
Használati útmutató

A jelen használati útmutató csak általános információkat 
nyújt az emelőgerendák használatára vonatkozóan és nem 
helyettesíti a készülék- és gyártó specifikus használati 
útmutatókat!

Kérjük olvassák el a teherfelvevő és teherfüggesztő esz-
közökre vonatkozó általános használati útmutatónkat is.

Az emelőeszközökkel emeléseket csak szakértő (elméleti 
és gyakorlati oktatáson részt vett) teherkötöző szakember 
végezhet.

Az emelőgerendák hosszú és nagyméretű terhek szakszerű 
emelésére és szállítására alkalmasak. Használatukkal 
elkerülhető a nagy hajlásszögű függesztőláncok használata és 
így elkerülhető a túlterhelés kockázata, vagy pl. kötéláttételes 
vagy függő menetben a nagy keresztirányban ható erők miatti 
összecsúszás és a teher instabillá válásának vagy leesésének 
kockázata. 

A hosszú terhek behajlása elkerülhető, mivel az emelőgerenda 
optimális pontokon rögzíthető a terhekhez. A könnyen  
behajló terhek esetében is ideális az emelő gerenda használa-
ta mivel több ponton is emelhető a termék. Emelőgerendák  
használatával a daru emelési magassága is optimálisan  
kihasználható, mivel itt nincs hajlásszög, így a függesztékek 
rövidek lehetnek.

A 

Szállított termék megváltoztatása
Az emelőeszközök formája és kivitele nem változtatható meg 
a gyártó hozzájárulása nélkül, pl. hajlítással, hegesztéssel, 
csiszolással, alkatrészek eltávolításával, furatok készítésével, 
biztonsági alkatrészek eltávolításával, mint pl. reteszelések, 
biztonsági stiftek, biztonsági rögzítések, stb., ellenkező eset-
ben a gyártói megfelelőségi nyilatkozat érvényét veszti és a 
gyártó mindennemű szavatossági és garanciális felelőssége 
megszűnik.

Korlátozások a használat során
Hőmérséklet
Emelőgerendáink a -40°C-tól +100°C-ig terjedő 
hőmérsékleti tartományokban használhatók (a keze-
lési útmutatóban található gyártótól függő adatokat 

vegyék figyelembe).

Dinamikus terhelés, a teher lengése
A megadott teherbírás az emelőeszközök dinamikus 
terhelését feltételezi. Kisméretű rántások esetén, pl. 
a teher daruval megemelése, leengedése vagy moz-

gatása miatt, a teljes teherbírás kihasználható. Az erős rántás 
(pl. ütközés a teherrel a szállítás során) nem megengedett.

Személyszállítás
A nyomatékosan nem erre a célra engedélyezett 
és felülvizsgált emelőeszközökkel tilos a személyek 
szállítása. TIGRIP emelőgerendáink személyek 

szállítására vonatkozó engedéllyel nem rendelkeznek!

Használatot veszélyeztető feltételek fennállása 
esetén.
Extrém körülmények között történő használat ese-
tén, mint pl. horganykádakban vagy savkádakban 

és olvasztókemencékben, vagy veszélyes anyagok szállítása 
esetén, mint pl. tűzfolyós anyagok, maró anyagok, atomtech-
nikai anyagok, stb., a gyártóval történő egyeztetés és szakem-
ber általi megfelelő kiegészítő intézkedések meghatározása 
hiányában emelőgerendáink használata nem engedélyezett.

Az emelőgerendák kiválasztása az 
emelendő tárgyak fajtája és tulajdonságai 
szerint

 N  A nem állítható egyszerű emelőgerenda csak olyan áruk 
szállítására alkalmas, amelyek súlypontja közvetlenül a 
felfüggesztő fül alatt van, és ame-
lyek nem állíthatók a teher különfé-
le hosszaihoz.

 N  Ha a súlypont nem a függesz-
tési pont alatt van, úgy az 
emelőgerenda nem megengedett 
ferde állása lép fel.

 N  Az állítható egyszerű emelőgerenda hosszanti irány-
ban a teherhez igazítható. Így olyan terhek szállítására 
is alkalmas, amelyek súlypontja az emelőgerendák 
hosszanti irányában nem a függesztő fül alatt van. Az 
emelőgerenda emiatt fellépő ferde állása az állítási tar-
tomány keretein belül kiegyenlíthető.

 N  A H-alakú emelőgerenda nagy kiterjedésű áruk 
szállítására alkalmas, amelyek súlypontja közvetle-
nül a függesztő fül alatt van. Azonban a terhek eltérő 
hosszához nem igazíthatók hozzá. Ha a súlypont nem 
a függesztő fül alatt van, úgy az emelőgerenda nem 
megengedett ferde állása lép fel.
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 N  A teher rögzítése során feltétlenül ügyeljenek rá, hogy 
az emelőgerenda legalább három függesztési pontja 
egyenlően legyen terhelve.

 N  Az állítható H-alakú emelőgerenda nagy kiterjedésű áruk 
szállítására alkalmas, és mind hossz, mind keresztirány-
ban a teherhez igazítható. Így olyan terhek szállítására 
is alkalmas, amelyek súlypontja az emelőgerendák 
hosszanti irányában nem a függesztő fül alatt van. Az 
emelőgerenda emiatt fellépő ferde állása az állítási tar-
tomány keretein belül kiegyenlíthető. A teher rögzítése 
során feltétlenül ügyeljenek rá, hogy az emelőgerenda 
legalább három felfüggesztési pontja egyenlően legyen 
terhelve.

A teher súlypontjával (pl. borulásveszély) kapcsolatos további 
útmutató a teherfelvevő és teherfüggesztő eszközökre vonat-
kozó általános használati útmutatónkban található. 

A munka megkezdése előtt elvégzendő ellenőrzések

 N Az emelőgerendák első használata előtt meg kell 
győződni róla, hogy:

- megfelel a rendelésnek;
- a gyártói megfelelőségi nyilatkozat, ill. a műbizonylat ren-  
  delkezésre áll;
- az emelőgerendán lévő gyártói jelzésnek és teherbírásnak

egyeznie kell a gyártói megfelelőségi nyilatkozatban, ill. a
műbizonylatban rögzített adatokkal;

- a használati útmutatót gondosan elolvasták.

 N  Csak sérülésmentes emelőgerendák használhatók, melye-
ken a feliratok és a terhelhetőségi adatok rendesen olvas-
hatók. Az első és minden további használat előtt el kell 
végezni az emelőgerendák nyilvánvaló hibákra (látható 
sérülésekre) irányuló szemrevételezéses ellenőrzését!

 N  Azon emelőeszközöket, melyek túlterhelése, vagy ame-
lyek esetében egyéb sérülést okozó behatás ismertté vált, 
a további használatból ki kell vonni és csak felülvizsgálat 
és esetlegesen szükséges helyreállítás után használhatók 
fel újra.

 Alkalmazási útmutató
 N  Az emelőgerenda függesztő fülének elegendő helye 

legyen a daruhorogban és szabadon mozoghasson.

 N  Az emelőgerendán megadott teherbírás (W.L.L.) az 
emelőgerenda maximális terhelhetősége, amit tilos túllép-
ni.

 N  A daru, ill. az emelőszerkezet teherbírásánál az 
emelőgerenda és az összes felhasznált emelőeszköz 
önsúlyát figyelembe kell venni. Az MSZ EN 
13155:2003+A2:2009 szerint a gyártó az önsúlyt köteles 
az emelőeszközön feltüntetni, ha az meghaladja az 50 kg 
súlyt vagy a teherbírás 5%-át.

 N  Amíg a teher veszélyzónáján belül személyek tartózkod-
nak, a terhek emelését vagy szállítását el kell kerülni. 

 N  Megemelt teher alatt tartózkodni szigorúan tilos. 

 N  Az emelőeszközt úgy kell 
beállítani a teher súlypont-
ja fölé, hogy emeléskor a 
teher ne lengjen ki. A nem 
állítható emelőgerendák 
esetében a súlypont ponto-
san a függesztő fül, ill. daruhorog alatt legyen.

 N  Állítható emelőgerendák 
esetében a teher súlyp-
ontját előzetesen becsül-
jék meg és az állítható 
függesztési pontokat 
(teherhorog) a hosszan-
ti és kereszttartóknak 
megfelelően akasszák be. 
Ezután a terhet köteleken, 
láncokon, emelőhevedereken stb. keresztül kapcsolják 
össze a teherhoroggal és kicsit emeljék meg a talajról. Ha 
az emelőgerenda ferdén áll be, a terhet engedjék le, és 
a teherhorog elhelyezkedését megfelelően változtassák 
meg.

 N  Csak akkor végezhető el 
a szállítás, ha az ismételt 
emelési kísérlet során az 
emelőgerenda vízszintes 
marad (max. engedé-
lyezett lejtés 6°). A teher 
beakasztásakor ügyelje-
nek rá, hogy az emelőeszközt úgy lehessen kezelni, hogy 
az emelést végző személyt se a készülék maga, se az 
emelőszerkezet vagy a teher ne veszélyeztesse. 

A maximálisan engedélyezett hajlásszög a függesztő ele-
meken:

 N  A kezelő a teher mozgatását csak akkor kezdheti meg, ha 
meggyőződött róla, hogy a teher rendesen rögzítve van és 
a veszélyzónán belül nem tartózkodnak személyek.

Fix teherhorgos 
emelőgerendáknál

Állítható teherhorog kengye-
les emelőgerendáknál

β max 10° β max 2°

max 6°

Emelőgerendák
4Használati útmutató
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 N Mindig csak terhet vagy biztonságosan egymáshoz rög-
zített terheket szállítsanak. Olyan nem rögzített terhek 
szállítása TILOS, melyek a szállítás során eltolódhatnak, 
kilazulhatnak és/vagy lezuhanhatnak!  
A terhet tilos megemelt vagy feszített állapotban felügye-
let nélkül hagyni. 

 N  Az emelés és leengedés során ügyeljenek a teher stabil 
helyzetére a felborulás, elgurulás vagy leborulás okoz-
ta sérülések elkerülése érdekében. Ez az emelt mellett 
vagy alatt tárolt terhekre is érvényes! Ha az emelőeszköz 
működésében zavar merült fel, a működtetést haladéktala-
nul le kell állítani.

Karbantartás, felülvizsgálat és javítás
 N A munkáltató megteszi a szükséges karbantartási intéz-

kedéseket annak biztosítására, hogy a munkaeszköz 
teljes élettartalma alatt feleljen meg az egészséget nem 
veszélyeztető és biztonságos munkavégzés követel-
ményeinek. (14/2004. (IV. 19.) FMM rendelet 15.§).

 N A terhek emelésére szolgáló eszközök időszakos felül-
vizsgálatát legalább évente egyszer, nehéz alkalmazási 
körülmények között rövidebb időszakonként hozzáértő 
szakemberrel kell elvégeztetni.

 N A terhek emelésére szolgáló eszközök időszakos 
legalább évente egyszer, nehéz alkalmazási körülmények 
között rövidebb időszakonként hozzáértő szakemberrel 
kell elvégeztetni.

 N  A felülvizsgálati és javítási munkákról folyamatosan fel-

jegyzéseket kell készíteni, és a feljegyzéseket meg kell 
őrizni. A felülvizsgálatok során lényegében az alkatrés-
zek állapotát vizsgálják szemrevételezéssel és működési 
vizsgálatokkal, sérülésekkel, kopással, korrózióval vagy 
egyéb változásokkal, valamint a biztonsági berendezé-
sek teljességével és hatékonyságával kapcsolatosan. 
Különös figyelmet kell fordítani az olyan alkatrészek repe-
déseire, illetve kopására, mint a fülek, tartócsapszegek és 
csap-szeg furatok.

 N Az elemek javítása, ill. cseréje feltétlenül szükséges, ha 
látható sérülések vannak rajtuk, ill. az alkatrészek anyag-
vastagságának több mint 10%-a elkopott

 N A felülvizsgálatokat az üzemeltetőnek kell kezdeményez-
nie. 

 N A javításokat és rendbehozatalokat csak szakképzett 
személyek végezhetik el eredeti alkatrészek felhasz-
nálásával.

 N Az emelőeszközök beküldhetők cégünkhöz szakvéle-
ményezésre vagy mobil emeléstechnikai szolgáltatásunk 
keretein belül közvetlenül az Önök cégénél elvégezzük a 
javítást és rendbehozatalt.

https://w
w
w
.em

elesitechnikak.hu

https://www.emelesitechnikak.hu
https://www.emelesitechnikak.hu
https://www.emelesitechnikak.hu
https://www.emelesitechnikak.hu


Emelőgerenda-program
Ahol jobb súlyelosztásra vagy kisebb behajlásra, valamint hosszú, merev és nehéz terhek több pontos mozgatására van szükség, 
ott a Tigrip daruhorgos emelőgerendák a célszerű és biztos teherfelvevő eszközök. A terjedelmes alap program, együtt a különböző 
horogfajtákkal és a teherbírás, a használati szélesség, az állíthatóság sokféle kombinációjával számos megoldást nyújt a gyakran 
előforduló használati esetekre. A rendkívül stabil, robusztus és kedvező árú alap sorozatot a terjedelmes egyedi konstrukciók - amik 
a speciális ügyféligényeknek felelnek meg - egészítik ki.

A végeken alkalmazott hegeszthető horgok - az úgynevezett szarvak - kötélfülek vagy emelőheveder fülek befogadására alkalmasak, 
amivel csövek, tekercsek vagy hengerekek szállítása lehetségek. A csillag alakú emelőgerendák a hengeres testek emelésére, 
a kereszt emelőgerendák a 4-pontos-felfüggesztésre adnak lehetőséget, hogy a Tigrip daruhorgos emelőgerendák a feladatnak 
megfelelően mindig megbízható, könnyen kezelhető és balesetbiztos emelést biztosíthassanak.

Az emelőgerendákra a legkülönbözőbb formákban és kivitelekben van szükség, gyakran egyszeri esetrekre elkészítve. Az itt 
bemutatott ábrák egy kis betekintést adnak az emelőgerendák sokaságából. A függeszték- és teherrögzítő változatok a legtöbb 
építési formával kombinálhatóak.

Emelőgerendák
4Használati útmutató

Füles felfüggesztés
Alap felfüggesztés a DIN 15401 szerinti egyágú daruhorgokkal való használathoz
Meghatározott teher-tömegközéppont esetén szimmetrikus és aszimmetrikus terhelés is lehet-
séges.

Láncos felfüggesztés

Lengőmozgás stabilizálására
Láncprogramunkkal kombinálva a lehetőségek széles palettája nyílik meg. Akasztógyűrű 
egyszerű horognak, valamint dupla horognak
Rövidítőhorgokkal lehetségessé válik az aszimmetrikus terhek tömegközéppontjának állítá-
sa.

Belső csapszeges felfüggesztés
Az építési magasság csökkentésére:
Készre hegesztett vagy összedugható verzióban is

Dupla füles felfüggesztés kétdarus üzemeléshez
Lehetővé teszi az átmeneti emelőgerendaként való használatot két szinkronban futó darun.
Mindegyik függesztékverzió duplafüggesztéses kialakításban is kivitelezhető.

Kengyeles felfüggesztés
DIN 15402 szerinti kétágú daruhorggal való használathoz

Felfüggesztési variációk
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Teherrögzítési variációk

Kovácsolt biztonsági füllel ellátott szemeshorog
Tetszés szerinti emelőberendezéssel, emelőszemmel, -füllel való használathoz

Forgóhorog
Lehetővé teszi a horog emelési ponthoz igazítását. Csuszócsapágyas forgóval (teher alatt 
nem forgatható) és golyóscsapágyas forgóval (teher alatt forgatható) ellátott változat is 
lehetséges.

Hegeszthető horog a gerendavégen (szarv biztosítőfüllel)
Nem állítható emelőgerendák szerkezeti magasságának csökkentésére

Hegeszthető horog a gerendavégen (szarv biztosítófüllel)
Két 1-ágú vagy egyszerűen behajtott függesztékkel/emelőeszközzel való használathoz
állítható kengyellel is lehetséges

Emelőfül készre szerelt függesztékhez
Az emelőfüllel minden programunkból származó emelőberendezéssel kombinálhatóvá válik 
az emelőgerenda

Középső horog
A daru használatára, ha az emelőgerendára nincs szügség.
A középső horoggal megtakarítható az emelőgerenda lerakása és újrafelvétele.
Szemeshorgos vagy forgóhorgos változatok is lehetségesek.
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Típus Teherbírás
Befogási 

tartomány A
Magasság 

H

Beakasztófül
Horognyílás

 F G Súly
EAN-Nr. 
4025092* Ár/dbC D E

t mm mm mm mm mm mm mm kg EUR

TTS   1,0/1000 E 1,00 1.000 405 110 25 60 23 15 23 *552905 481,00
TTS   2,0/1000 E 2,00 1.000 430 135 30 75 23 20 25 *554534 530,00
TTS   3,0/1000 E 3,00 1.000 500 160 35 90 30 25 28 *552813 599,00
TTS   5,0/1000 E 5,00 1.000 615 180 40 100 38 30 41 *554541 726,00
TTS   7,5/1000 E 7,50 1.000 720 200 60 130 42 30 50 *554558 968,00
TTS 10,0/1000 E 10,00 1.000 800 260 70 130 42 30 61 *554565 1.214,00

TTS   1,0/2500 E 1,00 2.500 405 110 25 60 23 15 46 *554602 536,00
TTS   2,0/2500 E 2,00 2.500 470 135 30 75 23 20 69 *552769 637,00
TTS   3,0/2500 E 3,00 2.500 560 160 35 90 30 25 88 *552202 734,00
TTS   5,0/2500 E 5,00 2.500 655 180 40 100 38 30 106 *552493 925,00
TTS   7,5/2500 E 7,50 2.500 780 200 60 130 42 30 148 *554619 1.214,00
TTS 10,0/2500 E 10,00 2.500 860 260 70 130 42 30 181 *554626 1.491,00

TTS   1,0/5000 E 1,00 5.000 475 110 25 60 23 15 163 *554688 744,00
TTS   2,0/5000 E 2,00 5.000 510 135 30 75 23 20 189 *552523 873,00
TTS   3,0/5000 E 3,00 5.000 600 160 35 90 30 25 223 *554695 1.018,00
TTS   5,0/5000 E 5,00 5.000 715 180 40 100 38 30 295 *554701 1.463,00
TTS   7,5/5000 E 7,50 5.000 820 200 60 130 42 30 372 *554718 1.785,00
TTS 10,0/5000 E 10,00 5.000 920 260 70 130 42 30 478 *554725 2.115,00

nem állítható gerenda TTS-E
Teherbírás 1 - 10 t
Alkalmazási terület és felszereltség

 N szimmetrikus terhek szállítására
 N  felfüggesztés DIN 15401 szerinti szimpla daruhoroggal 

való használathoz
 N  szemes horog kovácsolt biztosítófüllel

Választható:
 N  bármely felfüggesztési variációval (lásd 76. oldal)
 N  bármely teherrögzítési variációval (lásd 77. oldal)
 N  más teherbírással
 N  használati szélességek a vevő igénye szerint
 N  külpontos felfüggesztés aszimmetrikus terhek esetén

Emelőgerendák
4Nem állítható gerenda
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Típus Teherbírás
Befogási tar-

tomány A
Magasság 

H

Beakasztófül
Horognyílás

 F G Súly
EAN-Nr. 
4025092* Ár/dbC D E

t mm mm mm mm mm mm mm kg EUR

TTS   1,0/1500 1,00 700-1.500 440 110 25 60 18 15 40 *552646 520,00
TTS   2,0/1500 2,00 700-1.500 470 135 30 75 18 20 41 *552295 631,00
TTS   3,0/1500 3,00 700-1.500 570 160 35 90 21 25 53 *553988 697,00
TTS   5,0/1500 5,00 700-1.500 655 180 40 100 23 30 79 *551281 854,00
TTS   7,5/1500 7,50 700-1.500 740 200 60 130 32 30 98 *553995 1.210,00
TTS 10,0/1500 10,00 700-1.500 835 260 70 130 32 30 117 *552219 1.418,00
TTS 12,5/1500 12,50 700-1.500 865 260 75 140 40 30 116 *554008 1.639,00
TTS 15,0/1500 15,00 700-1.500 910 260 85 140 40 30 137 *554015 1.730,00
TTS 20,0/1500 20,00 700-1.500 1020 260 90 160 50 40 180 *554022 1.851,00
TTS 25,0/1500 25,00 700-1.500 1230 300 100 160 50 40 226 *554039 2.423,00

TTS   1,0/2500 1,00 1.500-2.500 440 110 25 60 18 15 58 *554046 588,00
TTS   2,0/2500 2,00 1.500-2.500 505 135 30 75 18 20 84 *552158 739,00
TTS   3,0/2500 3,00 1.500-2.500 610 160 35 90 21 25 105 *552448 906,00
TTS   5,0/2500 5,00 1.500-2.500 675 180 40 100 23 30 127 *552424 992,00
TTS   7,5/2500 7,50 1.500-2.500 785 200 60 130 32 30 178 *554053 1.458,00
TTS 10,0/2500 10,00 1.500-2.500 880 260 70 130 32 30 215 *554060 1.679,00
TTS 12,5/2500 12,50 1.500-2.500 915 260 75 140 40 30 198 *554077 1.931,00
TTS 15,0/2500 15,00 1.500-2.500 955 260 85 140 40 30 237 *554084 2.088,00
TTS 20,0/2500 20,00 1.500-2.500 1060 260 90 160 50 40 287 *554091 2.407,00
TTS 25,0/2500 25,00 1.500-2.500 1255 300 100 160 50 40 342 *554107 2.514,00

TTS   1,0/5000 1,00 2.000-5.000 495 110 25 60 18 15 190 *554367 916,00
TTS   2,0/5000 2,00 2.000-5.000 550 135 30 75 18 20 219 *554374 1.085,00
TTS   3,0/5000 3,00 2.000-5.000 655 160 35 90 21 25 260 *554381 1.253,00
TTS   5,0/5000 5,00 2.000-5.000 740 180 40 100 23 30 372 *554398 1.705,00
TTS   7,5/5000 7,50 2.000-5.000 830 200 60 130 32 30 423 *554404 2.062,00
TTS 10,0/5000 10,00 2.000-5.000 950 260 70 130 32 30 531 *554411 2.417,00
TTS 12,5/5000 12,50 2.000-5.000 980 260 75 140 40 30 449 *554428 2.897,00
TTS 15,0/5000 15,00 2.000-5.000 1025 260 85 140 40 30 568 *554435 3.068,00
TTS 20,0/5000 20,00 2.000-5.000 1155 260 90 160 50 40 691 *554442 3.540,00

Állítható emelőgerenda TTS 
Teherbírás 1 - 25 t
Alkalmazási terület és felszereltség

 N szimmetrikus terhek szállítására
 N  felfüggesztés DIN 15401 szerinti szimpla daruhoroggal 

való használathoz
 N  osztások között állítható
 N  állító kengyel fogantyúval és fogó horoggal (teher alatt 

nem forgatható)

Választható:
 N  bármely felfüggesztési variációval (lásd 76. oldal)
 N  bármely teherrögzítési variációval (lásd 77. oldal)
 N  más teherbírással
 N  használati szélességek a vevő igénye szerint

E

A min.

A max.

F

G

C
D

Raster
100 mm

H
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H alakú emelőgerendák TTS-HE
Teherbírás 10 tonnától

Alkalmazási terület és felszereltség
 N  szimmetrikus terhek szállítására
 N  felfüggesztés DIN 15401 szerinti 

szimpla daruhoroggal való 
használathoz

 N szemes horog kovácsolt biztosító-
füllel

Választható:
 N  bármely felfüggesztési variációval 

(lásd 76. oldal)
 N  bármely teherrögzítési variációval (lásd 77. oldal)
 N  más teherbírással
 N  használati szélességek és használati hosszok a vevő igénye szerint
 N  külpontos felfüggesztés aszimmetrikus terhek esetén

D

CE

G

H

BA

Emelőgerendák
4H alakú emelőgerendák & Big-Bag emelőgerenda

H alakú emelőgerendák TTS-H
Teherbírás 25 tonnától

Alkalmazási terület és felszereltség
 N  szimmetrikus terhek szállítására
 N  felfüggesztés DIN 15401 szerinti szimpla 

daruhoroggal való használathoz
 N  osztások között állítható
 N  állító kengyel fogantyúval és fogó 

horoggal (teher alatt nem 
forgatható)

Választható:
 N  bármely felfüggesztési variációval 

(lásd 76. oldal)
 N  bármely teherrögzítési variációval 

(lásd 77. oldal)
 N  más teherbírással
 N  használati szélességek és használati 

hosszok a vevő igénye szerint

D

CE

G

H

B max.A max.

A min.
osztás

100 mm
osztás

100 mmB min.
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gitterbox emelőgerenda TTS

A leginkább targoncákkal szállított DIN 15155 szerinti szabvány-gitterboxok annyira stabilak, hogy 
emelőgerendahorgokkal a felső széleknél fogva felemelhetőek, darura akasztva szállíthatók.

A Tigrip-Gitterbox emelőgerenda segítségével a daru is bevonható a cső-, félkész áru-, kész áru 
részek üzemi tartályainak transzporjába. Mostantól az áruátvétel és küldés nem függ teljesen a 
raklapmozgató eszközöktől.

Az egyesével való szállítást lehetővé tevő kivitel két merev és két csuklós - kezelőrúddal összekötött 
- megfogóval rendelkezik. Ezeket csak egy kezelő személy tudja a Gitterboxba ki- és beilleszteni.

A gitterbox emelőgerenda has-
ználatakor a gerendahorgoknak 
mindig a gitterbox felső szélein 
kell rögzítve lenniük.

Big-Bag emelőgerenda TTB

Kereszt emelőgerenda zárt keretű kivitelben hegeszthető, biztosítófüles horgokkal a Big-Bag 
zsákok felakasztásához és szállításához.

Z

C
D

B

22

Tipus
Teher-
bírás Súly A B C D E F G H I

EAN-Nr. 
4025092* Ár/db

t kg mm mm mm mm mm mm mm mm mm EUR

TTS 1,0/1240 - 810 1,00 38,0 1175 600 410 195 125 100 80 28 15 *551595 1.433,00
TTS 2,0/1240 - 810 2,00 61,0 1175 600 495 215 180 150 100 30 20 *551236 1.668,00
TTS 3,0/1240 - 810 3,00 80,0 1175 600 520 215 205 170 130 40 25 *553742 1.937,00

Tipus
Teher-
bírás

Befogási tar-
tomány 

Z Súly B C D
EAN-Nr. 
4025092* Ár/db

t mm kg mm mm mm EUR

TTB 1,0/1090 - 1090 1,00 750 - 800 27,0 210 60 110 *556293 643,00
TTB 1,0/1320 - 1320 1,00 900 - 970 33,0 210 60 110 *556316 666,00
TTB 2,0/1090 - 1090 2,00 750 - 800 42,0 240 75 135 *556330 707,00
TTB 2,0/1320 - 1320 2,00 900 - 970 44,0 240 75 135 *556354 736,00
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Emelőgerenda hosszú horoggal TTS-LE
Teherbírás 10 tonnától

Alkalmazási terület és felszereltség
 N szimmetrikus, henger alakú terhek szállítására
 N  felfüggesztés DIN 15401 szerinti szimpla  

daruhoroggal való használathoz
 N  hosszú horog a vevő igénye szerint

Választható:
 N  bármely felfüggesztési variációval (lásd 76. oldal)
 N  más teherbírással
 N  használati szélességek a vevő igénye szerint
 N  külpontos felfüggesztés aszimmetrikus terhek  

esetén

Emelőgerenda hosszú horoggal TTS-L
Teherbírás 10 tonnától

Alkalmazási terület és felszereltség
 N szimmetrikus és aszimmetrikus, hengeres terhek 

szállítására
 N  felfüggesztés DIN 15401 szerinti szimpla 

daruhoroggal való használathoz
 N  osztások között állítható
 N  hosszú horog a vevő igénye szerint

Választható:
 N  bármely felfüggesztési variációval (lásd 76. oldal)
 N  más teherbírással
 N  használati szélességek a vevő igénye szerint

ØW

D

C

G

E

H

I

A

ØW

D

C

G

E

H

I

A max.

A min.

osztás
100 mm

Emelőgerendák
4Emelőgerenda hosszú horoggal & Távolságtartó gerendák
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A max.

A min.

Távolságtartó gerendák TTS-SPE

Alkalmazási terület és felszereltség
 N adott méret fix munkaterületekhez
 N  emelőfülek függesztékek csatlakoztatásához

Választható:
 N  más teherbírással
 N  használati szélességek a vevő igénye szerint

Távolságtartó gerendák teleszkópos TTS-SP

Alkalmazási terület és felszereltség
 N teleszkópos, a munkaterülethez csapszegfuratokkal állítható. 
 N  emelőfülek függesztékek csatlakoztatásához

Választható:
 N  más teherbírással
 N  használati szélességek a vevő igénye szerint

A
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A következő útmutató terhek ipari emelésére és szállítására 
vonatkoznak. Speciális veszélyekkel járó felhasználások vagy 
terhek esetében, mint pl. személyek, veszélyes áruk, melegen 
folyós, maró vagy nukleáris anyagok szállítása, szakember 
által megfelelő kiegészítő intézkedések meghatározása, ill. a 
teherbírás megfelelő csökkentése szükséges.
Azon alkalmazási területeken, ahol speciális előírások  
érvényesek, mint pl. a színpadtechnikában a jelen útmutató 
nem alkalmazható. Az útmutató a Magyarországon érvényes 
jogi előírásokat veszi figyelembe!

Fogalom meghatározás 
Teherfelvevő eszközök
Az emelő berendezéshez nem fixen rögzített elemek, ame-
lyeket a daru- vagy emelőmű horog és a hasznos teher közé 
helyeznek a teher biztos emelése érdekében.
Pl. emelőgerendák, emelőkapcsok, C-horog, megfogó, rako-
dóvillák.

Példák:

Teherfüggesztő eszközök
Teher emelésére szolgáló berendezések, amelyekkel  
kötéláttétel esetén (hurokképzéssel) lehet dolgozni, mint pl. 
sodronykötelek, függesztőláncok vagy textil emelőeszközök. 

Példák:

Szakértő 
Szakképesítéssel rendelkező emelőgép ügyintéző a nem-
zetgazdaság valamennyi ágazatában alkalmazható kompe-
tenciákkal rendelkezik az üzemeltető tevékenyégi területén 
működő emelőgépek körében az üzemeltető munkáltató által 
ráruházott üzemeltetői feladatok végrehajtásában.

Elősegíti a munkahelyi balesetek megelőzését, valamint az 
emelőgépek váratlan meghibásodásából adódó munkabal-
esetek, vagy személyi sérüléssel nem, csak anyagi kárral 
járó kvázibalesetek és termeléskiesések költségnövelő 

hatásának csökkentését.

Gondoskodik, hogy az emelőgépek biztonságos üzemel-
tetésére vonatkozó jogszabályi előírásokban, a nemzeti 
szabványokban és az emelőgép dokumentációban, illetve 
az üzemeltető belső szabályzatában előírtak a megbízatása 
területén maradéktalanul végrehajtásra kerüljenek.

Illetékes személy (competent person)
Megfelelő képzettséggel, gyakorlattal / tapasztalattal rendelkező 
kijelölt személy, aki a vonatkozó utasítások szerinti szükséges 
vizsgálatot jogosult elvégezni.

A teherkötözővel szemben támasztott 
követelmények
A teherkötözőt a munkaadó köteles betanítani, és rendelkez-
nie kell a teher daruhorogra történő biztonságos rögzítéséhez 
szükséges megfelelő tudással. Erre nincsenek előírt képzések, 
ill. vizsgák, mint pl. bizonyos daruk kezelői esetében. Földről 
vezérelt daruk esetében a darukezelő sokszor teherkötöző is, 
és a darura vonatkozó jogosítványon felül ebben az esetben a 
mindkét területen szükséges szaktudással is rendelkeznie kell. 
A munkaadó köteles a szükséges képzésről és betanításról 
gondoskodni.

Amennyiben a terhek emelésére kialakított munkaeszköz 
kezelője a teher emelésének teljes folyamata alatt nem tudja 
annak biztonságos mozgását közvetlenül, vagy megfelelő 
segédeszköz alkalmazásával folyamatosan figyelemmel kísér-
ni, a feladat ellátására más, megfelelő képesítéssel rendelkező 
személyt is kell (lásd 14/2004. (IV. 19.) FMM rendelet 44.§) 
biztosítani. E személy feladata a biztonságos irányítás. A 
munkáltatónak biztosítania kell a munkaeszköz kezelője és 
az irányítást végző személy között a folyamatos, közvetlen 
kommunikáció lehetőségét, továbbá szervezési intézkedése-
ket kell tennie az emelt tehernek a munkavállalókat, illetve a 
munkakörnyezetet veszélyeztető ütközésének megelőzésére. 

A darukezelőt csak akkor nem kötik az irányító jelei, ha azok 
az érvényes előírásokkal ellentétesek, vagy közvetlen veszély 
áll fenn.

A teherkötöző szakemberek személyes védőfelszerelésének 
része rendszerint a fejvédő (sisak), a védőkesztyűk, acélbe-
tétes munkáscipők és esetleg áthatolás elleni betétes cipők 
(pl. szegek használata falécek esetében) és zajos területe-
ken fülvédő. Bizonyos munkák esetében további személyes 
védőfelszerelésre is szükség lehet, mint pl. leesés elleni véde-
lem.

Teherfelvevő és teherfüggesztő eszközökre vonatko-
zó általános használati útmutató

CE

ÁltalánosHasználati 
Útmutató
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Biztonságos darus szállítási példa:

 N  A tervezett szállítási útvonalnak szabadnak kell lennie, és 
esetleg biztosítottnak.

 N  A lerakási helyet készítsék elő és ellenőrizzék (teherbírás, 
helyviszonyok, alátétfák vagy egyéb szükséges segédesz-
közök előkészítése).  

 N Határozzák meg a teher súlyát. A darukezelővel közölni kell 
a rakomány súlyát.

 N  Válasszák ki a megfelelő kötözési módot.

 N  Válasszák ki a megfelelő teher felvételére és/vagy eme-
lésre szolgáló eszközt és tartozékokat, mint pl. élvédő. 
A hajlásszöget, hurkot, terhelés aszimmetriáját, magas 
hőmérsékletet, stb. vegye figyelembe, és a teher felvételére 
vagy emelésre szolgáló eszköz teherbírását szükség ese-
tén csökkentse le.   

 N  A teher felvételére és/vagy emelésre szolgáló eszközt és a 
teherfüggesztő eszközöket ellenőrizzék a nyilvánvaló hibák-
ra.

 N  Határozzák meg a súlypontot és pozícionálják a daruhorgot 
felette

 N  Kötözzék fel a terhet a kiválasztott kötözési móddal. A nem 
használt ágakat akasszák vissza a függesztő karikába, 
hogy ne lengjenek szabadon, vagy a szállítás során nehogy 
véletlenül beakadjon valahová.

 N  A daruhorogban lévő függesztő karika és a függesztő ele-
men lévő horog szabadon mozogjanak. A teherhorgokat 
mindig a horog alján kell terhelni, sosem szabad a horog 
csúcsán. A horgok mindig kifelé nézzenek.

 N  A teher felvételére és/vagy emelésre szolgáló eszköz aka-
ratlan kiakadását mind a daruhorgon, mind a terhen meg 
kell akadályozni. 

 N A kötöző eszköz ágai ne forogjanak el és ne legyen rajtuk 
csomó. 

 N  Soha ne nyúljanak a kötözés alá vagy a kötöző eszközök 
és a teher közé, ugyanis a teher akaratlan megemelésekor 
becsípődés veszély alakulhat ki! 

 N  Az emelés előtt győződjenek meg róla, hogy a teher szaba-
don mozgatható. 

 N  Az emelés és leengedés során ügyeljenek a teher stabil 
helyzetére a felborulás, elgurulás vagy leborulás okozta 
sérülések elkerülése érdekében. Ez az emelt mellett vagy 
alatt tárolt terhekre is érvényes!

 N  Mindig csak egy terhet, vagy biztonságosan egymáshoz 
rögzített terheket szállítsanak. Olyan nem rögzített terhek 
szállítása tilos, melyek a szállítás során eltolódhatnak, kila-
zulhatnak és lezuhanhatnak!

 N A teherkötöző a teher mozgatását csak akkor kezdheti meg, 
ha meggyőződött róla, hogy a teher rendesen rögzítve van 
és a veszélyzónán belül nem tartózkodnak személyek, ill. ő 
sem tartózkodik a veszélyzónában. 

 N  Az illetéktelen személyeket szükség esetén a szállítás 
megkezdése előtt tájékoztatni, vagy figyelmeztetni kell. 
Általános szabály: a daru működtetése közben a veszély-
zónában illetékteleneknek tartózkodni tilos!

 N Megemelt terhet csak leesés elleni védelemmel ellátott 
munkaterület felett szabad mozgatni, függő teher alatt 
munkavállalók nem tartózkodhatnak. Ha a munkát nem 
lehet más módon elvégezni mint a megemelt teher munka-
vállalók feletti mozgatásával, a szükséges biztonsági intéz-
kedéseket a munkáltató meghatározza, és intézkedéseket 
tesz a munka ennek megfelelő végzésére. Ilyen esetben 
erőzárás elvén működő megfogó szerkezet, illetve elek-
tromágneses emelő nem alkalmazható. (14/2004. (IV. 19.) 
FMM rendelet 41.§) 

 N  Végezzenek próbaemelést és a ferdén függő terhek ese-
tében határozzák meg pontosan a súlyponti helyzetet és 
ismételjék meg a felfüggesztést. A laza kötöző elemeket 
lassan feszítsék meg, hogy a dinamikus terhelést elkerül-
hessék

 N  A darukezelőt a szállítás során csak egy személy irányítsa.

 N Ha a terhet a teherkötöző szakember vezeti vagy pozí-
cionálja (szél, elforgás és ütközés veszélye), úgy mindig a 
veszélyzónán kívül tartózkodjon, sosem a teher előtt!

 N  Nagyobb emelési magasságok esetén vagy ha nagyobb 
veszélyzónával számolnak, a terhet a szükséges távolság 
fenntartása érdekében segédkötelekkel vezessék.

 N  A terhet az előkészített lerakási helyen óvatosan rakják le. 
Függő vagy kötéláttételes menetben megfelelő alátétfákat 
használjanak. A terhet tilos a kötözőeszközre tenni..

 N A lerakás során a veszélyzónát vegyék figyelembe, különö-
sen a terhek targoncával mozgatása közben nő a veszély-
zóna. A terhek stabilitását (pl. borulásveszély) ellenőrizzék 
a teher felvételére szolgáló vagy felfüggesztő eszköz teher-
mentesítése előtt. 

 N  Ha a rakomány – pl. csőköteg – nincs összekötve egy    
egységgé, hanem pl. kötélátkötéssel rögzítik, úgy megfelelő 
intézkedéseket kell hozni annak érdekében, hogy a 
rakomány egyes részei a lerakodáskor ellenőrzés nélkül ne 
gurulhassanak el, ne csúszhassanak el, ne borulhassanak 
fel vagy ne eshessenek le a rakatról.

 N  A kötözőeszköz eltávolítása a teherről – a beakadt ágakat 
tilos erőszakkal kiszabadítani vagy kihúzni!.
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Hajlásszög figyelembe vétele

Többágas emelőeszközök használata esetén a függesztő 
elemeket és az emelőeszközök hosszát úgy kell kiválaszta-
ni, hogy a hajlásszög a megadott teherbírási jelölésen belül 
legyen. Érdemes az összes hajlásszöget azonosra tervezni, 
és minimum 15°-os legyen, mivel a teher így stabilan függ és 
a terhelés jobban képes a két ágon eloszlani.
A hajlásszög semmiképpen nem lépheti túl a 60°-ot. Az a teher-
horog, amelyre az emelőeszközt beakasztják, közvetlenül a 
teher súlypontja közepe felett helyezkedjen el. Nagyobb hajlás-
szögek esetén az emelendő tehernek a szög miatt nagyobb 
kereszterőket kell felvenniük. A rögzítési pontok és a terhek 
elegendően stabilak legyenek, ezen erők sérülés nélküli fel-
vételére!

Példa:
10t súlyú teher esetében 45°-os hajlásszögnél az emelőeszköz 
minden ágára 7t teher jut.
60°-os hajlásszögnél ez a terhelés áganként 10t-ra nő.
Ezért az emelőeszköznek 60°-os hajlásszögnél képesnek kell 
lennie a tényleges teherrel szemben dupla terhelést felvenni. 
(Ebből 45°-os szögnél 30%-os teherbírás csökkenést és 60°-os 
szögnél 50%-os teherbírás csökkenést adódik.)
Ezt a teherbírás táblázatokban a többágú emelőeszközök ese-
tében a hajlásszög megadásával már figyelembe vették.

60° FELETTI HAJLÁSSZÖGEK NEM MEGENGEDETTEK!

Pl. 75° hajlásszög esetén áganként 20t terhelés jönne létre.  A 
két ágat összeadva ez a teher súlyának négyszeresét jelente-
né. Ez nem gazdaságos és különösen veszélyes.
Az alkalmazott hajlásszög minden becsült vagy félrebecsült 
foka az emelőeszköz jelentős túlterheléséhez vezethet!

A nagyobb hajlásszögek elkerülése érdekében emelőgerendák 
is használhatók!

Többágú emelőeszközök, amelyek esetében nem használ-
ják az összes ágat

Ha az emelőeszközök esetében nem használják az összes 
rendelkezésre álló ágat, úgy a laza ágakat be kell akasztani 
a felfüggesztő fejbe, hogy az emelés során akaratlanul ne 
akadhassanak be.

A teherbírás természetesen a használt ágak teherbírására 
csökken.
A függesztéken megadott teherbírások, vagy a következőkben 
feltüntetett használati faktorokkal csökkennek, vagy az ezen 
emelési folyamathoz kapcsolódó megengedett teherbírásokat 
a használt ágak számának függvényében teherbírási táblázat 
alapján határozhatja meg.
(Lásd az egyes termékekhez rendelkezésre álló teherbírási 
táblázatokat.)

Emelőeszköz
összes ágának

száma

A használt 
(ható)
ágak

száma

Felhasználási 
tényező

a megadott
teherbírásokhoz

Nm

Két ág 1 1/2
Három és négy ág 2 2/3
Három és négy ág 1 1/3
Négy ág 3 teljes teherbírás

Az S súlypont helyzetének figyelembe vétele 

A teher ferdeség, elfordulás vagy átfordulás nélküli emeléséhez 
a daruhorognak közvetlenül a teher súlypontja felett kell lennie. 
Ehhez a teherkötöző szakembernek ismernie kell a súlypont 
helyzetét és be kell tartania a következő feltételeket:

a) Egyágú függesztőeszközök és végtelenített 
függesztőláncok, grummetek, körkötelek, emelőhevederek 
esetében a függesztési pont függőlegesen a teher súly-
pontja felett helyezkedjen el; 

b) Kétágú kötözőeszközök esetében a mindkét függesz-
tési pont a teher súlypontja felett helyezkedjen el;

S

S

10 tonna

10 t 10 t

7 t 7 t

45°

60°

kereszt-
irányú
erők

kereszt-
irányú
erők

S

Általános Használati 
Útmutató
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c) Három- vagy négyágú emelőeszközök esetén a füg-
gesztési pontok egyenletesen, egy síkban helyezked-
jenek el a teher súlypontja körül, a súlypont felett.

Ha egy adott teher esetében a súlypont elhelyezkedése nem 
ismert, vagy nem jelölték, úgy a teherkötöző szakember becsüli 
meg a helyét. Óvatos próbaemeléssel (talajhoz közeli, csak 
néhány cm!) kell ellenőrizni, hogy a teher vízszintes helyzetben 
áll-e. Ha csak a teher egyik része emelkedik meg, ismét le kell 
engedni, és a daruhorgot újra kell pozícionálni. Erre az állítható 
teherfüggesztő eszközök alkalmasak, amelyek a megváltozott 
helyzethez illeszthetők, mint pl. az állítható emelőgerendák 
vagy a rövidíthető láncfüggesztékek. Ebben az esetben a 
súlypont a teher azon részén található, amely nem emelkedett 
el a talajtól. Ezt az eljárásmódot valószínűleg egészen addig 
ismételni kell, míg a teher vízszintesen lóg a teher felvételére, 
ill. felfüggesztésére szolgáló elemen.

Olyan terhek esetében, amelyek függesztési pontjai a súlypont 
alatt helyezkednek el, meg kell győződni arról, hogy a rakomá-
ny nem borul fel vagy fordul át!

A terhelés szimmetriájára - a függesztési pontok elosztása 
a súlypont helyzetéhez és a ténylegesen tartó ágakhoz 
képest - ügyelni kell.

Szimmetrikusan elhelyezkedő függesztési pontok esetén, 
merev terheknél (pl. gép vagy széles acél- vagy betonlemez) 
is előfordulhat, hogy 3 vagy 4 ágú kötözőeszköz esetén csak 
két ágat terhelnek. Pl. négyágú függesztőlánc esetében két 
ág tartja a terhet átlósan, a harmadik ág már csak a teher 
egyensúlyban tartásában vesz részt, a negyedik ág pedig csak 
funkció nélkül lóg!
Ilyen esetekben a három- vagy négyágú emelőeszközök ese-
tében is csak a kétágú emelőeszköz értékeivel szabad terhelni, 
a fellépő hajlásszög figyelembevételével.
Maga a teher és az összes rendelkezésre álló függesztési 
pont közül kettőnek képesnek kell lennie ezen erők felvételére!

A kétágú függesztékes emelőgerendák ezen esetben 
lehetőséget kínálnak arra, hogy a terhet merev elemek esetén 
is az összes ágra egyenletesen terheljék rá. Kiegyenlítésként 
szolgál, mint a mérleggerendák, így megakadályozza két ág 
átlós terhelését. 
Rugalmas terhek esetében, mint pl. építési acél rácsok ese-
tében ez a hatás rendszerint nem lép fel, mivel a teher rugal-
massága miatt az ághosszok kis eltéréseit, ill. a felfüggesz-
tési pontok távolságainak kis eltéréseit kiegyenlítik, és így az 
összes ág egyenletesen tart.

Ha többágú teherfüggesztő eszközök esetében az egyes ágak 
különböző hajlásszögűek, úgy a legnagyobb terhelés a lega-
lacsonyabb hajlásszögű ág esetében lép fel.
Extrém esetben a függőlegesen függő ág tartja a teljes terhet. 
Ez a függesztési helyzet veszélyes, mivel a teher rögzítése 
instabil és felborulhat!

Ha egy többágú függeszték emelési pontjai nem szimmetriku-
san vannak elosztva, akkor nem szabad a teljes teherbírásból 
kiindulni, ugyanis az egyes ágakon a teher egyenetlenül oszlik 
el.

Nem szimmetrikus terhelés esetén a felhasznált ágak 
számától függetlenül egy adott ág teherbírását 0° hajlás-
szög esetében a teherbírási táblázat szerint kell meg-
határozni.
Ha az érték nem ismert, kétágú függesztékek esetében a 60°-
ig terjedő hajlásszög adatokkal lehet számolni. Három- és 
négyágú függesztékek esetében segítségként a teherbírást a 
tartóteher függesztéken 45°hajlásszögnél a felhasználó a felére 
csökkentheti. Ez közelítőleg egy ág terhelésének felel meg. (A 
terhelési faktor ebben az esetben 2,1-ről felezve 1,05, azaz 
csekély, az egyes ág értéke felett 5%-al található). Ezért ezeket 
az értékeket mindig lefelé kell kerekíteni – nem pedig felfelé!).
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A szakemberek azonban a mindenkori adottságok alapján, a 
következőkben leírtak szerint, meghatározhatják a teherbírást

A terhelés még szimmetrikusnak tekinthető (határeset), ha az 
összes következőkben rögzített feltétel teljesül:

A teher felvételére szolgáló, ill. emelőeszköz megadott teher-
bírásának kevesebb, mint 80%-a (nagyobb biztonság a határe-
set miatt), és az összes ág legkisebb hajlásszöge (β min) nem 
kevesebb, mint 15°és

az összes felhasznált ág legnagyobb (β max) és legkisebb (β min) 
hajlásszöge nem tér el egymástól 15°-nál nagyobb értékben és 

a felfüggesztési pontok szöge a függesztési síkban (fentről 
nézve), azaz az α1, α2 és α3 háromágú függeszték esetében 
és az α1, α2szög és külön nézve az α3 és α4 szög négyágú 
függeszték *) esetében nem tér el egymástól 15°-nál nagyobb 
értékben.

* Négyágú függeszték esetében a függesztési pontok szim-
metrikus elosztása nem négyzet alakú, lehet téglalap is, ezért
vannak a szögek párhuzamosan egymáshoz viszonyítva!
Lényeg, hogy a teher legalább három ágra (mint ahogy azt
egy négyágú függeszték teherbírás számításánál feltételezik)
elosztható legyen.

Ha a két eset egyszerre lép fel, azaz a központon kívüli súly-
pontja és az egyenetlen eloszlású függesztési pontok, úgy a 
különböző terhelési módok egymást erősíthetik, vagy kölcsö-
nösen megszüntethetik egymást. 

Többágú függeszték esetében a majdnem függőleges ág majd-
nem az összes terhelést felveszi. Ezért ebben az esetben egy 
egyágú függeszték teherbírását kell kiválasztani.
Három- vagy négyágú függesztékek esetében szakember pl. 
két ág teherbírását is kiválaszthatja a legnagyobb hajlásszög 
figyelembevételével, ha a teher ezekre egyenletesen terhelődik.

Figyelem: 
Három- és négyágú emelőeszközök esetében is csak egy ág 
számít tartó ágnak, ha van egy majdnem függőleges ág!

Teher felvételére szolgáló és emelőeszközök 
üzembe helyezése

Egy adott emelőeszköz első használata előtt meg kell győződni 
róla, hogy
a) megfelel a rendelésnek;
b) a megfelelőségi bizonyítvány, ill. a műbizonylat rendelke-

zésre áll;
c)  az emelőeszköz jelölési és teherbírási adatai megegyeznek

a megfelelőségi bizonyítvány, ill. a vizsgálati bizonyítvány
adataival;

d)  az üzemi- és szerelési útmutatókat gondosan elolvasták.

Az emelőeszközöket használat előtt ellenőrizni kell nyilvánvaló 
hibákra.  

Nyilvánvaló hibák pl. a felhajlott horgok, repedt vagy elhajlott 
láncelemek, eltolódott csatlakozó csapszegek a lánccsatlako-
zókban, textil- vagy drótkötelek sodrat törése, bevágódások 
emelőhevederekben, körkötél huzat sérülése.

Ábra: egymást erősítő hatás
A fenti példa szerinti egymást erősítő 
hatás esetén a nagyobb terhelésű 
oldalon csak a három függesztési pont 
egyike található. A központon kívüli 
súlypont és az egyenetlen eloszlású 
függesztési pontok kedvezőtlen hatá-
sai erősítik egymást.

Ábra: kölcsönös emelés
A fenti példa szerinti kölcsönös 
emelés esetén a nagyobb terhelésű 
oldalon található a három függesztési 
pontból kettő, és alacsony hajlásszög-
gel tartják a fő terhelést. A központon 
kívüli súlypontot a függesztési pontok 
ebben az esetben kedvező elosztása 
részben vagy egészben ellensúlyoz-
za.

ßmin

S

30° 45°

Példa:
Függesztési pontok 
szimmetrikus elosztása 
háromágú függeszték 
esetében – az α1, α2 és 
α3 szög azonos méretű 
(mindegyik 120°).

Példa:
Függesztési pontok 
szimmetrikus elosztása 
négyágú függeszték ese-
tében
- az α1 és α2 szög azo-
nos méretű és az α3 és 
α4 szög is azonos méretű.

Példa:
Függesztési pontok szim-
metrikus elosztásának 
határesete négyágú füg-
geszték esetében
- az α1 és α2 szög 155°-
kal térnek el és az α3 és 
α4 szög azonos méretű.

α1 α2

α3

α4

α1 α2

α3

α1=52

α3=120

α4=120

α2=68

Általános Használati 
Útmutató

Nem szimmetrikus teherelosztás esetén vegyék 
figyelembe a rakomány instabilitását!

https://w
w
w
.em

elesitechnikak.hu

https://www.emelesitechnikak.hu
https://www.emelesitechnikak.hu
https://www.emelesitechnikak.hu
https://www.emelesitechnikak.hu


Függesztési pont kiválasztása, ill. 
ellenőrzése

A legbiztonságosabb emelőeszköz sem segít, ha a függesztési 
pontok a terhen használhatatlanok. A függesztést tilos többek 
között pántoló szalagokra, drótokra rögzíteni. Ezek a termékek 
csak a teher összekötésére alkalmasak! Az emelőeszköznél 
fellépő hajlásszögek, egyenetlen tehereloszlás és aszimme-
trikus teherelosztás esetén az emelőeszközökhöz hasonlóan 
extrém esetben egyetlen függesztési pontnak kell az összes 
terhet felvennie! A függesztési pontokon mindig ugyanazok az 
erők hatnak, mint az emelőeszköz abban rögzített ágában.
Ha nem függő- vagy kötéláttételes menetben végzik a füg-
gesztést, úgy a nagy szilárdságú, bevizsgált, hegesztésre vagy   
becsavarozásra alkalmas függesztési pontok a legalkalmasab-
bak.

Szemes csavarok és anyák használata esetén vigyázni kell, 
mivel más célú felhasználásra sok be nem vizsgált és a szab-
ványnak nem megfelelő termék van forgalomban.
A szabványnak megfelelő, nem nagyszilárdságú szemes csa-
var (-anya) legalább a gyártó jelölését, a szabvány számát, pl. 
MSZ EN ISO 3266:2010, a menetméretet és az anyagot, pl. 
C15E tartalmazza (az általános emelési célú 4. minőségi osz-
tályú szemes csavarokra vonatkozó EN-ISO szabvány kidol-
gozás alatt áll). Az összes 1994 után vásárolt szemes csavart 
és –anyát kiegészítésként CE jelöléssel kell ellátni.
A szemes csavarokat és –anyákat a szemes rész szintjére 
merőlegesen tilos terhelni. Ferde húzásnál max. 45° hajlásszög 
lehet, ilyen esetben csak a teherbírás felét és ezt kiegészítve a 
hajlásszög 45°-ig csökkentését további 30%-kal el kell végezni! 
(Lásd MSZ EN ISO 3266:2010 teherbírás táblázat).

A függesztési pontokat, az emelőeszközhöz hasonlóan, a has-
ználat előtt ellenőrizni kell nyilvánvaló hibákra. A nyilvánvalóan 
sérült vagy elhajlott függesztési pontokon vagy szemes csava-
rokon tilos függesztést végezni!

Az emelőeszköz akaratlan kiakasztása elleni 
biztosítás

Ha a teher akaratlan kioldásának, vagy a teherhorog fen-
akadásának a veszélye fennáll, úgy csak olyan teherhorgok 
használhatók fel, amelyek vagy önzáródó biztonsági horgok, 
vagy olyan formájúak, hogy nem kerülhet sor a teher akaratlan 
kioldására.

Azaz a horogbiztosítás szükségességéről szóló döntés az 
üzemeltető felelőssége, aki köteles az egyes munkahelyeken 
és munkafolyamatokban az akaratlan kioldódás, vagy fen-
akadás veszélyét veszélyértékeléssel meghatározni, és a biz-
tosítás nélküli használat során a szükséges intézkedéseket 
meghatározni.

Alapvetően az emelőszerkezetek és daruhorgok, valamint 
horgok esetében a szabványnak megfelelő általános emelési 
célú teher felvételére szolgáló és emelőeszközökön kiakadás 
elleni biztosítás (pl. kiakadásgátló kilincs, vagy önzáródó horog) 
használata szükséges, mivel a jövőbeni felhasználási esetek 
rendszerint nem, vagy nem teljes mértékben ismertek.

A munkaadó is csak akkor képes veszélyértékelést végez-
ni és megfelelő intézkedéseket hozni, ha egy meghatározott 
munkahelyről, ill. munkafolyamatról van szó, és lehet, hogy a 
teher felvételére szolgáló és emelőeszközöket később nem 
erre a célra használják fel.
Tipikus felhasználási eset pl. az öntöde, ahol kiakadás bizto-
sítás nélküli horgoknak van értelme, mivel az emelőeszköz 
kiakasztása a forró teher közelében a függesztési szakembert 
közvetlenül veszélyeztetné.

Ha a terhet kiakadás biztosítás nélküli horoggal a szállítás 
során lerakják, az ismételt megemelés előtt ellenőrizni kell, 
hogy a tehermentesített ágakon egyik horog sem akadt ki vagy 
tolódott el, illetve, hogy nem a horogcsúcsot terheli. Ezért a 
horgot mindig a horogcsúccsal kifelé akasszák be, hogy a 
tehermentesített ág a horgot ne akassza ki és a megemelés 
után a horog a horogalapot terhelje. 
Kiakadás biztosítás nélküli láncrövidítő horog esetében is szük-
ség van a fenti ellenőrzésre.

A megfelelő formájú és kiakadás 
biztosítás nélküli emelőeszköz- és 
daruhorgok rendszerint nem alkal-
masak hajlásszöges egyszerű hurkok 
beakasztására! 
A szállítás során a kiakadásátló  
kilincsek sem terhelhetők, csak a 
terhelésmentes állapotban fellépő 
akaratlan kiakadás ellen védenek! A horog nem terhelhető a 
horogcsúcsnál!

 Veszélyzóna

A munkaeszközök és használatuk biztonsági és egészségügyi 
követelményeinek minimális szintjéről szóló 14/2004. (IV. 19.) 
FMM rendelet 2.§ (h) pontja  a veszélyzónát a következőképpen 
definiálja:
bármely tér a munkaeszközön belül vagy annak környeze-
tében, ahol a munkavállaló és a munkavégzés hatókörében 
tartózkodó egészsége vagy biztonsága veszélynek lehet kitéve.

A daruval történő szállítás során figyelembe kell venni, hogy 
a teher megemelésével, vízszintes gyorsulásával és lefé-
kezésével pl. forgatás, ferde állás vagy ingamozgás lép fel. 
Különösen az emelés során, amikor a horgot nem a súlypont 
fölé pozícionálták, mindez veszélyes és nehezen becsülhető 
helyzetekhez vezethet. Mindez érvényes a teher emelési 
folyamat során az emelőeszközökben való akaratlan moz-
gására is, mint pl. az elcsúszásra vagy felborulásra. Ezen 
mozgások iránya alig látható előre. Ezért a teher környezete 
veszélyzóna. Különösen veszélyes, ha az érintett személynek 
nincs kitérési lehetősége, pl. a gépek, épületelemek, szekrény-
ek, egyéb raktározott áru, stb. miatt.
Ezért a terhek szállításakor a teherkötöző szakember köteles 
megfelelő biztonsági távolságot tartani (pl. a teher irányításához 
vezetőkötelek használata).
Ne haladjon a teher előtt – pl. nem várt akadályok miatt fennáll 
a megbotlás veszélye, és a teher utolérheti. A darukezelő álta-
li vízszintes mozgás leállításakor elmozoghat a teher az Ön 
irányába. A szállítási út és a teher egyidejű szemmel tartása 
szintén nem lehetséges.
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A teher felvételére szolgáló, vagy emelőeszközök tönkremene-
tele miatti teher lezuhanás esetén a veszélyzóna lényegében 
a teher fajtájától és a szállítási magasságtól függ és nehezen 
becsülhető. A terheket lehetőleg a talajhoz minél közelebb 
kell szállítani, hogy a veszélyzónát a lehető legkisebb méret-
ben lehessen tartani. Azonban pl. nehéz köranyagok esetében 
gördülő mozgásra kerülhet sor hosszabb szakaszokon, vagy a 
magasabb áruk a leesés során felborulhatnak (extrém esetben 
pl. az a fémlemez, amely függőlegesen leütődve csúszik ki az 
emelőkapocsból).
A többágú emelőeszközök ágai ritkán mennek tönkre egyszer-
re. Ha a terhet magasra emelik, legalább valamely előre nem 
látható irányban ki fog lengeni, mielőtt a legutolsó ág tönkrem-
egy, és a teher lezuhan. Különösen veszélyesek azok a (külö-
nösen a vékonyabb) fémlemezek, amelyek nagy magasságok-
ból a szó szoros értelmében képesek a levegőben elvitorlázni.

Előírt karbantartások és felülvizsgálatok

A munkáltató megteszi a szükséges karbantartási intézkedé-
seket annak biztosítására, hogy a munkaeszköz teljes élettar-
talma alatt feleljen meg az egészséget nem veszélyeztető és 
biztonságos munkavégzés követelményeinek. (14/2004. (IV. 
19.) FMM rendelet 15.§).

A munkavállalók védelméről szóló törvénynek megfelelően 
a munkáltató köteles arról gondoskodni, hogy az emelő- és 
terhek felvételére szolgáló eszközöket legalább egy éves 
időszakonként szakember felülvizsgálja.

A használati feltételektől függően rövidebb időszakonkénti 
felülvizsgálatokra is szükség lehet, ha az eszközöket gyakrab-
ban használják maximálisan engedélyezett terheléssel, 
nagymértékű kopás, korrózió vagy hőhatás, vegyi hatás ese-
tén, vagy ha az üzemi tapasztalatok alapján magasabb sérülés-
veszéllyel kell számolni.

A felülvizsgálatokról készült feljegyzéseket meg kell őrizni. 
Ha a felhasználóban kétség merülne fel az emelő- és terhek 
felvételére szolgáló eszközök biztonságos állapotával kapcso-
latban, úgy azokat üzemen kívül kell helyezni és el kell végezni 
a szükséges felülvizsgálatokat.   

Rendkívüli felülvizsgálatok

A munkáltató köteles gondoskodni arról, hogy az emelő- és 
terhek felvételére szolgáló eszközök esetében a teherbírást 
esetlegesen befolyásoló sérülések vagy rendkívüli események, 
valamint rendbehozatal után ismételten elvégezzék a   felül-
vizsgálatokat.

Felülvizsgálat előtti tisztítás

Az emelőeszközöket a felülvizsgálat előtt alaposan meg kell 
tisztítani. A láncokat és köteleket úgy kell megtisztítani, hogy 
olajtól, szennyeződésektől és korróziótól mentesek legyenek. 
Minden olyan tisztítási módszer megengedett, amely az ala-
panyagot nem sérti meg. Az olyan eljárásokat el kell kerülni, 
amelyek hidrogén ridegedést (pl. maratás), túlmelegedést, 
hidrogénlehordást vagy nyersanyag deformációt okozhatnak, 

vagy a repedéseket és felületi sérüléseket elfedhetnék.

Feljegyzések és vizsgálati igazolás

Az összes felülvizsgálatról és javításáról feljegyzést kell vezet-
ni, amit a teljes élettartam alatt meg kell őrizni.

EMELÉSTECHNIKA szolgáltatásunk keretein belül szívesen 
támogatjuk a fentiekben! 

Karbantartás és javítás

Amennyiben a felülvizsgálati szakember által végzett szüksé-
ges szemrevételezéses ellenőrzések során az emelés előtt 
hiányosságokat állapítanak meg, úgy azokat meg kell szün-
tetni, pl. a horog, a csatlakozóelemek vagy teljes ágak cseré-
jével és ezt követően a teljes emelőeszközt szakemberrel felül 
kell vizsgáltatni. Az emelőeszközöket javításra és javításra  
bármikor beküldhetik cégünkhöz, vagy mobil emeléstechnika 
szolgáltatásunk keretein belül közvetlenül az Önök cégénél 
elvégezzük a javítást és rendbehozatalt.

Vegyék figyelembe, hogy a kötélbecsípődések, hegesztett csat-
lakozások vagy a textil emelőeszközökön lévő varratok semmi-
képpen sem hozhatók rendbe saját kezűleg, ezen esetekben 
a gyártó felelőssége és a szavatosság rendszerint elveszik! 

Betanítási kötelezettség – fennmaradó    
veszélyek

Terhek emelőeszközökkel való emelésekor a teher mellett, vagy 
alatt tartózkodó személy veszélynek van kitéve. Gyártóként 
kötelesek vagyunk a használó figyelmét felhívni arra, hogy az 
emelőeszközök használata során veszély áll fenn, leginkább 
amiatt, hogy az emelőeszköz teherhez csatlakoztatása nem 
eléggé biztonságos, vagy a teher a megemelés után ingázik 
és a teherkötöző szakembert veszélyezteti. A lezuhanó terhek 
mind a személyeket, mind az árut veszélyeztetik. Használóként 
gondoskodjanak teherkötöző szakembereik és darukezelőik 
megfelelő képzéséről.

A mindenkori termékekre vonatkozó termék specifikus informá-
ciókat a katalógus egyes fejezeteiben, ill. a mindenkori hasz-
nálati útmutatókban találnak.

Általános Használati 
Útmutató
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Általános szerződési feltételek
Bevezető

Általános szerződési feltételnek minősül az a szerződési feltétel, amelyet 
az alkalmazója több szerződés megkötése céljából egyoldalúan, a másik fél 
közreműködése nélkül előre meghatározott, és amelyet a felek egyedileg 
nem tárgyaltak meg.

Általános feltételek

A megrendelések során adott ajánlatokért a eladó nem vállal kötelezettsé-
get, azok csak írásbeli visszaigazolás esetén elfogadottak. A külön megálla-
podásokra, és a képviselők ígéreteire eladó szintén írásbeli visszaigazolása 
esetén vállal kötelezettséget. Az írásbeli visszaigazolás feltétele vonatkozik 
a szállítással kapcsolatos megállapodásokra is.
A vevő az e szerződésből eredő jogait csak eladó hozzájárulása esetén 
ruházhatja át másik félre.

Árak és fizetési feltételek

A kialkudott árakat EURO pénznemben határozzuk meg. Eltérő megállapo-
dás hiányában az árak a eladó székhelyén történő átvétellel és csomagolás 
nélkül értendőek. 
Azokban az esetekben, amikor a szállítás az eladó költségére történik, 
eladó csak a szerződésben leírt szállítási eszközért felelős. Amennyiben 
nem történt ezzel ellenkező megállapodás, a szállítás eladó saját belátása 
szerint történik, és nem köteles a legolcsóbb szállítási módot választani. 
A termékek csomagolásának módja megfelel a hatályos erre vonatkozó 
előírásoknak. A csomagolóanyagok esetleges visszaszállításának költség- 
és fuvardíjmentesen kell történniük.

Számláink fizetési határidejének megállapítása megegyezés alapján tör-
ténik. Lehetséges fizetési módok az átutalás, az előreutalás, a helyszínen 
történő csomag átvétel készpénzes fizetés ellenében vagy az utánvétes 
átvétel. Eladó a  megállapodásban szereplő fizetési határidő túllépése-
kor külön felszólítás nélkül, és további jogok érvényesítésének fenntar-
tásával késedelmi kamatot számít fel a vállalkozások közötti szerződésben 
felmerülő fizetési késedelemre tekintettel a Ptk 6:155. §-a alapján. A kése-
delmi kamat mértéke a késedelemmel érintett naptári félév első napján 
érvényes jegybanki alapkamat – ha pénztartozást idegen pénznemben kell 
teljesíteni, az adott pénznemre vonatkozó alapkamat, ennek hiányában a 
pénzpiaci kamat – 8 %-kal növelt értéke. Fizetési késedelem esetén vala-
mennyi addig nem esedékes számla azonnal esedékessé válik.
A vevő csak vitathatatlan és jogerősen megállapított követeléseket szá-
molhat fel.

Részszállítások

Eladó jogosult részszállításokra. 
Amennyiben a vevő részszállításokat igényel és azokat egy meglevő 
megbízás alapján végezzük, a részszállítások mennyiségét levonjuk az 
összes szállítmányból.
Amennyiben a vevő az eredeti megbízási mennyiségen felül hív le árukat, 
akkor eladó jogosult a plusz mennyiséget törölni, vagy azokat a szállítás 
napján érvényes árakon felszámolni.
A részlehívások lehetőleg azonos időközönként és azonos mennyiségben 
történjenek. Így a lehívások időben történjenek, 12 hetes határidőn belül, 
hogy a kifogástalan gyártás és kiszállítás a megállapodásban szereplő 
határidőn belül lehetséges legyen, egyébként a szállítás a megfelelő 
időtartammal meghosszabbodik. 

Licencek és engedélyek

A vevő köteles időben beszerezni a szerződés kivitelezéséhez szükséges 
valamennyi engedélyt, beleértve pénzforgalomhoz szükséges engedé-
lyeket is. Amennyiben a szükséges engedélyeket egy bizonyos határidőn 
belül nem lehet megszerezni, egy méltányos héthetes póthatáridőn túl 
eladó jogosult  a vevőnek megküldött nyilatkozattal a szerződéstől elállni. 

Szállítási határidő, szállítási késedelem

A szállítási határidő a szerződő felek megállapodásain alapul, azok betar-
tása az eladó részéről feltételezi, hogy a szerződő felek között minden 
kereskedelmi és technikai kérdés tisztázásra került és a vevő minden rá 
eső kötelezettségét teljesítette. Amennyiben ez nem teljesül, a szállítási 
határidő megfelelő mértékben meghosszabbodik. Ez nem érvényes, ha a 
késedelemért az eladó felelős.

A szállítási határidő betartásáért eladó saját szállítás kikötésével vállal 
felelősséget.

1.

2.

3.

4.

5.

a.

b.

A szállítási határidő akkor tekinthető betartottnak, ha a leszállított áru a 
szállítási határidő lejártáig az eladó telephelyét elhagyta vagy a szállításra 
kész állapotát jelezték. Amennyiben az átvétel esedékes - az átvétel jogos 
megtagadásának kivételével – az átvétel határideje a döntő, adott esetben 
az átvételre kész állapot lejelentése.

Amennyiben a szállítmány küldése, ill. átvétele olyan okokból késik, ame-
lyekért a vevő tehető felelőssé, a szállításra, ill. átadásra kész állapot 
lejelentése után egy hónappal kezdődően eladó jogosult felszámolni a 
számára a késedelemből keletkező költségeket.

Amennyiben a szállítási határidő be nem tartása vis majorra, a munká-
sok megmozdulásaira vagy egyéb olyan eseményekre vezethető vissza, 
amelyek az eladó befolyási területén kívülre esnek, a szállítási határidő 
megfelelően meghosszabbodik. Az eladó a vevővel a lehető leghamarabb 
közli az ilyen körülmények kezdetét és végét.

A vevő határidő tűzése nélkül elállhat a szerződéstől, ha az eladó számára 
a kárveszély átszállása miatt az egész teljesítés véglegesen lehetetlenné 
válik. A vevő elállhat továbbá a szerződéstől, ha a megrendeléskor a 
teljesítés egy részének kivitelezése válik lehetetlenné és jogos érdeke 
a részszállítmány elutasítása. Amennyiben nem ez a helyzet, akkor a 
vevőnek ki kell fizetnie a részszállítmányra eső szerződéses árat. Ugyanez 
érvényes az eladó szállításra vonatkozó képtelensége esetén is. Egyéb 
esetben a 9. pont érvényes.

Amennyiben a teljesítés lehetetlensége vagy képtelensége az átvételi 
késedelem alatt következik be és a vevő ezekért a körülményekért egyedül 
vagy túlnyomórészt felelős, továbbra is kötelezett az ellenszolgáltatásra.

Amennyiben az eladó kerül késedelembe és a vevőnek ebből kára kelet-
kezeik, akkor jogosult egy késedelmi kártérítési általány követelésére. 
Ez az összeg a késedelem minden teljes hetére összességében 0,5 %, 
de legfeljebb a teljes szállítmány azon részértékének 5 %-a, amelyet 
a késedelem következtében nem lehet időben vagy szerződésszerűen 
használni. Amennyiben a vevő a késésben levő eladónak – a törvényes 
kivételek figyelembe vételével – megfelelő határidőt biztosít a teljesítésre 
és a határidőt nem tartják be, a vevő a törvényes előírások keretében 
jogosult a szerződéstől elállni. A szállítási késedelemből adódó további 
igényekre kizárólag a 9. pontban foglaltak irányadóak.

A kárveszély átszállása

Az áru véletlen megsemmisülésének vagy véletlen állapotromlásának 
minden kockázata átszáll a vevőre, amint eladó az árut a vevő rendel-
kezésére bocsátotta vagy átadta a szállítmányozónak vagy fuvarozónak, 
legkésőbb azonban az eladó telephelyének elhagyásakor. Amennyiben 
az áru elküldése olyan körülmények miatt késlekedik, amelyekért nem 
vagyunk felelősek, a kockázat az áru szállításra kész állapotáról szóló 
jelentés beérkezésének napjától száll át a vevőre. Eladó biztosításokat 
csak a vevő kifejezett kívánságára és annak költségére köt. Minden, a 
szállítási költségek átvállalására és a biztosítások költségére vonatkozó 
megállapodás kizárólag a megnevezett költségekre vonatkozik és a kár-
veszély átszállását érintetlenül hagyják, még akkor is, ha egyébként az 
Incoterms és Trade Terms használatában állapodtak meg a felek. 

Vizsgálat és reklamáció

A feltételezett vizsgálat során felismerhető esetleges hiányosságokat az 
áru megérkezésétől számított legkésőbb 8 napon belül, a rejtett hibákat 
a felfedésük után azonnal írásban kell jelenteni. Amennyiben az áruk 
vizsgálatának módjára különleges feltételek szerepelnek a megállapodás-
ban, akkor ennek a vizsgálatnak a gyártóüzemben kell megtörténnie. Ha 
a vevő ebben az esetben a határidő kiszabása és a következményekre 
való utalás ellenére mellőzi a gyártónál történő vizsgálatot, az áru elfoga-
dottnak tekintendő, amint az a telephelyet elhagyja. A vizsgálat minden 
költsége a vevőt terheli.

Garancia

Hibás szállítás és jogi kifogások esetén az eladó a következő garanciákat 
vállalja további igények kizárásával – fenntartva a 9. pontban foglaltakat.

Hibás szállítás

Minden olyan részt térítés nélkül a vevő választása szerint ki kell javítani 
vagy újonnan le kell szállítani, amelyek a kockázat átszállása előtti körül-
mény következtében hibásnak bizonyulnak. Az ilyen hibák megállapítását 
az eladóval haladéktalanul írásban közölni kell. A kicserélt részek az eladó 
tulajdonába kerülnek.

Az eladó számára szükségesnek tűnő valamennyi javítás és pótszállítás 
kivitelezésére a vevőnek az eladó értesítése után elegendő időt és alkalmat 
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https://w
w
w
.em

elesitechnikak.hu

https://www.emelesitechnikak.hu
https://www.emelesitechnikak.hu
https://www.emelesitechnikak.hu
https://www.emelesitechnikak.hu


kell adnia, egyébként az eladó mentesül az abból eredő következmények-
kel kapcsolatos felelősség alól. Csak az üzembiztonságot veszélyeztető 
sürgős esetekben illetve aránytalanul nagy károk elhárításakor, amikor 
az eladót azonnal értesíteni kell, van a vevőnek joga arra, hogy a hibát 
saját maga vagy egy harmadik fél elhárítsa és az eladótól a szükséges 
ráfordítások megtérítését követelje. 

A javításokból illetve a pótszállításokból eredő költségekből – amennyiben 
a kifogás jogosnak bizonyul – az eladó viseli a következő költségeket: a 
pótalkatrész költségeit beleértve a kiszállítás valamint a ki- és beszerelés 
méltányos költségeit, továbbá, amennyiben az egyes esetekben olcsóbban 
kérhető, az esetlegesen szükséges szerelőik és kisegítő erőik költségeit.

A vevőnek a törvényes előírások keretében joga van a szerződéstől való 
elálláshoz, ha az eladó – a törvényes kivételes esetek figyelembe vételével 
– eredménytelenül elmulasztja a számára kiszabott méltányos határidőt az 
áruval kapcsolatos kifogások javítására vagy pótszállításra. Amennyiben 
csak jelentéktelen hiányosságról van szó, a vevő csak a szerződéses ár 
leszállítását jogosult kérni.  szerződéses ár csökkentésének joga egyéb-
ként kizárt.

Eladó nem vállal garanciát különösen a következő esetekben: Nem 
megfelelő vagy szakszerűtlen használat, hibás szerelés illetve üzembe 
helyezés a vevő vagy egy harmadik fél által, hibás vagy hanyag kezelés, 
nem szakszerű karbantartás, nem megfelelő üzemi eszközök, hiányos 
építési munkálatok, alkalmatlan talaj, vegyi, elektrokémiai vagy elektromos 
hatások – amennyiben ezekért nem az eladó felelős.

Amennyiben a vevő vagy egy harmadik személy szakszerűtlenül foly-
tat javítást, az eladó nem felel az ebből keletkezett következményekért. 
Ugyanez érvényes azokra a változtatásokra, amelyeket az eladó bele-
egyezése nélkül hajtanak végre a leszállított eszközön.

Jogi kifogások

Amennyiben a leszállított eszköz használata belföldön ipari jogvédelmi 
vagy szerzői jogok megsértéséhez vezet, az eladó a vevő részére saját 
költségén elvileg megszerzi a további használat jogát vagy a leszállított 
eszközt a vevő részére elvárt módon úgy módosítja, hogy az oltalmi jog-
sértés már ne álljon fent. Amennyiben ez gazdaságilag megfelelő feltét-
elekkel vagy a megfelelő határidőig nem lehetséges, a vevő jogosult a 
szerződéstől elállni. A megnevezett feltételekkel az eladót is megilleti a 
szerződéstől elállás joga. Ezen kívül az eladó a vevőt mentesíti az adott 
oltalmi jog tulajdonosa által támasztott vitathatatlan és jogerősen megál-
lapított követelésektől.

Az eladónak a 8. pontban megnevezett kötelezettségei a 9. pontban van-
nak fenntartva az oltalmi vagy szerzői jogok megsértésének esetére. Ezek 
csak akkor állnak fent, ha:

A vevő haladéktalanul értesíti az eladót az elkövetett oltalmi vagy szerzői 
jogsértésről,
A vevő az eladót az érvényesített követelések elhárításában megfelelő 
mértékben támogatja illetve az eladónak a módosítások elvégzését a 8. 
pontban leírtaknak megfelelő módon lehetővé teszi,
Az eladó előjoga marad minden védekezési intézkedés, beleértve az ügy 
bíróságon kívüli elrendezését is,
A jogi kifogás nem a vevő rendelkezésén alapul,
A jogsértést nem az okozta, hogy a vevő a leszállított eszközt önkényesen 
megváltoztatta vagy azt nem szerződésszerű módon használta.

9. Felelősség

Amennyiben a leszállított eszközt a vevő az eladó hibájából nem tudja a 
szerződés szerint használni a szerződéskötés előtti vagy utáni javaslatok 
és tanácsadások elmulasztása vagy hibás tejesítése miatt vagy különö-
sen a leszállított eszköz kezelési és karbantartási utasítására vonatkozó 
más szerződésbeli mellékkötelezettségek megsértése miatt, akkor a vevő 
további követeléseinek kizárásával megfelelően a 8. és 9b. pontok ren-
delkezései érvényesek. 

Azokért a károkért, amik nem magán a leszállított eszközön találhatóak, 
bármilyen jogi esetben csak a következő esetekben felel az eladó:

Szándékosság esetén
A tulajdonos/a szervezetek vagy a vezető alkalmazott durva hanyagsága 
esetén
Élet, test, egészség megsértése miatt keletkezett felelősség esetén
Hibák rosszhiszemű elhallgatása esetén, vagy olyan hibáknál, ahol 
garantálta a mentességet
A leszállított eszköz hibái esetén vagy a termékfelelősségi törvény alapján 
a magánhasználatú tárgyaknál bekövetkező személyi és anyagi károkért. 
Lényeges szerződésbeli kötelezettségek vétsége esetén az eladó felel a 

nem vezető alkalmazottak durva és enyhe hanyagsága esetén, ez utóbbi 
esetben a szerződés szempontjából tipikus, ésszerűen előrelátható károk 
esetén. További követelések kizárva.

A tulajdonjog fenntartása

A leszállított áru a eladó tulajdonát képezi  valamennyi, még a jövőben 
keletkező követelés teljes kifizetéséig is, amelyek a vevővel kapcsola-
tos ügyletből bármely jogcímen eladót illeti. A vevő jogosult az árunkat 
szabályszerű üzletmenetben rendeltetésének megfelelően használni, 
feldolgozni és viszonteladóként leszállítani és elidegeníteni. Más rendel-
kezésre a vevő nem jogosult. Amennyiben az áruink általunk a vevő meg-
bízásában, vagy a vevő által más tárgyakkal egységes dologgá vannak 
összekapcsolva, megállapodunk abban, hogy a vevő ezúton ránk ruházza 
a részarányos társtulajdont a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. 
törvény 5:15-16. §-a értelmében és a dolgot számunkra megőrzi.

Az áru elidegenítésének esetén, amikor az előbbi rendelkezések szerint 
eladó tulajdonjog fenntartása fennáll, a vevő már most visszavonhatatla-
nul részarányosan lemond részünkre az összes követeléséről az alapul 
szolgáló adásvételi szerződésből a maradék követelésünk nagyságáig. A 
vevő ezen követelések behajtására olyan mértékben jogosult, amíg a velünk 
szembeni kötelezettségeit korlátozás nélkül teljesíti. Elzálogosításokat, 
elkobzásokat vagy egyéb harmadik fél által foganatosított rendelkezé-
seket a vevő haladéktalanul köteles eladónak ajánlott levélben jelezni és 
köteles saját költségén minden szükséges intézkedést meghozni jogaink 
megvédésére. Kötelezettséget vállalunk, hogy az eladó a javára szolgáló 
biztosítékokat a vevő kérésére döntésének megfelelően akkor szabadítja 
fel, amikor annak értéke a biztosítandó követelést 25 %-kal meghaladja. 
Folyószámla esetén a fenntartott tulajdon a eladó szaldókövetelése biz-
tosítékául szolgál. A tulajdonjog fenntartásának időtartama alatt a vevő 
kötelezi magát arra, hogy a vásárlás tárgyát rendeltetésszerű állapotban 
megőrzi és biztosítja azt tűz és lopás és kérésünkre géptörés ellen is és a 
biztosítás megkötését számunka igazolja, valamint kérésre a biztosítóval 
szembeni követeléseiről eladó  javára lemond.

Elállási jog és egyéb jogok

Amennyiben a vevő gazdasági és anyagi helyzetében jelentős romlás 
következik be, a vevő a raktárát, a kint levőségeit vagy az eladott áru-
kat elzálogosítja vagy azokat más hitelezőknek biztosítékul átadja, illetve 
átruházza, vagy ha a vevő a fizetéseinek jelentős részével hátralékba kerül, 
eladó jogosult biztosítékot kérni és – amennyiben nem lehet elegendő 
biztosítékot adni – egy méltányos póthatáridő kitűzése után a minket illető 
maradékkövetelést esedékessé tenni vagy a szerződéstől elálllni.

Az előbbi rendelkezés érvényes akkor is, ha a vevő meghal, üzemét felszá-
molják vagy egy harmadik személynek átruházzák. Ha a maradék adóssá-
got nem fizetik meg eladó számára a tulajdonjog fenntartásának esetében 
a vevő használati joga megszűnik. Eladó jogosult vagyunk tulajdonunk 
kiadását azonnal követelni.
A vásárlás tárgyának ismételt tulajdonba vétele, amennyiben nem a rész-
letfizetési törvény kerül alkalmazásra, nem számít a szerződéstől való 
elállásnak. 

A vevő fizetési kötelezettsége érintetlen marad.
Eladó jogosult vagyunk a vásárlás tárgyát szabadkézből való eladással a 
vevő költségére és számlájára a lehető legjobb módon értékesíteni. Eladó 
az ismételt birtokbavétel és az értékesítés költségeit minden igazolás nélkül 
az eladásból befolyt ellenérték 5 % -val számolja el. A többletköltségeket 
igazolni kell. 

A részletfizetési törvény értelmében kötött jogi ügyleteknél már egy részlet 
kimaradása esetén eladó jogosult a szerződéstől elállni. Ebben az eset-
ben a használati kártérítésnek és a sérülések esetleges megtérítésének 
összegét egy az eladó elrendelendő felértékeléssel egy felesketett szakértő 
állapíthatja meg. A használati kártérítés és a serülésekből eredő kár meg-
térítése ebben az esetben a részletfizetési ár és a felbecsült kár közötti 
különbségből kerül kiszámításra. Az esetlegesen megtakarított köztes 
kamatok és finanszírozási költségek beszámításra kerülnek. 

Visszaszállítások

Az áru mindennemű visszaszállításához alapvetően szükség van a eladó 
beleegyezésére és az árukat a kitöltött visszaszállítási nyomtatvánnyal 
együtt kell részére visszaküldeni. Különben az ügy feldolgozása cégen 
belül nem lehetséges és az áruk költségekkel terhelt visszaküldéséhez 
vezet a vevő részére.

A garancia lebonyolítása

A garanciális határidőn belül fenntartjuk a jogot, hogy a készüléket szak-
véleményezésre a Velbertben található gyárunkba szállíttassuk. Minden 
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garanciális igény alapja a készülékek rendszeres karbantartása és felül-
vizsgálata az UVV-nak megfelelően.

A bíróság helye és teljesítési hely

A szerződéses viszonyokra a magyar jogrendszer szabályai az irányadóak. 
Amennyiben a jelen szerződés egyes rendelkezései hatálytalanok, attól 
függetlenül a szerződés hatályos része alkalmazandó. 
A teljesítés helye a Columbus McKinnon Hungary Gyártó és Forgalmazó 
Korlátolt Felelősségű Társaság székhelye: 8000 Székesfehérvár, 
Vásárhelyi út 5. 

A felek között a jelen szerződésből fakadó esetlegesen felmerült jogviták 
rendezésére eljáró bíróságként alávetéses illetékesség alapján eladó a 
Polgári Perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény 41. § szerint a szék-
helyünk szerinti hatáskörrel rendelkező székesfehérvári bíróság illetékes-
ségét köti ki.

Eladó tevékenysége során elektronikus adatfeldolgozást alkalmaz, amely-
nek során betartja a magyar adatvédelmi jogszabályok mindenkor hatályos 
rendelkezéseit.

Állapot: 2014. december 15.

Columbus McKinnon Hungary Gyártó és Forgalmazó Korlátolt Felelősségű 
Társaság
8000 Székesfehérvár, Vásárhelyi u. 5.
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