-06201 

  29 6103 Fogaskerékház egység 1 C3BA005-6103 C3BA010-6103 C3BA015-6103 C3BA020-6103 

  30 800 (1) B adattábla szegecsekkel 1 C3BG005-9800 C3BG010-9800 C3BG015-9800 ———————— C3BG020-9800 

  31 181 Anya 3 J1NA001-20080 J1NA001-20100 

  32 186 Rugós alátét 3 J1WS011-20080 J1WS011-20100 

  33 5179 
Zárópecek rugója, készlet 
(A és B) (2)  

1 C3BA005-5179 

  34 155 Zárópecek 1 C3BA005-9155 

  35 157 Rögzítőgyűrű 1 J1SS000-00010 

  36 153 (1) Dörzstárcsa 1 C3BA005-9153 C3BA020-9153 

  37 151 (1) Súrlódólemez 2 C3BA005-9151 C3BA020-9151 

  38 152 (1) Racsnis tárcsa 1 C3BA005-9152 C3BA005-9152 

  39 154 (1) Persely 1 C3BA005-9154 C3BA020-9154 

  40 115 (1) Kézikerék 1 C3BA005-9115 C3BA015-9115 C3BA020-9115 

  41 159 Kerék megállító eleme 1 C1FA005-9159 C1FA015-9159 

  42 167 
Kerék megállító 
elemének szege 

1 C3BA005-9167 

  43 199 Sasszeg 1 J1PW01-020008 

  44 5171 Kerékborítás egység 1 C3BA005-5171 C3BA015-5171 C3BA020-5171 

  45 182 Anya 3 J1NA001-20080 

  46 187 Rugós alátét 3 J1WS011-20080 

  47 841 Tehertartó lánc 1 K7UN050-00000 K7UN063-00000 K7UN071-00000 K7UN080-00000 

  48 842 Kézi lánc 1 K7NA050-00000 

  49 931 Figyelmeztető címke 1 ER1BS9686 

  50 45 Láncmegállító szem 1 L5BA032-9045 

  51 164 Zárószeg 1 —————————————————————————————————————————————— 

  52 197 Sasszeg 1 —————————————————————————————————————————————— 

  53 176 Keresztvezető 1 —————————————————————————————————————————————— 

  115 158 Alátét 1 C3BG005-9158 

Megjegyzések: * Lásd a darukocsi alkatrészlistáját. 
(1) Cserealkatrész rendelésekor az M3B szimbólumot használja az M3 helyett 2,5 t, 5 t és nagyobb típusok esetén, mert az alkatrészek nem cserélhetők fel. 
(2) Az A és B zárópecekrugót készletként használja. 
(3) A „terhelési korlát” oszlopokban minden darabszám emelőnként értendő. 

Megjegyzés: 20 t emelő esetén minden alkatrészmennyiség az „alkatrészek emelőnként” oszlopban szereplő darabszám kétszerese. 
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Ábra 
száma 

Alkatrész 
száma 

Alkatrész neve 
Darab- 
szám 

emelőnként 

Terhelési korlát (t) 

2,5 
     

5 7,5 10 15 20 

  1 1001 Felső kampó készlet 1 C3BA025-1001 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

  2 1071 Kampóretesz egység 1 C1FA020-1071 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

  

3 

* 
Függesztő a TSP005 

típushoz 
1 ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

  * 
Függesztő a TSG010 
típushoz 

1 ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

  * Függesztő 1 T5GC025-9004 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

  4 163 Felső szeg 1 C3BA025-9163 

  5 198 Sasszeg  1 J1PW01-030025 

  6 1021 Alsó kampó készlet 1 C3BA025-1021 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

  7 1071 Kampóretesz egység 1 C1FA020-1071  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

  8 41 Láncszeg 1 C3BA025-9041 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

  9 49 Hasított anya 1 C3BA020-9049 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

  10 96 Sasszeg  1 J1PW01-020014 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

  11 5101 (1) A oldalsó lemez egység 1 C3BA025-5101 

  12 806 F adattábla 1 C3BA005-9806 

  13 5102 (1) B oldalsó lemez egység 1 C3BA025-5102 

  14 116 Emelőcsiga 1 C3BA025-9116 

  15 140 Golyóscsapágy 1 J1GR002-06007 

  16 145 Golyóscsapágy 1 J1GR002-06007 

  17 111 (1) Fogazott hajtótengely 1 C3BA025-9111 

  18 130 Görgőscsapágy 1 C3BA020-9130 

  19 118 Rögzítőgyűrű 1 C3BA020-9118 

  20 161 Vezetőgörgő 2 C3BA025-9161 

  21 162 Lehúzó 1 C3BA025-9162 

  22 176 Horgony 1 C3BA025-9176 ――――――――――――――――――――――― 

  23 177 Megállító elem szege 1 C3BA025-9177 ――――――――――――――――――――――― 

  24 196 Sasszeg 1 J1PW01-025018 ――――――――――――――――――――――― 

  25 114 Teherviselő fogaskerék  1 C3BA025-9114 

  26 117 Rögzítőgyűrű 1 J1SS000-00032 

  
27 5112 (1) 2. sz. fogaskerék egység (3) 

C3BA025-5122 

  2 

  28 135 Golyóscsapágy 1 J1GR002-06201 

  29 6103 Fogaskerékház egység 1 C3BA025-6103 

  30 800 (1) B adattábla szegecsekkel 1 C3BG025-9800 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

  31 181 Anya 3 J1NA001-20120 

  32 186 Rugós alátét 3 J1WS011-20120 

  33 179 
Zárópecek rugója  

(A és B) (2)  
2 C3BA005-5179 

  34 155 Zárópecek 2 C3BA005-9155 

  35 157 Rögzítőgyűrű 2 J1SS000-00010 

  36 153 (1) Dörzstárcsa 1 C3BA020-9153 

  37 151 (1) Súrlódólemez 2 C3BA020-9151 

  38 152 (1) Racsnis tárcsa 1 C3BA005-9152 

  39 154 (1) Persely 1 C3BA020-9154 

  40 115 (1) Kézikerék 1 C3BA025-9115 

  41 159 Kerék megállító eleme 1 C1FA015-9159 

  42 167 
Kerék megállító elemének 
szege 

1 C3BA005-9167 

  43 199 Sasszeg 1 J1PW01-020008 

  44 5171 Kerékborítás egység 1 C3BA025-5171 

  45 182 Anya 3 J1NA001-20080 

  46 187 Rugós alátét 3 J1WS011-20080 

  47 841 Tehertartó lánc 1 K7UN080-00000 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

  48 842 Kézi lánc 1 K7NA050-00000 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

  49 931 Figyelmeztető címke 1 ER1BS9686 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

  50 45 Láncmegállító szem 1 L5BA032-9045 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

  51 164 Zárószeg 1 ――――――――――――――――――――――― C3BA100-9164 

  52 197 Sasszeg 1 ――――――――――――――――――――――― J1PW01-025018 

  53 176 Keresztvezető 1 ――――――――――――――――――――――― C3BA100-9176 

  115 158 Alátét 1 C3BG005-9158 

Megjegyzések: * Lásd a darukocsi alkatrészlistáját. 
(1) Cserealkatrész rendelésekor az M3B szimbólumot használja az M3 helyett 2,5 t, 5 t és nagyobb típusok esetén, mert az alkatrészek nem cserélhetők fel. 
(2) Az A és B zárópecekrugót készletként használja. 
(3) A „terhelési korlát” oszlopokban minden darabszám emelőnként értendő. 

Megjegyzés: 20 t emelő esetén minden alkatrészmennyiség az „alkatrészek emelőnként” oszlopban szereplő darabszám kétszerese. 
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Ábra 

száma 
Alkatrész 

száma 
Alkatrész neve 

Darabszám 
emelőnként 

Terhelési korlát (t) 

3(D) 5 7,5 10 15 20 

  54 1001 Felső kampó készlet 1 C3BA030-1001 C3BA050-1001 C3BA075-1001 C3BA100-1001 C3BA150-1001 C3BA200-1001 

  
55 

1 Felső kampó 1 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――
― 

C3BA150-9001 C3BA200-9001 

  2001 Felső kampó egység 1 ―――――――――――――――― C3BA100-2001 ―――――――――――――――――― 

  56 1071 Kampóretesz egység 1 C1FA020-1071 C1FA030-1071 P1VS200-10712 C2BA150-10711 C3BA200-1071 

  
57 1051 Vezetőtárcsa egység (3) ―――――――――――――――― 

C3BA050-1051 C3BA150-1051 

  1 1 2 3 

  58 5053 Tengely egység 1 ―――――――――――――――― C3BA050-5053 ―――――――――――――――――― 

  
59A 

11 Felső A csatlakoztató 1 ―――――――――――――――― C3BA075-9011 C3BA100-9011 ―――――――――――――――――― 

  16 Felső A csatlakoztató 1 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――
― 

C3BA150-9016 ――――――― 

  
59B 

12 Felső B csatlakoztató 1 ―――――――――――――――― C3BA075-9012 C3BA100-9012 ―――――――――――――――――― 

  17 Felső B csatlakoztató 1 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――
― 

C3BA150-9017 ――――――― 

  
60 81 Imbuszcsavar (3) 

―――――――――――――――― J1BE1-1204040 ―――――――――――――――――― 

  ―――――――――――――――― 5 1 ―――――――――――――――――― 

  
61 82 Kar anyája (3) 

―――――――――――――――― C2BA400-9074 ―――――――――――――――――― 

  ―――――――――――――――― 5 1 ―――――――――――――――――― 

  - 86 Imbuszcsavar 2  J1BE1-1606060 ―――――――――――――――――― 

  - 87 U anya 2 ―――――――――――――――――――――――――― C3BA100-9087 ―――――――――――――――――― 

  62 10 Felső függesztő tengely 2 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――
― 

C3BA150-9010 C3BA200-9010 

  63 11 Felső csatlakoztató 2 ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
― 

C3BA200-9011 

  
64 12 Felső lemez (A) egység (3) 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――
― 

C3BA150-5012 C3BA200-5012 

  1 1 

  - 14 Felső lemez (B) 1 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――
― 

C3BA150-9014 ――――――― 

  
65 18 Vezető (3) 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――
― 

C3BA150-9018 

  4 6 

  66 19 Távtartócsavar 2 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――
― 

C3BA150-9019 C3BA200-9019 

  - 43 Felső lemez 1 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――
― 

C3BA150-9043 ――――――― 

  67 53 Felső tengely 1 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――
― 

C3BA150-9053 C3BA200-9053 

  68 56 Kulcslap 2 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――
― 

C2BA050-9056 

  - 66 Gallér 2 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――
― 

C3BA150-9066 ――――――― 

  70 83 Imbuszcsavar 4 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――
― 

J1BE1-0801414 

  71 84 Anya 4 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――
― 

J1NA001-10300 

  72 85 Anya 4 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――
― 

J1NA001-10200 

  73 87 Rugós alátét 4 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――
― 

J1WS011-20080 

  74 88 Rugós alátét 4 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――
― 

J1WS011-20200 

  75 89 Rugós alátét 4 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――
― 

J1WS011-20300 

  76 * Függesztő TSP és TSG 
típushoz 

1 T5GC030-9004 T5GC050-9004 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――
――   77 1021 Alsó kampó készlet 1 C3BA030-1021 C3BA050-1021 C3BA075-1021 C3BA100-1021 C3BA150-1021 C3BA200-1021 

  
78 2021 

Alsó kampó 1 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――
― 

C3BA150-2021 C3BA200-2021 

  Alsó kampó egység 1 C3BA030-2021 C3BA050-21021 C3BA075-2021 C3BA100-2021 ―――――――――――――――――― 

  80 1071 Kampóretesz egység 1 C1FA020-1071 C1FA030-1071 P1VS200-10712 C2BA150-9071 C3BA200-9071 

  
81 

1051 Vezetőtárcsa egység (3) 
C1FA050-1051 C3BA050-1051 C3BA150-1051 C3BA150-1051 

  1 1 1 1 3 3 

  1052 Vezetőtárcsa egység 2 ―――――――――――――――――――――――――― C3BA100-1052 ―――――――――――――――――― 

  
82 

5053 Tengely egység 1 C3BA030-5053 C3BA050-5053 C3BA050-5053 ―――――――――――――――――――――――――――― 

  5054 Alsó tengely egység 1 ―――――――――――――――――――――――――― C3BA100-5054 ―――――――――――――――――― 

  83 2031 Alsó csatlakoztató 2 C3BA030-2031 C3BA050-2031 C3BA075-9031 C3BA100-9031 ―――――――――――――――――― 

  
84 

81 Imbuszcsavar ☆(3) 
J1BE1-1003232 J1BE-1204040 

―――――――――――――――――――――――――――― 
  2 3 5 

  88 Imbuszcsavar 2 ―――――――――――――――――――――――――― J1BE1-1605050 ―――――――――――――――――― 

  
85 

82 Kar anyája (3) 
C2BA200-9074 C2BA400-9074 

―――――――――――――――――――――――――――― 
  2 3 5 

  87 U anya 1 ―――――――――――――――――――――――――― C3BA100-90871 ―――――――――――――――――― 

  
86 18 Vezető (3) 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――
― 

C3BA150-9018 

  4 6 

  87 26 Kampótartó 2 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――
― 

C3BA150-9026 C3BA200-9026 

  88 30 Alsó csatlakoztató 1 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――
― 

C3BA150-9030 C3BA200-9030 

  89 34 Alsó lemez (A) (3) ―――――――――――――――――――――――――――――――――――
― 

1 2 

  90 35 Alsó lemez (B) 1 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――
― 

C3BA150-9035 C3BA200-9035 

  91 36 Alsó lemez (C) 1 ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
― 

C3BA200-9036 

  92 38 Távtartócsavar 4 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――
― 

C3BA150-9038 C3BA200-9038 

  93 39 A gallér 2 ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
― 

C3BA200-9039 

  94 40 B gallér 4 ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
― 

C3BA200-9040 

  95 54 Alsó tengely 1 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――
― 

C3BA150-9054 C3BA200-9054 

  96 56 Kulcslap 2 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――
― 

C2BA050-9056 C2BA050-9056 

  97 58 Alátét (A) 2 ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
― 

C3BA200-9058 

  98 66 Gallér 4 ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
― 

C3BA200-9066 

  99 69 A adattábla 
szegecsekkel 

1 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――
― 

C3BA150-9069 C3BA200-9069 

  100 83 Imbuszcsavar 4 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――
― 

J1BE1-0801414 

  101 85 Anya 8 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――
― 

J1NA001-10200 

  102 87 Rugós alátét 4 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――
― 

J1WS011-20080 

  103 88 Rugós alátét 8 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――
― 

J1WS011-20200 

  104 91 Nyelves alátét 4 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――
― 

C3BA150-90911 

  105 92 Csavar 4 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――
― 

J1BA1-1003030 

  106 41 Láncszeg 1 C3BA030-90411 C3BA050-90411 ――――――― 

  107 49 Hasított anya 1 C2BA015-90491 C3BA020-90492 ――――――― 

  
108 

85 Sasszeg 1 J1PW01-020014 ―――――――――――――――――― 

  97 Sasszeg 1 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――
― 

J1PW01-020014 ――――――― 

  
109 800 (1) 

B adattábla 
szegecsekkel 

(3) 
C3BG030-9800 C3BG050-9800 C3BG075-9800 C3BG100-9800 C3BG150-9800 C3BG200-9800 

  1 1 1 1 1 2 

  110 841 Tehertartó lánc 1 K7UN071-00000 K7UN090-J00000 

  
111 842 Kézi lánc (3) 

K7NA050-00000 

  1 1 1 1 2 

  
112 931 Figyelmeztető címke (3) 

ER1BS9686 

  1 2 

  
113 45 Láncmegállító szem (3) 

L5BA032-9045 

  1 2 

  
114 45 Megállító elem egység (3) ―――――――――――――――――――――――――― 

ER1ES10411 

  1 2 

  115 158 Alátét 1 C3BG005-9158 

  116 805 C adattábla 1 C3BA030-9805 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――
―― Megjegyzés: * Lásd a darukocsi alkatrészlistáját. 

(1) Cserealkatrész rendelésekor az M3B szimbólumot használja az M3 helyett 2,5 t, 5 t és nagyobb típusok esetén, mert az alkatrészek nem cserélhetők fel. 
(3) A „teherbírási kód” oszlopokban minden darabszám emelőnként értendő. 
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TÚLTERHELÉS-HATÁROLÓ EGYSÉG 
 

 
 

 
TÚLTERHELÉS-HATÁROLÓ EGYSÉG 

Ábra 
száma 

Alkatrész 
száma 

Alkatrész neve 
Darab-  
szám 

emelőnként 

Terhelési korlát (t) 

0,5 1 1,5 3 2 

2,5 5 

7,5 10 

15 20 

1 1111 OLL készlet 1 C3YA005-1111 C3YA010-1111 C3YA015-1111 C3YA020-1111 C3YA025-1111 

2 111 Fogazott 
hajtótengely 

1 C3YA005-9111 C3YA010-9111 C3YA015-9111 C3YA020-9111 C3YA025-9111 

Megjegyzés:  Cserealkatrész rendelésekor az M3B szimbólumot használja az M3 helyett 2,5 t, 5 t és nagyobb típusok esetén, mert az 
alkatrészek nem cserélhetők fel. 

Megjegyzés: 20 t emelő esetén minden alkatrészmennyiség az „alkatrészek emelőnként” oszlopban szereplő darabszám kétszerese. 
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12. AZ EK MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT TARTALMA 
 
 

Mi, a KITO Corporation, 
2000 Tsuijiarai, Showa-chou, 
Nakakoma-gun, Yamanashi-ken, 409-3853, Japán 
kizárólagos felelősségünkkel kijelentjük, hogy az alábbi termékek: 
 
Kézi lánccal működtetett láncos emelő CB, M3 modell 
kapacitástartomány: 500 kg–50 tonna 
 
amelyekre ez a nyilatkozat vonatkozik, megfelelnek az alábbi EK irányelveknek és szabványoknak. 
 
EK irányelvek: 
Gépészeti irányelv  2006/42/EK 
 
 
Harmonizált szabványok: 
 
EN ISO 12100-1 és EN ISO 12100-2 Gépek biztonsága 
 
EN 818-7:2002+A1:2008  Rövid szemeslánc emelési célra, javított minőség, 

V. fokozat, tanúsítvány kibocsátója: Fachausschuss  
 Metall und Oberflächenbehandlung 
 
EN 13157:2004+A1:2009  Kézi működtetésű emelőberendezés, kivéve az 

„5.1.6 Üzemeltetési erő” követelményeit 
 
 
 

 

A műszaki fájl összeállításáért felelős személy: 
Udo Kleinevoß 
Műszaki vezető 
Kito Europe GmbH. 40549 Düsseldorf 

 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

URL-cím: http://www.kito.co.jp 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KITO Europe GmbH 
Heerdter Lohweg 93, D-40549 Düsseldorf, Németország 
Telefonszám: +49-(0)211-528009-00 
Fax: +49-(0)211-528009-59 
E-mail: info@kito-europe.eu 
URL-cím: http://www.kito.net/ 

 

KITO Corporation 
Tokiói központ: 
SHINJUKU NS Building 9F, 2-4-1, Nishi-Shinjuku, Shinjuku-ku, Tokyo 163-0809, Japán 
URL-cím: http://www.kito.com/ 

Központ és gyár: 
2000 Tsuijiarai Showa-Cho, Nakakoma-Gun, Yamanashi 409-3853, Japán 
URL-cím: http://www.kito.com/ 

http://www.kito.co.jp/
http://www.kito.com/
http://www.kito.com/


 

 


