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1. oldal 

 

T5C5 típusú vonó- és ütközőkészülék műszaki leírása 

 

Önműködő vonó-és ütközőkészülék: 

 

 A T5C5 típusú motorkocsikon alkalmazott önműködő vonó-és ütközőkészülék 100 kN 

húzó és vonóerő átvitelét teszi lehetővé, és magában foglalja a vezérlő és főáramú villamos 

csatlakozókat is. 

 

Szerkezeti felépítése: 

 

 A vonórúdhoz szegecseléssel erősített csatlásfej felső részén helyezkedik el a villamos 

csatlófej. A vonórúd másik végéhez a húzó- vonóerőt csillapító gumirugók csatlakoznak. Elő-

fordulás ellen a vonórudat egy keresztretesz biztosítja a vezetőpersely házában. A vezetőper-

sely csavarkötéssel csatlakozik a rugóházhoz. A vonókészülék felfüggesztése lengővillán és 

csapszegen keresztül csatlakozik az alvázhoz. A lengővillához csatlakozik a feltámasztó szer-

kezet laprugója. A laprugó íves végére támaszkodik a magasság beállító emelő. A csatolatlan 

járművég vonókészülékének középállásban történő rögzítését rögzítőkar biztosítja, amely a 

csatlásfejen kiképzett furatba helyezhető. 

 

Csatlásfej: 

 

 Az önműködő vonó-és ütközőkészülék legösszetettebb része a csatlásfej. Az 

acélcsatlásház homlokrészén egy kúpos felöntés és egy bemélyedés található, amely lehetővé 

teszi a csatlásfejek összezárását. A csatlásházban függőlegesen helyezkedik el a főcsapszeg, 

amely körül a szívdarab elfordulhat. A szívdarabhoz csatlakozik a vonószem, a kapcsolórugó 

és a kilincsrúd. A kiegészítő kapcsolórugó a szívdarabhoz szorít egy kétkarú emelőt, amely-

nek görgős vége kapcsolásnál legördül a szívdarabon és elősegíti a csatlás lezárását. A 

kilincsrudat a kívül elhelyezett kilincsrugó feszíti. A kilincsrúd működtetését végző bélyegtalp 

a bélyegrugóval együtt a csatlásházon kívül helyezkedik el és kapcsolatban áll a kioldó retesz-

szel. A kézi kioldó készülék karja vonóheveder és lánc közbeiktatásával csatlakozik a főcsap-

szegre hegesztett karhoz. 

 

Villamos csatlófej: 

 

 A villamos csatlófej a csatlásház felső részén helyezkedik el. A villamos csatlófej elfor-

dítható egy csap körül. A villamos csatolófej homlokoldalán lévő érintkező testben találhatók 

az érintkezők. Összezárt csatolófejnél a nedvesség behatolását gumikeret akadályozza meg. 

Szétkapcsolt állapotban egy mozgatható fedél védi az érintkezőket. Csatlásnál a fedél mozga-

tása automatikusan történik a két oldalt elhelyezett karok segítségével. A fedél véletlen felnyi-

tását biztosítócsap akadályozza meg. A villamos csatolófej pontosítását csap és persely bizto-

sítja. A mechanikus és villamos csatlás együttes működtetése a főcsapszegre erősített kar se-

gítségével történik. A kar kimunkálásába akad bele a görgőkar kapcsolószege. A főcsapszeg 

elfordulását követik a görgőkar és a görgőn keresztül nekinyomódik a görgőkengyelnek és 

elmozdítja a villamos csatlófej házát előre, vagy hátra. 
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Alátámasztó szerkezet: 

 

 Csatolás előtt a vonókészüléknek egymással szemben kell állnia. Vízszintes irányban a 

rögzítőkar kiemelése után a vonókészülék állítható. Függőleges irányban a magasság beállít-

ható az emelőorsó forgatásával 

 

Minősítés, javítás: 

 Leszerelés, külső tisztítás, mosás. 

 Az alkatrészeket forró vízsugaras mosóban kell zsírtalanítani, tisztára mosni. Az apróbb 

alkatrészek mosását alkatrészmosó kádban mosófolyadékkal kell elvégezni. 

 Állapotfelvétel. 

 Szétszerelés, állapotfelvétel szerint.  

 Az alkatrészek darabonkénti tisztítása. 

 Az alkatrészek hibafelvétele szemrevételezéssel, méréssel. 

 Repedt, törött alkatrészek cseréje, vagy hegesztése. 

 Deformálódott alkatrészek egyengetése. 

 Kopott csapok, perselyek cseréje. 

 Törött, repedt, fáradt rugók cseréje. 

 Korrodált alkatrészek cseréje, esetleg oxidréteg eltávolítás. 

 Rögzítő elemek, csavarok szükség szerinti cseréje. 

A vonórúd javítása: 

 Törés esetén cserélni kell. 

 Deformáció esetén egyengetni kell, azonban ez csak akkor lehetséges, ha a szár hengeres 

része nem deformálódott. 

 A rúd deformálódása egyengetéssel javítható. Ezt jelölni kell úgy, hogy a rúdon a fejönt-

vényből 50-100 mm-re 6-8 mm fúróval 1-1,5 mm be kell fúrni. 

 A rudat max. 3-szor lehet egyengetni! 

A vonórúd végein lévő M36x1,5-ös menetet újra kell vágni. 

A himbarugó ellenőrzése: 

 A gumielemek keménységét, épségét kell ellenőrizni. A gumielemeknek repedezettnek, 

töredezettnek, hiányosnak nem szabad lenniük. 

 Keménységüknek 75-84 Shore fok között kell lenniük. 
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Az alátámasztó bak és rugó javítása: 

 A perselyek, csapok max. kopása 0,5 mm lehet. Ennél nagyobb kopás esetén ki kell cserél-

ni azokat. 

 A meneteket utánvágással javítjuk. 

 A rugótámasztó lapot mindig kicseréljük.  

 A rugólapokat repedés, alak szempontjából be kell vizsgálni. Repedés esetén, alakeltérés-

kor újra ívelni kell. 

Csatlásfej ház: 

 Ha a főcsapszeg furata 36 +0,5 mm értéknél jobban kiverődött, akkor a perselyt ki kell 

sajtolni és újra cserélni. 

Főcsapszeg: 

 A csapszegek egyoldalúan kaphatnak. A megengedett kopás 0,5 mm. A kopott főcsapsze-

get újra kell cserélni. Felhegeszteni tilos! 

Szívdarab: 

 A szívdarab pofarészén levő kopást feltöltő hegesztéssel lehet javítani. Feszültségmentesí-

tés után mínusztűréssel (0,1-0,2 mm a méret alatt) után kell munkálni. 

 A csapszegfurat kopása esetén a szívdarabot fel kell fúrni és acélperselyezéssel javítani. 

Csatlásszem: 

 A kopás a csap belső felületén történik, ezért a csatlásszem túl hosszú lesz (ennek értéke a 

méreten túl 1 mm lehet). Nagyobb kopás esetén a csatlásszemet újra kell cserélni. Felhe-

geszteni tilos! 

 A csatlásfej egyéb részei csak csekély kopásnak vannak kitéve, azonban deformálódhatnak. 

Az ilyen részeket ki kell egyengetni, vagy újra cserélni. Az alkatrészeket visszaépítés előtt 

felületkezelni kell. 

Összeszerelés: 

 A szétszereléssel ellentétes sorrendben történik. 

 A rugó összenyomásához készüléket kell használni. 

 Az ütközőrudat vékonyan le kell zsírozni összeszerelés előtt. 
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Átvételi követelmények 

 Ellenőrizni kell a rögzítő elemek hiánytalanságát és megfelelő meghúzottságát. 

 Törés, repedés, szakadás, hiányosság, durva kopás sehol nem engedhető meg. 

 Ellenőrizni kell a teljes ütközőkészülék egyvonalúságát. 

 Ellenőrizni kell a csatoló csapszeg rögzítettségét. 

 A csatoló csapszeg holtjátéka a furatban max. ± 0,05 mm lehet. 

 

Festés: 

 A MEO ellenőrzés és sikeres átadás után a vonó- és ütközőkészüléket rozsdagátló alapozó-

festékkel kell festeni. 
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ICS típusú vonó- és ütközőkészülék műszaki leírása 

Vonókészülék: 

 A vonó- és fékezőerők csillapítására lapos tekercsrugót alkalmaznak, amely 5000 dN 

terhelésig rugalmas kapcsolatot biztosít az összecsatolt járművek között. A vonó-és ütközőké-

szülék elemei: ütközőfej, amely szegecseléssel kapcsolódik a vonórúdhoz, amely a vonólírán 

belül elhelyezett rugótányérhoz rögzített. A tekercsrugót előfeszítve szerelik be a lírába. A líra 

bekötése az alvázba csapszeg segítségével történik, amelynek kiképzése lehetővé teszi a lírás 

vonó-és ütközőkészülék függőleges kilengését is. Az össze nem csatolt ütközőkészüléket a 

középhelyzetben rögzíteni kell egy felbillenthető kengyel segítségével. 

 

 A lírás vonó-és ütközőkészülékek összecsatolása csatlórúddal és csapszeggel történik. 

Az ütközőfejek nem kapcsolódnak szorosan egymáshoz a csapszeg és furatok közötti hézag 

miatt, az erők irányának megváltozásakor az erőjáték lengésbe hozhatja a vonókészüléket. A 

líra gumirugó elemmel van ellátva. A vonószár csak a líránál négyszögletes, egyébként kör 

keresztmetszetű. A líra és a líra gumirugózata között egy távtartó gyűrű van beépítve. 

 

Csavarmenetes merev (Alemann) csatlófej: 

 A csavarmenetes merev csatlófej szerkezeti kialakítása: az ütközőfej a vonórúdon la-

zán illesztett, vagyis elmozdulhat. A csatlórúdba, illetve vonórúdba helyezett csapszeg holtjá-

téka úgy küszöbölhető ki, hogy a lapos menettel ellátott gyűrűt a két fül segítségével elfordít-

juk, így az ütközőfejeket összezárjuk kotyogásmentesen, így a csapszeg és csatlórúd közötti 

hézag is megszűnik. A vonóerőt a csatlórudak és csapszegek míg a tolóerőt az ütközőfejek 

viszik át, ha a csavarmenetes merev  csatlófejeket kotyogásmentesen húzzuk össze. 

 

Minősítés, javítás: 

 Leszerelés, külső tisztítás, mosás. 

 Az alkatrészeket forró vízsugaras mosóban kell zsírtalanítani, tisztára mosni. Az apróbb 

alkatrészek mosását alkatrészmosó kádban mosófolyadékkal kell elvégezni. 

 Állapotfelvétel. 

 Szétszerelés, állapotfelvétel szerint.  

 A vonó-ütközkészüléket megfelelő rugóösszenyomó készülék segítségével lehet szétsze-

relni. 

 Az alkatrészek darabonkénti tisztítása. 
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 Az alkatrészek hibafelvétele szemrevételezéssel, méréssel. 

 Repedt, törött alkatrészek cseréje, vagy hegesztése. 

 Deformálódott alkatrészek egyengetése. 

 Kopott csapok, perselyek cseréje. 

 Törött, repedt, fáradt rugók cseréje. 

 Korrodált alkatrészek cseréje, esetleg oxidréteg eltávolítás. 

 Rögzítő elemek, csavarok szükség szerinti cseréje. 

Líra: 

 Törés esetén cserélni kell. Max. 5 cm hosszú, 1 mm mély repedés felhegesztéssel javítható. 

 Deformálódást egyengetni kell, ha az egyenetlenség nem nagyobb 15 mm-nél. Ha nagyobb, 

akkor a lírát cserélni kell. 

 A szögletes furatok max. kopása 5 mm lehet, amely 1-2-3-4, vagy 5 mm-es vastagságú 

betétlemez behegesztésével javíható. 

 A perselyezett furatok perselyeit minden esetben ki kell cserélni. Ha a perselyfészek is ko-

pott, akkor a lírát cserélni kell. 

Vonórúd fejjel: 

 Ha a fejrész repedt, csorbult, vagy deformálódott olyan mértékben, hogy nem javítható, 

akkor a vonórúdról le kell szerelni. 

 Az új fejrészt vissza kell szegecselni. 

 Deformálódást egyengetni kell, repedés és csorbulás kihegeszthető. A repedés hossza: 

max.: 5 cm, csorbulás max.: 3 cm
2
 lehet. 

 A szegmenseknél, vagy a csatlószeg erővonalába lévő  repedések nem javíthatók! 

 A fejben lévő csatlószeg furatának ovalitása max. 2 mm lehet. E méret felett perselyezni 

kell. Ha már perselyezett, akkor minden esetben újra kell perselyezni. 

 A rúd deformálódása egyengetéssel javítható. Ezt jelölni kell úgy, hogy a 55 mm rúd 

részen a fejöntvényből 50-100 mm-re 6-8 mm fúróval 1-1,5 mm be kell fúrni. 

 A rudat max. 3-szor lehet egyengetni! 

 A rúdon lévő kopásokat hegesztéssel fel lehet tölteni, az alábbi méretek szerint: 

  55 mm 45 mm-ig   1-1 oldalon 

  45 mm 40 mm-ig 

  40 mm 36 mm-ig 
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 A 10 mm-es ékpályánál 1 mm-es kopás a max., ami megengedhető. 

 A feltöltendő felületek nagysága nem haladhatja meg a 20 cm
2
-t. 

 Ha a rúd olyan mértékben deformálódott, hogy nem javítható, de a fejrész használható, 

akkor a fejet le kell róla vágni. Az öntvényről a rúd darab kisajtolható.  

 Abban az esetben, ha a tengely végénél lévő 55 mm-es rész kopása meghaladja a 2 mm-t, 

javítható úgy, hogy le kell esztergálni. 

 M42x1,5 menetet kell vágni, a menetes perselyt rá kell hajtani és hegesztéssel rögzíteni. 

 Az 35 mm-es csatlószeg furat megengedett kopása 2 mm lehet. 

 Túlkopás esetén, 45 mm-re fel kell fúrni és méretre perselyezni. 

 Az ékpálya (5x9; 5x25 mm) kiverődése esetén fel kell hegeszteni és újból kimarni 180o-

kal elfordítva a rudat. 

 Az 60 mm-es furat max. kopása 1,5 mm lehet. Ezen felüli kopás esetén a rudat cserélni 

kell. 

Vonórúd egyengetés: 

 A vonórúd max. lehajlási értéke a rúd középvonalától 30
0
. Ha a deformáció ezt az értéket 

meghaladja, a rudat le kell cserélni. 

 A vonórudat frikciós présgép segítségével hidegen lehet kiegyengetni. 

Ütköző anya: 

 Az anyán lévő kilincstartó fülekből a 2 db kilincset le kell szerelni. 

 A kilincstartó füleket deformálódás esetén egyengetni, kopás, kiverődés esetén hegeszteni 

kell. A menetközépen a fogak megengedhető kopása max. 0,5 mm. Minden menetet át kell 

szabályozni!  

 Majd a kilincseket a tartozékok javítása után vissza kell szerelni. 

Tekercsrugó: 

 Törés esetén, valamint ha a rajz előírásainak nem felel meg, ki kell cserélni. Rajzszám: ET 

14556 

Négyszögletes hüvely: 

 Minden esetben cserélni kell. 

Alsó-felső rugótányér: 

 Az 40,6 mm-es furatnál a megengedett kopás max. 1-1,5 mm. Törés,  repedés, deformá-

lódás esetén cserélni kell. 
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Tekercsrugó szorító ék: 

 A szorítóéket minden javítás alkalmával cserélni kell. 

Biztonsági lemez (gallér): 

 Kopás esetén javítható, ha a javítás után az orrész mérete min. 4 mm. 

Szorítóbilincsek (félgyűrűk): 

 A megengedhető max. kopás kívül-belül 0,5-0,5 mm. Nagyobb kopás esetén cserélni kell. 

Rugónyomó tárcsák: 

 Deformálódás esetén egyengetni kell. Külső oldalon csorbulás, törés, vagy erős berágódás, 

kopás esetén cserélni kell. A belső 56 mm-es furatnál 0,5 mm-es kopás még megenged-

hető. 

Zárókilincs: 

 Ha törés nincs, a kopások kihegeszthetők. Furatkopás max. 0,5 mm. 

Kilincs csap: 

 A csap felhasználható, ha a fejrész nem sérült és a hengeres részen a kopás nem haladja 

meg a 0,5 mm-t. 

Csatlószeg lánccal: 

 A csatlószeg átmérője névlegesen 34,8 mm  34,5 mm-ig felhasználható, ellenkező 

esetben cserélni kell. 

 A lánc szakadásakor cserélni kell, de “S” horoggal max. 1 helyen megtoldható. 

 A csapszeg fogantyú (lánctartó szem) hegeszthető leköszörülve. 

 Láncrögzítő, tányérbiztosító menetes szem kis menetsérülés esetén a menetet át kell met-

szeni. 

 Nagyobb menetsérülés, menetszakadás, nagy kopás esetén cserélni kell. 

 

Gumielem: 

  

 Szakadt, lemezesé vált, láthatóan alakját vesztett gumielem nem építhető vissza. Furatko-

pás nem megengedett. Szemrevételezés, furat ellenőrzés után minden darabon keménységi 

vizsgálatot kell végezni. A vizsgálatot oldalanként 1-1 ponton kell végezni. A gumielem 

keménysége 55-60 Shore keménységű lehet. 60 Shore-nál keményebb gumielem nem épít-

hető vissza. Egy egységen belül célszerű azonos keménységű gumielemeket szerelni. Ha a 

gumielem keménysége 55-58 Shore közé esik, akkor az utolsó gumi mellé 1 db 4 mm vas-

tag gumiból készült, egyéb meneteiben a gumielemmel megegyező méretű lemezt kell sze-

relni. 
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Távtartó: 

 

 A belső furat  növekedés (kopás) nem lehet nagyobb  + 0,5 mm-nél. Ilyen méretű ko-

pással fordított állással még visszaépíthető. 

 

Szorító félgyűrű: 

 

 Szorító félgyűrűket párban kell vizsgálni. Belső  kopás 0,5 mm-nél nagyobb nem lehet. 

 

Összeszerelés: 

 A szétszereléssel ellentétes sorrendben történik. 

 A rugó összenyomásához készüléket kell használni. 

 Az ütközőrudat vékonyan le kell zsírozni összeszerelés előtt. 

 

Átvételi követelmények 

 Nem engedhető meg holtjáték a líra és a négyszögletes szár között. 

 A líra végén lévő vonószem diabóló perselye nem lehet kopott. 

 A kilincsszerkezetnek bármely állásnál az ütközőfej fogazatba könnyen kell behaladnia. 

 Az ütközőfej menetes részén elakadás, megszorulás nem engedhető meg. 

 Ellenőrizni kell a rögzítő elemek hiánytalanságát és megfelelő meghúzottságát. 

 Törés, repedés, szakadás, hiányosság, durva kopás sehol nem engedhető meg. 

 Ellenőrizni kell a teljes ütközőkészülék egyvonalúságát. 

 A négyszögletes száron, a lírán, az ütközőfejen durva, működést befolyásoló felületi sérü-

lés nem lehet. 

 Ellenőrizni kell a csatoló csapszeg rögzítettségét, a rögzítőlánc épségét. 

 A csatoló csapszeg holtjátéka a furatban max. ± 0,05 mm lehet. 

 A gumielemek szúrópróbaszerű javításközi ellenőrzése. 

 

Festés: 

 A MEO ellenőrzés és sikeres átadás után az  ütközőkészüléket fekete alvázvédő festékkel 

kell festeni. 
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TW 6000 típusú jármű vonó és ütközőkészülékének műszaki leírása 

 

Önműködő Scharfenberg vonó és ütközőkészülék: 

A  TW 6000-es jármű műszakilag alkalmas 4 db járműből álló szerelvényben történő 

közlekedésre. Ezért a vonókészüléknek alkalmasnak kell lenni ekkora tömeg biztonságos 

mozgatására úgy, hogy közben nem deformálódhat.  

 

I . Mechanikus csatoló szerkezet 

elektromos motor végzi a csatoló elemek összefordítását, valamint az elektromos 

csatlásfejek  automatikus összekapcsolódását, a csatoló szerkezeten van a reteszelés és 

annak oldása 

II.  Közbetét elfordulás elleni védelemmel 

Az elfordulás a vonórúd elején elhelyezett téglatest alakú szilent block  betét 

berögzítésével  lett megoldva. 

III. Energia elnyelő rugózós betét a magasság állítóval együtt          

A tolatás és a vontatás során fellépő erők csillapítására,  elnyelésére, továbbítására 

szolgál. Az elnyelést  tengelyre fűzött rugó acéllemez gumilap előfeszített sorozatával 

oldották meg. Alatta helyezkedik el a magasság állító szerkezet.   

Beállítási érték: 

    csatlás középvonala, sinkorona között 650 mm /-10 +10mm /          

IV. Csatlásfej oldalirányú mozgását gátló, pozicionáló szerkezet. 

A jármű alvázára szerelt  szögvas keretbe  foglalt készülék. 

rögzítést oldó és mozgató kar 

tengely, előfeszítő rugóval  

kúpos pozicionáló karok műanyag betéttel 

V. Elektromos csatlásfej 

Az elektromos csatlásfej a csatlásház felett  helyezkedik el. 

A fedél és a fej mozgatása csatolásnál  az oldalsó karokkal automatikusan történik. 

A homlokoldalon levő érintkező testek teszik lehetővé a négy kocsiból álló 

szerelvény kialakításának lehetőségét. 

A nedvesség behatolását gumikeret akadályozza meg. 

A BKV Zrt a TW6000 típusú járműveket csak szóló üzemben üzemelteti, ezért a 
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csatlások javítására legtöbb esetben mechanikai sérülés /összeütközés/  miatt 

kerül sor . 

Rajzok a szakszolgálatnál állnak rendelkezésre. 

 

üstra Hannoveri Közlekedési Üzemek                      Elosztás: 

Részvénytársaság 

Városi vasút - Járművek                                  SF 

Műszaki Ellenőrzés Gépészet                              SF1 

                                                         SF2 

                                                         W 

                                                         WP3 

                                                         WP5 

                                                         WP21, WP22 

                                                         WP23, WP24 

                                                         WP25 

                                                         SF02 csak  

Címlap 

 

 Műveleti Technológiai Utasítás   
7051m 
 

 Karbantartási utmutató Scharfenberg- 

 kapcsolóhoz a TW 6000 városi vasúti kocsin  

 

Kiadás: 1999.07.23.                        Továbbírás SF1-en 

Az eddig érvényes 1998. április 14.-i kiadást ennek a címlapnak 

és a további megváltoztatott lapoknak a cseréjével, valamint az 

ujonnan létrehozott lapok hozzácsatolásával és az érvénytelen 

lapoknak a kivételével az alább megadott állapotra kell hozni. 

                       Lapjegyzék 

   Lap Sz.     Kiadás     Változtatás 

   Címlap      1999.07.23  Elosztó, Röv. jelzés 

       1       1987.09.01     - 

       2       1987.09.01     - 

       3       1987.09.01     - 

                                                                                                                                                                                                                                  



   

14. oldal 

 WAW 7051m 

 Kiadás  : 

1987.09.01. Lap     : 1 

 Változás: 1 

 

Vezérlési és kapcsolási funkciókat az egyik motorkocsiról a má-

sikra a villamos csatlakozó segítségével viszik át (ajtók, fel-

lépők, utas-vészfék, stb.). Csak kielégítő érintkezőnyomás ese-

tén vezeti tovább a csatlakozó megbízhatóan a parancsokat. En-

nek a műhelyi utasításnak a segítségével  megvizsgálható, hogy 

a csatlakozó kifogástalanul dolgozik-e, vagy hogy a csatlakozó 

elszennyeződés miatt a szükséges érintkezőnyomást már nem tudja 

létrehozni. 

 

Hogy az elszennyeződés mértékét ellenőrizni tudjuk, egy ellen-

őrző készüléket fejlesztettek ki és az üzemi pályaudvarokon 

rendelkezésre bocsájtottak. 

 

Az ellenőrző készülék a részei: Súlyok (15 kg) 

 Vezetőgörgő 

 Súlyfelvételes 

kötélösszeköttetés. 

 

Ennek az ellenőrző készüléknek a segítségével kell megvizsgál-

ni, hogy a kábelcsatlakozó 15 kg terhelés mellet még előre leng 

ki, ha a kilincsrudat kézzel kioldjuk. 

 

Az ellenőrzésnél a következők szerint kell eljárni: 

1) A váltóállító vassal való ütéssel a kilincsrudat csatlakoz-

tatott helyzetbe kell hozni.  

 - A kilincsrúd most nem a kilincsorr mögött van, hanem a 

kapcsolóházban, mint ahogy az 1. vázlat mutatja, és a 

villamos csatlakozófej hajlik.  

 WAW 7051m 

 Kiadás  : 

1987.09.01 

 Lap     : 2 

 Változás: 1 
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2) A villamos csatlakozófej kézi kezelésének működésellenőrzé-

séhez a csatlakozóemelő segítségével a villamos csatlakozó-

fejet hátra és újra előre fordítani.  

 

3) A 2. vázlat szerinti ellenőrző készüléket a hozzátartozó 15 

kg-os súlyokkal felszerelni.  

 

4) A csatlakozót az E-motor segítségével a jármű vezetőállásá-

ból (szétkapcsolás nyomógombot megnyomni) szétkapcsol. 

 

 - Ennél a műveletnél a kilincsrúd kimozdul a csatlakozóház-

ból. 

 

- A szétkapcsolási művelet alatt a kilincsrud reteszelődését 

a 3. vázlaton bemutatott Fh kézi erővel a kilincsorr mö-

gött megakadályoz. 

 

 - Kilincsrudat visszaenged a csatlakozóházba. 

 

 - A csatlakozó a csatlakoztatott állásig megy. 

 WAW 7051m 

 Kiadás  : 

1987.09.01 

 Lap     : 3 

 Változás: 1 

 

 

 

 1. vázlat 2. vázlat 
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 3. vázlat 

 

Klinkennase = Ki- lincsorr 

Klinkenstange = Kilincsrúd 

 

A vezeték csatla- kozó fejnek ek-

kor a 15 kg-os súly ellenére 

előre kell for- dulni.  

 

Ha a vezeték csatlakozó fej 

nem hajlik telje- sen előre, ak-

kor a csatlakozót meg kell tisztítani és zsírozni. 

 

A tisztítás után egy ismételt ellenőrzést kell végezni. 

                                                                                                                                                                                                       

 

                        

 


