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ELŐSZÓ 
 

A könyv a Közlekedésmérnöki Karon folyó BSC oktatás keretén belül a Járműfelépítmények 

szakirány hallgatóinak illetve az ilyen ismeretek iránt érdeklődők részére készült hiánypótló 

műként. 

 A felépítmény szó a járműiparban kétféle dolgot is jelöl: 

- speciális feladatot ellátására szolgáló gépészeti egység, amely önjáró alvázra van 

ráépítve (ide tartoznak az alvázas buszok is). 

- helyváltoztatáshoz szükséges egységekkel (futóművel, esetleg energiaforrással) el-

látott gépészeti egység (fenékvázas, önhordó autóbuszok, utánfutók, pótkocsik, ön-

járó daruk, …) 

 

Bár az ország egyik legnagyobb járműipari cége (IKARUS) megszűnt, felépítményezéssel 

(felépítmények gyártásával) foglalkozó cégek szép számmal vannak. Ezek között megtalálha-

tók a néhány embert foglalkoztató kis cégektől az önálló termékkörrel rendelkező nagyobb 

vállalatok is. 

 

A rendelésre készülő járművek megtervezéséhez, forgalomba helyezéséhez, gyártásához, a 

minősítések megszerzéséhez megfelelően képzett szakemberekre van szükség. Ezeknek a 

mérnököknek az alapmérnöki ismereteken (matematika, mechanika, gépelemek, rajztechnika, 

…) túl speciális tudást is kell szerezni, amely biztosítja az eligazodást a járműtervezés világá-

ban. 

 

A könyv megírásakor feltételeztük, hogy az előtanulmányok keretén belül megszerzett tudás-

anyagot alkalmazási szinten elsajátították, bőséges és alapos ismereteket szereztek a járművek 

gépészeti egységeinek működéséről, tervezéséről. Ezek ismeretanyaga nélkülözhetetlen a fel-

építmények tervezésben illetve az összeépítési feladatok megoldásában még akkor is, ha a 

teljes felépítmény az összeépítést végző cégtől független vállalattól kész elő-gyártmányként 

származik. A felépítménynek és az alapjárműnek a felhasználónál harmonikus egységben és 

megbízhatóan kell működnie. 

A tárgyalásra kerülő anyag elsősorban közúti haszonjárművekre és az azokra ráépítésre kerülő 

felépítményekre koncentrál.  

Fontos része a könyvnek az összeépítési tervek elkészítéséhez szükséges jogi és műszaki is-

meretek átadása. A jogi és műszaki előírások jelentős része a nemzetközi megállapodások 

hatálya alá tartozik, de saját nemzeti kitételeket is tartalmazhatnak. Az alapjárműveket gyár-

tók külön előírásokkal biztosítják magukat, hogy a felépítményből keletkező igénybevételek 

ne tegyenek kárt a járműben. 
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A jegyzetben megjelenített jogi és műszaki ismeretek a jegyzetírás idején érvényben lévő elő-

írásokat és adatokat tartalmazza.  Ezen adatok időközönként változnak ezért az egyes problé-

mák megjelenésekor a hatályos jogszabályok és előírások szerint kell eljárni. A megrendelői 

igények megismerésekor célszerű megtudakolni azt is, hogy a jármű mely országban lesz 

üzembe helyezve. Az egyes országok előírásai ugyanis eltérhetnek egymástól.  

A speciális felépítménnyel ellátott közúti haszonjárművek a megrendelő sajátos igényéhez 

alkalmazkodva többnyire igen kis sorozatokban, sőt esetenként egy vagy csak néhány pél-

dányban készülnek. Az ilyen esetekben nincs lehetőség mintadarab vagy nullszéria gyártásá-

ra, hanem élesben kell a tervezést és kivitelezést végigcsinálni. A tervező felelőssége igen 

nagy, hiszen a rossz tervek alapján legyártott jármű a hatósági eljárás során nem kap üzemel-

tetési engedélyt. Ez nemcsak a megrendelőnek okoz kellemetlenséget, de a tervező és gyártó a 

presztízsveszteség mellett komoly anyagi veszteséget szenved. 

A speciális járművek tervezésekor a tervezőnek és a megrendelőnek szorosan együtt kell mű-

ködni. Pontosan definiálni kell a vevő igényeit, a tervező mérnöknek pedig a jogszabályok és 

műszaki lehetőségek alapján meg határozni az igényeket legjobban megközelítő megoldáso-

kat. A legtöbb speciális igény csak kompromisszumos megoldások eredményként elégíthető 

ki.  

Reméljük, jegyzetünk hozzájárul ahhoz, hogy az ilyen irányú tanulmányokat folytató mérnö-

keink sikeresen teljesítsék a rájuk kirótt járműtervezői feladatokat. 

 

  

       dr. Galambosi Frigyes 
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1. WP 29 Világfórum 

 

A világ járműállományának folyamatos növekedése, valamint a járművek világméretű ter-

jeszkedése már a múlt század közepén előrevetítette valamilyen egységesítés szükségességét.  

Az Egyesült Nemzetek Európai Gazdasági Bizottsága Belföldi Közlekedési Bizottságának 

alárendelt szervezet, a Járműszerkezetek Munkacsoport (WP.29) létesítésére 1958. március 

20-án kötöttek Megállapodást, mely 1959. június 20-án lépett hatályba. Ezen Megállapodást 

azóta többször módosították. 

A Megállapodás célja, hogy az új gépjárművekre valamint a gépjármű berendezésekre egysé-

ges előírások jöjjenek létre és a mellékletek (elfogadott előírások) alapján kiadott jóváhagyá-

sokat kölcsönösen ismerjék el a Megállapodás Szerződő Felei. A Megállapodás eredetileg 

csak biztonsági kérdésekkel foglalkozott, de az azóta eltelt időszakban a környezetvédelem, 

az energetika, a lopásvédelem és a járműirányítás is előtérbe került. 

A Megállapodáshoz úgynevezett ENSZ-EGB Előírásokat kapcsolódnak. Ezek az előírások 

felölelik a személygépkocsikat, kisteherautókat, nehéz gépjárműveket, pótkocsikat, motorke-

rékpárokat és más járműtípusokat, berendezéseiket és alkatrészeiket.  

A Szerződő Feleknek bizonyos türelmi időn belül el kell fogadniuk vagy el kell utasítaniuk 

ezeket. 

A Megállapodás előírásai tartalmazzák a műszaki követelményeket, a vizsgálati módszereket, 

amellyel a követelmények ellenőrizhetők valamint a típusjóváhagyás kiadásának feltételeit.  

A Megállapodás továbbfejlesztése 1998. június 25-én a Globális Megállapodás aláírásával 

történt meg. Az Új Globális Megállapodás lehetővé teszi a műszaki előírásoknál, hogy megfe-

lelő szigorral kérjék számon az előírásokat több Szerződő Félnél, míg másoknál – főleg a fej-

lődő országok esetén – ezt a szigort mérsékeljék. Így minden ország csatlakozhat a megálla-

podáshoz, az ország fejlettségi szintjének megfelelően. Ez lehetőséget ad a fejlődőknek is, 

hogy fokozatosan érjék el az egyre magasabb szintet. 

Ehhez a Megállapodáshoz Magyarország is csatlakozott. Az EU és ENSZ-EGB Közúti-jármű 

Műszaki Koordinációs Központ (EKK) 2004. január 1-jén jött létre, és a Közlekedési, Hírköz-

lési és Energiaügyi Minisztérium Közlekedési Szabályozási Főosztálya irányításával a KTI 

Járműtechnikai, Környezetvédelmi és Energetikai Tagozat keretében működik. Az EU-ENSZ 

EGB Jármű-műszaki Koordinációs Központot a többször változtatott, legutoljára 2009. febru-

ár 10-én megjelent 2/2009 (II.10) KHEM rendelet 3. § (6) bekezdés értelmében működteti a 

KTI Nonprofit Kft. 

 

A koordinációs központ feladatai közé tartoznak többek között az alábbiak: 

 

- információgyűjtés és információszolgáltatás a KHEM részére 



1. WP 29 VILÁGFÓRUM  11 

 Galambosi Frigyes, BME  www.tankonyvtar.hu 

- Tanácsi, vagy Bizottsági, vagy ENSZ-EGB fórumokon résztvevő magyar küldöt-

tek felkészítése 

- az EU és ENSZ szakértői munkacsoportokban résztvevők közreműködésével az 

érdekelt közlekedési és ipari vállalatok, hatóságok, oktató, kutató, szakmai és tár-

sadalmi stb. szervezetek, a szaksajtó - vagyis a szakmai közvélemény -  tájékozta-

tása a gépjármű műszaki előírások területén bekövetkezett változásokról.  

- információk közzététele és folyamatos frissítése az interneten az érdekeltek számá-

ra   

o EU gépjármű direktívák 

o ENSZ-EGB gépjármű előírások 

o Gépjárművekre vonatkozó Műszaki Világelőírások (GTR = Global 

Technical Regulation) angol, francia és orosz nyelven 

 

A WP 29 Világfórum (World Forum for Harmonisation of Vehicle Regulations) több munka-

csoporttal rendelkezi: 

 

GRPE légszennyezési munkacsoport  

GRRF fék és futómű munkacsoport  

GRB zaj munkacsoport  

GRE világítás munkacsoport  

GRSP passzív biztonság munkacsoport  

GRSG általános biztonság munkacsoport  

ITS munkacsoport  

 

Ezen munkacsoportokban magyar résztvevők is dolgoznak, kiknek jelentései a koordinációs 

központ honlapján olvashatók (http://www.kti.hu/). 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.unece.org/trans/main/wp29/wp29wgs/wp29gen/wp29glob_registry.html
http://www.unece.org/trans/main/wp29/wp29wgs/wp29gen/wp29glob_registry.html
http://www.kti.hu/index.php/szolgaltatasok/eu-es-ensz-egb-koordinacio/ensz-egb-szakertoi-beszamolok/grpe-legszennyzesi-munkacsoport
http://www.kti.hu/index.php/szolgaltatasok/eu-es-ensz-egb-koordinacio/ensz-egb-szakertoi-beszamolok/grrf-fek-es-futomu-munkacsoport
http://www.kti.hu/index.php/szolgaltatasok/eu-es-ensz-egb-koordinacio/ensz-egb-szakertoi-beszamolok/grb-zaj-munkacsoport
http://www.kti.hu/index.php/szolgaltatasok/eu-es-ensz-egb-koordinacio/ensz-egb-szakertoi-beszamolok/gre-vilagitas-munkacsoport
http://www.kti.hu/index.php/szolgaltatasok/eu-es-ensz-egb-koordinacio/ensz-egb-szakertoi-beszamolok/grsp-passziv-biztonsag-munkacsoport
http://www.kti.hu/index.php/szolgaltatasok/eu-es-ensz-egb-koordinacio/ensz-egb-szakertoi-beszamolok/grsg-altalanos-biztonsag-munkacsoport
http://www.kti.hu/index.php/szolgaltatasok/eu-es-ensz-egb-koordinacio/ensz-egb-szakertoi-beszamolok/its-munkacsoport
http://www.kti.hu/
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2. A közúti járművekre vonatkozó jogszabályok  
 

A közúti járművekre vonatkozó EU jogszabályok két részre bonthatók: 

• a műszaki tárgyú jogszabályok 

http://eur-lex.europa.eu/hu/legis/20090901/chap133010.htm 

• a biztonsági követelményeire vonatkozó jogszabályok: 

http://eur-lex.europa.eu/hu/legis/latest/chap07204010.htm 

 

A fenti helyeken az EU jogszabályok jelennek meg időrendi sorrendben magyar nyelven. A 

jogszabályok zöme magyarul is megtalálható, de az EU-s csatlakozásunkat megelőző idő-

szakból még vannak lefordítatlan jogszabályok. A tartalom több formátumban is letölthető 

illetve kinyomtatható. Az egyes jogszabályok tartalmazzák az alapjogszabályt valamint az 

azóta hozzáfűzött változásokat is.   

Az EU közúti járművek műszaki tárgyú jogszabályai kategóriák szerint angol nyelvű cím-

jegyzék alapján is kereshetők: 

Gépjárművek 

 http://ec.europa.eu/enterprise/automotive/directives/vehicles/index.htm 

Motorkerékpárok  

http://ec.europa.eu/enterprise/automotive/directives/motos/index.htm  

Traktorok 

http://ec.europa.eu/enterprise/automotive/directives/tractors/index.htm 

 A fenti internet helyek megnyitása után a kérdéses járműkategóriára vonatkozó EU jogsza-

bályok címlistája jelenik meg időrendi sorrendben, angol nyelven. A jogszabály számára kat-

tintva sárga fejlécű táblázat jelenik meg. Ennek, HU jelű oszlopában -ha van- a pdf-re kattint-

va, a jogszabály magyar nyelvű változata nyílik meg és ez letölthető.Az angol nyelvű direktí-

va változatoknak megfelelő magyar nyelvű direktíva szövegek találhatók az 5/1990 (IV.12) 

KöHÉM (rövidített jele ER) és a 6/1990 (IV.12) KöHÉM (rövidített jele MR) számú rendele-

tek módosításaiban a Magyar Közlöny alábbi számaiban: 

 Magyar Közlöny 2000/50.szám II/1. és II/2. kötet  

 Magyar Közlöny 2001/147.szám II. kötet  

 Magyar Közlöny 2002/165.szám III. kötet 

valamint a Nemzeti Közlekedési Hatóság honlapján: 

http://www.nkh.hu/Gepjarmu/jogszabalyok/Lapok/default.aspx. 

http://eur-lex.europa.eu/hu/legis/20090901/chap133010.htm
http://eur-lex.europa.eu/hu/legis/20090901/chap133010.htm
http://eur-lex.europa.eu/hu/legis/latest/chap07204010.htm
http://ec.europa.eu/enterprise/automotive/directives/vehicles/index.htm
http://ec.europa.eu/enterprise/automotive/directives/motos/index.htm
http://ec.europa.eu/enterprise/automotive/directives/tractors/index.htm
http://www.nkh.hu/Gepjarmu/jogszabalyok/Lapok/default.aspx
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A fenti elérhetőségeken a teljes joganyag megtalálható. Ez a jegyzet elsősorban a jármű fel-

építményekkel foglalkozik, ezért a teljes joganyagból csak az ide vonatkozó jogszabályok 

előírásaival foglalkozunk. 

 

2.1. Járműkategóriák 
A rendeletek alkalmazásában a gépkocsik és a pótkocsik a következő járműkategóriák egyi-

kébe sorolhatóak  

 

 „M1  járműkategória‖: személygépkocsik, 

 „M2  járműkategória‖: legfeljebb 5 t megengedett legnagyobb össztömegű autóbuszok, 

 „M3  járműkategória‖: több mint 5 t megengedett legnagyobb össztömegű autóbuszok és 

                  trolibuszok, 

 „N1  járműkategória‖: legfeljebb 3,5 t megengedett legnagyobb össztömegű 

                 tehergépkocsik és vontatók, 

 „N2  járműkategória‖: több mint 3,5 t, de legfeljebb 12 t megengedett legnagyobb 

                 össztömegű tehergépkocsik és vontatók, 

 „N3  járműkategória‖: több mint 12 t megengedett legnagyobb össztömegű tehergépkocsik 

                és vontatók, 

 „O1  járműkategória‖: legfeljebb 0,75 t megengedett legnagyobb össztömegű pótkocsik, 

 „O2  járműkategória‖: több mint 0,75 t, de legfeljebb 3,5 t megengedett legnagyobb 

                össztömegű pótkocsik (a félpótkocsit is ideértve), 

 „O3  járműkategória‖: több mint 3,5 t, de legfeljebb 10 t megengedett legnagyobb 

                 össztömegű pótkocsik (a félpótkocsit is ide értve), 

 „O4  járműkategória‖: több mint 10 t megengedett legnagyobb össztömegű pótkocsik 

 

 

 

2.2. Általános műszaki előírások 
 

2.2.1. A járművek méreteire vonatkozó üzemeltetési műszaki feltételek 
- Motorkerékpár pótkocsijának a szélessége az 1,00 métert, fokozott hőszigetelésű jármű fel-

építményének a szélessége a 2,60 métert, minden egyéb jármű szélessége a 2,55 métert nem 

haladhatja meg. 

- A személygépkocsi pótkocsijának a magassága a 3,00 métert, egyéb jármű magassága a 

4,00 métert nem haladhatja meg. 

• A járművek megengedett legnagyobb hosszúsága: 

a) kéttengelyes autóbusznál: 13,50 méter, 

b) kettőnél több tengelyes autóbusznál: 15,00 méter, 

c) egyéb járműnél - kivéve a félpótkocsit -: 12,00 méter. 

A félpótkocsi leghátsó pontjának függőleges síkja és a királycsap tengelye közötti távolság a 

12,00 métert, a félpótkocsi első részének bármely pontja és a királycsap tengelye közötti tá-

volság a 2,04 métert nem haladhatja meg. 



14  JÁRMŰFELÉPÍTMÉNYEZŐI ISMERETEK 

www.tankonyvtar.hu   Galambosi Frigyes, BME 

Az a) és b) pontban meghatározott megengedett hosszúságot az autóbusz hátsó falára ese-

tenként rögzített tartozékkal együttesen kell érteni. 

- A járműszerelvények, a csuklós autóbusz, valamint a csuklós lassújármű megengedett leg-

nagyobb hosszúsága: 

a) nyerges vontatóból és félpótkocsiból álló járműszerelvénynél: 16,50 méter, 

b) gépkocsiból, mezőgazdasági vontatóból vagy lassú járműből és egy pótkocsiból álló 

járműszerelvénynél, továbbá csuklós autóbusznál: 18,75 méter 

c) vontatóból vagy mezőgazdasági vontatóból és két pótkocsiból álló járműszerelvénynél: 

22,00 méter, 

d) tehergépkocsiból és két pótkocsiból álló járműszerelvénynél, továbbá csuklós lassújár-

műnél: 24,00 méter. 

- A gépkocsi hátsó tengelye és az általa vontatott pótkocsi első tengelye közötti távolság nem 

lehet kisebb 3,00 méternél. 

- A jármű szélességi méreteibe - a megengedett legnagyobb szélesség szempontjából - nem 

számítanak bele: 

a) a gumiabroncsok, a talajjal való érintkezési pontjuk közelében, valamint a gumiabroncsok  

nyomásszabályozó és nyomásjelző berendezéseinek a csatlakozó szerelvényei; 

b) a hóláncok és más hasonló, a kerekekre csak időlegesen felszerelt csúszásgátló berende-

zések; 

c) az olyan visszapillantó tükrök, amelyek - legfeljebb 150 N erő hatására - előre és hátra 

elhajolnak és ebben 

   a helyzetben nem nyúlnak túl az egyébként megengedett legnagyobb szélességi méreten; 

d) az oldalt elhelyezett, 50 milliméternél nem nagyobb kinyúlású irányjelző és méretjelző 

lámpák; 

e) a rakományon alkalmazott vámzárak, valamint az ezek rögzítésére és védelmére szolgá-

ló berendezések; 

• A jármű magassági méretébe a trolibusz áramszedője nem számít bele. 

 

2.2.2. A járművek tömegére vonatkozó üzemeltetési műszaki feltételek 
• A fúvott gumiabronccsal felszerelt kerekű jármű megengedett legnagyobb össztömege 

a) kéttengelyes jármű – kivéve az aa) és az ab) pontban meghatározott 

jármű – esetében a 

 

18,0 tonnát, 

aa) kizárólag belföldi forgalomban használt jármű esetében a 20,0 tonnát, 

ab) alacsonynyomású mezőgazdasági gumiabronccsal felszerelt 
 

aba) mezőgazdasági vontató, 
 

abb) lassú jármű, és 
 

abc) mezőgazdasági pótkocsi 
 

esetében a 25,0 tonnát, 

b) háromtengelyes 
 

ba) gépjármű - kivéve a bb) alpontban meghatározott gépjármű - eseté-

ben a 

 

25,0 tonnát, 

bb) útkímélő tengelycsoporttal rendelkező gépjármű esetében a 26,0 tonnát, 

bc) pótkocsi – kivéve a bdc) alpontban meghatározott pótkocsi –  

esetében a 

 

24,0 tonnát, 
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bd) alacsonynyomású mezőgazdasági gumiabronccsal felszerelt 
 

bda) mezőgazdasági vontató, 
 

bdb) lassú jármű, és 
 

bdc) mezőgazdasági pótkocsi 
 

esetében a 32,0 tonnát, 

c) négy és ennél több tengelyes jármű – kivéve a ca) alpontban megha-

tározott  jármű – esetében a  

 

30,0 tonnát, 

ca) két kormányzott tengellyel, továbbá útkímélő tengelycsoporttal 

rendelkező gépjármű a 

 

32,0 tonnát, 

nem haladhatja meg. 

• A négytengelyes gépjármű tonnában kifejezett össztömege nem haladhatja meg a legelső és 

leghátsó tengely méterben kifejezett távolságának az ötszörösét. E rendelkezést nem kell al-

kalmazni a kizárólag belföldi forgalomban üzemeltetett járművekre. 

• A fúvott gumiabronccsal felszerelt kerekű járműszerelvény együttes megengedett legna-

gyobb össztömege 

a) háromtengelyes járműszerelvény vagy csuklós jármű esetében a 28,0 tonnát, 

b) négytengelyes járműszerelvény, amely kéttengelyes gépjárműből és 
 

ba) kéttengelyes pótkocsiból, illetve félpótkocsiból - kivéve a bb) alpontban 

meghatározott járműszerelvényt - áll, ideértve a négytengelyes csuklós jármű-

vet is, a 

 

 

36,0 tonnát, 

bb) kéttengelyes félpótkocsiból áll a 38,0 tonnát, 

ha a félpótkocsi tengelytávolsága legalább 1,8 méter és a gépjármű útkímélő ten-

gellyel rendelkezik,  

c) öt vagy ennél több tengelyes járműszerelvény - kivéve a ca) alpontban meg-

határozott járműszerelvényt -, továbbá a csuklós jármű a 

 

40,0 tonnát, 

ca) legfeljebb „40 láb hosszú ISO konténer‖-t szállító félpótkocsiból álló jár-

műszerelvény esetében a 

 

44,0 tonnát 

nem haladhatja meg. 

• Fúvott gumiabronccsal felszerelt kerekűnek kell tekinteni azt a járművet, amelynek kereke 

az útigénybevétel szempontjából a fúvott gumiabronccsal legalább azonos értékű. 

• A fúvott gumiabronccsal fel nem szerelt kerekű jármű megengedett legnagyobb össztömege 

• a lánctalpas járművet kivéve - 12,0 tonnát nem haladhatja meg. 

 

2.2.3. A járművek tengelyterhelésére vonatkozó üzemeltetési műszaki feltételek 
• A jármű tengelyterhelése fúvott gumiabronccsal felszerelt jármű esetében  

a) nem hajtott tengelynél a 10,0 tonnát, 

b) hajtott tengelynél a 11,5 tonnát, 

c) alacsonynyomású mezőgazdasági gumiabronccsal felszerelt 
 

ca) mezőgazdasági vontató, 
 

cb) lassú jármű, és 
 

cc) mezőgazdasági pótkocsi 
 

tengelyénél a 13,0 tonnát 

nem haladhatja meg. 
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- Ha a két tengelyből álló tengelycsoportnál a szomszédos tengelyek egymástól mért távolsá-

ga (d) 

a)1,00 méternél kisebb (d < 1,00 m), a két tengelyt - a megengedett tengelyterhe-

lés szempontjából - egy tengelynek kell tekinteni, az ilyen tengelycsoport együt-

tes megengedett legnagyobb tengelyterhelése 
 

aa) pótkocsi - kivéve az acc) alpontban meghatározott pótkocsi -, továbbá a 

félpótkocsi esetében 

 

11,0 tonna, 

ab) gépjármű esetében 11,5 tonna, 

ac) alacsonynyomású mezőgazdasági gumiabronccsal felszerelt 
 

aca) mezőgazdasági vontató, 
 

acb) lassú jármű, és 
 

acc) mezőgazdasági pótkocsi 
 

esetében 13,0 tonna, 

b) legalább 1,00 méter és kisebb 1,30 méternél (1,00 m < d < 1,30 m), az ilyen 

tengelycsoport együttes megengedett legnagyobb tengelyterhelése gépjármű, 

pótkocsi és félpótkocsi esetében 

 

 

16,0 tonna, 

c) legalább 1,30 méter és kisebb 1,80 méternél (1,30 m < d < 1,80 m), az ilyen 

tengelycsoport együttes megengedett legnagyobb tengelyterhelése  

ca) nem útkímélő tengelycsoport esetében 18,0 tonna, 

cb) útkímélő tengelycsoport esetében 19,0 tonna, 

cc) alacsonynyomású mezőgazdasági gumiabronccsal felszerelt 
 

mezőgazdasági vontató, 
 

lassú jármű, és 
 

mezőgazdasági pótkocsi 
 

esetében  22,0 tonna. 

- Ha a három tengelyből álló tengelycsoportnál a szomszédos tengelyek egymástól mért tá-

volsága (d) 

a) legfeljebb 1,30 méter (d < 1,30 m), az ilyen tengelycsoport együttes megenge-

dett legnagyobb tengelyterhelése  

aa) pótkocsi és félpótkocsi esetében 21,0 tonna, 

ab) gépjármű esetében 22,0 tonna, 

b) 
 

ba) 1,30 méternél nagyobb (1,30 m < d), az ilyen tengelycsoport együttes meg-

engedett legnagyobb tengelyterhelése – kivéve a ba) pontban említett esetet – 

 

24,0 tonna, 

bb) alacsonynyomású mezőgazdasági gumiabronccsal felszerelt 
 

bba) mezőgazdasági vontató, 
 

bbb) lassú jármű, és 
 

bbc) mezőgazdasági pótkocsi 
 

tengelyterhelése 32,0 tonna. 

c)1,30 méternél nagyobb (1,30 m<d), az ilyen tengelycsoport együttes megenge-

dett legnagyobb tengelyterhelése alacsonynyomású mezőgazdasági gumiabroncs-

csal felszerelt mezőgazdasági vontatóból vagy lassú járműből és alacsonynyomá-

sú mezőgazdasági gumiabronccsal felszerelt mezőgazdasági pótkocsiból álló 

járműszerelvény esetében 

 

 

 

 

32,0 tonna. 
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- Tengelycsoportban lévő tengelynek azt a tengelyt kell tekinteni, amelynek távolsága a 

szomszédos tengelytől kisebb 1,80 méternél (d < 1,80 m). 

- Ha a jármű jobb és bal oldali kerekei nincsenek egy tengelyvonalban, de az eltérés nem 

haladja meg a 0,50 métert, ezeket a kerekeket - a megengedett legnagyobb tengelyterhelés 

szempontjából - egy tengelyen lévőknek kell tekinteni. 

- Azok a jármű egy oldalán lévő kerekek, amelyeknek tengelyvonalai egymástól 1,00 méter-

nél kisebb távolságra helyezkednek el, a tengelyterhelés szempontjából egy keréknek minő-

sülnek. 

- Azoknál a járműveknél, amelyeknél a megengedett legnagyobb tengelyterhelés szempont-

jából egy tengelynek minősülő elrendezésben: 

a) két független kerékfelfüggesztésen együttesen négy vagy több kerék, illetve kerékpár 

van és ezek középsíkjainak tengelyirányban mért egymástól való távolsága legalább 0,65 

méter, 

b) három vagy több független felfüggesztésű kerék vagy kerékcsoport van az (1) és (2) be-

kezdésben meghatározott megengedett legnagyobb tengelyterhelés 20%-kal túlléphető. 

- A fúvott gumiabronccsal fel nem szerelt kerekű jármű megengedett legnagyobb tengelyter-

helése - a lánctalpas járművet kivéve - 6 tonna. 

 

2.2.4. A túlméretes és a megengedett össztömeget illetőleg tengelyterhelést meghala-

dó járművekre vonatkozó üzemeltetési műszaki feltételek 

A közlekedési hatóság kivételesen engedélyezheti az 5-7. §-okban meghatározott méret-, 

illetőleg tömeghatárokat meghaladó járművek forgalomba helyezését 

a) nagyméretű, illetőleg nagytömegű oszthatatlan rakomány szállítására szolgáló gépkocsi 

és pótkocsi esetében, ha méret-, illetőleg tömegkorlátozások a rakomány tulajdonságai mi-

att, 

b) munkavégzésre berendezett jármű esetében, ha a méret-, illetőleg tömegkorlátozások a 

járműre szerelt munkagép, illetőleg eszköz tulajdonságai miatt nem tarthatók meg. 

 

 

2.2.5. Terhelhetőségre vonatkozó üzemeltetési műszaki feltételek 
- A jármű a hatósági engedélyben feltüntetett mértékig terhelhető. 

 

- A terhelhetőséget a megengedett legnagyobb össztömeg és a sajáttömeg különbsége-

ként kell meghatározni.  

 

- Teherszállításra szolgáló jármű megengedett legnagyobb össztömegét és terhelhető-

ségét kilogrammban kell meghatározni. A terhelhetőségen belül külön meg kell hatá-

rozni a rakomány tömegét kilogrammban és a szállítható személyek számát - ideértve 

a jármű vezetőjét - is. A vizsgálat során a rakományt a rakfelületen egyenletesen el-

osztva kell elhelyezni. A szállítható személyek száma azonos az ülőhelyek számával. 

Egy személy tömegét 68 kilogrammal, a vezetőt 75 kilogrammal kell számításba 

venni. 
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- Személyszállításra szolgáló jármű megengedett legnagyobb össztömegét kilogramm-

ban kell meghatározni. A terhelhetőségen belül külön meg kell határozni a szállítható 

személyek számát - ideértve a jármű vezetőjét - és a poggyásztömeget is. 

 

- A szállítható személyek számát az ülőhelyek száma, valamint - ha álló utasok szállí-

tása is megengedett - az álló utasok elhelyezésére szolgáló terület minden négyzetmé-

terére 

- menetrend szerinti helyi forgalom lebonyolítására készült autóbusz esetén 

8 személy, 

- egyéb autóbusz esetén 6,7 személy 

          figyelembevételével kell meghatározni. 

 

        - Személyszállításra szolgáló jármű esetében egy személy tömegét 68 kilogrammal, a 

nem menetrend szerinti helyi forgalom lebonyolítására készült autóbuszok esetén 71 kilog-

rammal, az autóbusz vezetőjének tömegét 75 kilogrammal kell számításba venni. 

 

       - Személyszállításra szolgáló jármű esetében a poggyászt a vizsgálat során az e célra 

szolgáló csomagtérben egyenletesen elosztva kell elhelyezni. A poggyásztömeget a terhelhe-

tőségből a szállítható személyek tömegének levonásával kell meghatározni. 

 

2.2.6. Vontatásra vonatkozó üzemeltetési műszaki feltételek 
- Arra nézve, hogy a jármű vontathat-e és ha igen, hány darab és milyen pótkocsit, a hatósá-

gi engedélyben foglaltak az irányadók. 

- A pótkocsi (pótkocsik) össztömege nem haladhatja meg a vontatásra használt 

a) személygépkocsi össztömegét, 

b) autóbusz össztömegének a felét, 

c) tehergépkocsi össztömegének az 1,4-szeresét, 

d) vontató, mezőgazdasági vontató és lassú jármű össztömegének a négyszeresét, 

e bekezdés rendelkezései a félpótkocsira nem vonatkoznak. 

- Üzemi fék nélküli könnyű pótkocsi gépjárművel, mezőgazdasági vontatóval és lassú jár-

művel abban az esetben vontatható, ha a pótkocsi össztömege nem haladja meg a vonó jár-

mű 68 kilogrammal növelt saját tömegének a felét. 

- Ráfutó fékkel felszerelt pótkocsi abban az esetben vontatható, ha a pótkocsi össztömege 

nem haladja meg a vonó jármű össztömegének a háromnegyedét. 

- Oldalkocsis motorkerékpárral és motoros triciklivel pótkocsi nem vontatható. Oldalkocsi 

nélküli motorkerékpárral egy - legfeljebb 80 kilogramm megengedett legnagyobb össztöme-

gű - egykerekű pótkocsi, gépkocsival egy pótkocsi, nyerges vontatóval egy félpótkocsi, von-

tatóval és mezőgazdasági vontatóval legfeljebb két pótkocsi, lassú járművel egy pótkocsi 

vontatható. A közlekedési hatóság - az ehhez szükséges műszaki és üzemeltetési feltételek 

meghatározásával - tehergépkocsival második pótkocsi vontatását engedélyezheti. 

- Mezőgazdasági vontatóval egy személyszállításra berendezett pótkocsi vontatható. Más 

járművel ilyen pótkocsi nem vontatható. 
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- Lassú jármű pótkocsija gépjárművel nem, mezőgazdasági vontatóval pedig csak abban az 

esetben vontatható, ha megfelel a mezőgazdasági vontató pótkocsijára vonatkozó előírások-

nak. 

- Vontatott munkagép a vontatási sebességre vonatkozó rendelkezések megtartásával mező-

gazdasági vontatóval és lassú járművel akkor is vontatható, ha 

- nem elégíti ki a pótkocsik világító és fényjelző berendezéseire vonatkozó előírásokat, de 

megfelel a 37. § (6) bekezdésében foglalt feltételeknek, illetőleg 

- üzemi fékberendezése nincs, de össztömege nem haladja meg a vonó jármű 68 kilogram-

mal növelt saját tömegét. 

- Ha a pótkocsi - szélességi mérete folytán - a vonó jármű hátsó helyzetjelző lámpáit takarja, 

az 55. § (2) bekezdésében a pótkocsi hátsó helyzetjelző lámpájának elhelyezésére vonatkozó 

előírásokat a járműszerelvény szélességét alapul véve is teljesíteni kell. Ez a rendelkezés a 

42. § (3) bekezdésében foglaltak megfelelő alkalmazásával is teljesíthető. 

- A gépjármű által vontatható pótkocsi össztömegét - a (2) bekezdésben meghatározott mér-

téket meg nem haladóan - a 18. § (1) bekezdésben meghatározott - a járműszerelvény meg-

engedett legnagyobb össztömegére vonatkoztatott - motorteljesítmény figyelembevételével 

kell megállapítani. Az előírt motorteljesítmény hiányában a gépjármű hatósági engedélyébe 

bejegyzett vontatható pótkocsi össztömegének értékét 2004. december 31. napjával - a jár-

műszerelvényhez előírt motorteljesítmény által meghatározott mértékéig - korlátozni kell. 

 

2.2.7. Vonóberendezésre vonatkozó üzemeltetési műszaki feltételek 
- A pótkocsi vontatására szolgáló szerkezeteknek a használat közben reájuk ható erők (ide-

értve a dinamikus igénybevételt is) felvételére alkalmasnak kell lenniük, biztosítaniuk kell a 

járművek biztonságos és könnyű össze-, illetőleg szétkapcsolhatóságát, ki kell zárniuk a vo-

nóberendezés véletlenszerű szétkapcsolódását. 

- A pótkocsi vonószerkezete a pótkocsi lekapcsolt helyzetében és menet közben történő szét-

kapcsolódás esetén sem érhet le a talajra. 

- Az egytengelyes, vagy a legfeljebb 1,00 méter tengelytávolságú és nem kormányzott kerekű 

kéttengelyes pótkocsit olyan másodlagos kapcsolószerkezettel is fel kell szerelni, amely me-

net közben történő szétkapcsolódás esetén biztosítja, hogy a vonószerkezet ne érjen le a talaj-

ra, a szerelvény ne váljon szét, és megállásig lehetővé teszi a pótkocsi irányítását. 

- Gépkocsin - a terepjáró, valamint a különleges célú gépkocsit kivéve - horgos rendszerű 

vonóberendezés nem alkalmazható. E rendelkezést csak az 1991. évi július hó 1. napja után 

engedélyezett járműtípusokra kell alkalmazni. 

- A pótkocsi vonószerkezetének olyannak kell lennie, hogy az össze- illetőleg szétkapcsolás-

hoz szükséges kézi erő a 250 N-t ne haladja meg. 

 

2.2.8. A gépjármű, a mezőgazdasági vontató és a lassú jármű fékezésére vonatkozó 

üzemeltetési műszaki feltételek 
- A járművek fékrendszerei meg kell feleljenek a járműtípusra jellemző kerékfékerő határér-

tékeknek. A jármű típusára jellemző határértékeket a 30. §-ban meghatározott követelmények 

alapján a közlekedési hatóság határozza meg és adja ki. 

- Az üzemi fékrendszer fékhatásának - az aszimmetrikus járműveket kivéve - a kétoldali ke-

rekeken megközelítően azonosnak kell lennie. Tengelyenként a két oldal közti eltérés a keré-
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ken mért nagyobb átlagos fékerő 20%-át - M1 és N1 kategóriába tartozó gépkocsik hátsó 

tengelyén a 30%-át - nem haladhatja meg. 

- Az üzemi fék állandó nagyságú működtetőerő melletti fékerőingadozása kerekenként nem 

haladhatja meg a keréken mért legnagyobb átlagos fékerő 30%-át. 

- Ha a fékrendszerek helyes működése a járművezető részéről - a vezérlőszervek működteté-

sén, az ellenőrző műszerek figyelemmel kísérésén és a pótkocsi fékcsatlakozó vezetékeinek 

összekapcsolásán kívül - egyéb tevékenységet is igényel (pl. pótkocsi fékcsatlakozóhoz tar-

tozó elzárócsapok működtetése), a vezetőülés közelében a vezető által jól látható helyen az e 

kötelezettségekre utaló magyar nyelvű figyelmeztető feliratot kell elhelyezni. Ez a rendelke-

zés a motorkerékpárra és a személygépkocsira nem vonatkozik. 

- A gépjármű sűrített levegővel működő fékrendszere nyomásviszonyainak vizsgálatára szol-

gáló vizsgálócsatlakozókat a nyomásérzékelő eszköz csatlakoztatására alkalmas állapotban 

kell tartani. A gyárilag vizsgálócsatlakozóval el nem látott autóbuszt 2005. december 31. 

napjáig kell az A. függelék A/9. mellékletének 5.4. pontja szerinti vizsgálócsatlakozóval el-

látni. 

- A fékrendszereknek ki kell elégíteniük a 8. és 9. számú mellékletben meghatározott fékezé-

si követelményeket, valamint a gépkocsinak a fékezés szempontjából jóváhagyási jellel ellá-

tottnak kell lennie. 

- A fékezési követelmények sík, száraz, nem csúszós, jó állapotban lévő szilárd burkolatú 

úton szélcsendes időben egyenesen haladó járművel végrehajtott fékezésre vonatkoznak; az 

előírt követelmények teljesítése közben a jármű egyik kereke sem csúszhat meg, a jármű a 

fékezés során a menetiránytól nem térhet el. 

- El kell látni 

a) üzemi fékrendszerrel a gépjárművet, a mezőgazdasági vontatót és a lassú járművet, 

b) biztonsági fékrendszerrel a gépkocsit, 

c) rögzítő fékrendszerrel a gépkocsit, a motoros triciklit, a mezőgazdasági vontatót és a las-

sú járművet. 

Az üzemi, a biztonsági és a rögzítő fékrendszereknek olyan fékezett felületekre kell hatni-

uk, amelyek megfelelő szilárdságú alkatrészekkel állandóan a kerekekhez csatlakoznak. 

- A gépjármű üzemi fékrendszerének a jármű összes kerekét fékeznie kell, az oldalkocsis 

motorkerékpár oldalkocsijának a kereke azonban lehet nem fékezhető, ha az előírt fékhatás 

így is biztosítható. A mezőgazdasági vontató és a lassú jármű üzemi fékrendszerének lega-

lább a jármű egyik tengelyén levő valamennyi kereket fékeznie kell. 

- Az üzemi fékrendszer fékhatásának finoman változtathatónak kell lennie. A gépkocsi üzemi 

fékrendszerének többkörösnek kell lennie. 

- A biztonsági fékrendszernek alkalmasnak kell lennie arra, hogy a járművet az üzemi fék-

rendszer üzemzavara esetén a biztonsági fékezésre előírt hatásossággal megállítsa. Azt kell 

feltételezni, hogy üzemzavar esetén az üzemi féknek egyidejűleg legfeljebb egyféle hibája 

lép fel. 

- A rögzítő fékrendszernek alkalmasnak kell lennie arra, hogy a járművet - a vezető távollét-

ében is - a rögzítő fékezésre előírt hatásossággal rögzítse. A rögzítő fékrendszernek a jármű-



2. A KÖZÚTI JÁRMŰVEKRE VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOK  21 

 Galambosi Frigyes, BME  www.tankonyvtar.hu 

vet kizárólag mechanikus alkatrészekkel kell rögzített állapotban megtartania. A gépjármű 

rögzítő fékrendszerének a jármű haladása közben is működtethetőnek kell lennie. 

- Az üzemi és a rögzítő fékrendszereknek - kivéve a lassú jármű fékrendszereit - egymástól 

függetlenül működtethetőknek kell lenniük, de - ha az a biztonságos és elkülönített működé-

süket nem veszélyezteti - lehetnek közös alkatrészeik. 

- Ha az üzemi fékrendszer kialakítása olyan, hogy fékhatása üzemzavar esetén sem csökken a 

biztonsági fékrendszerre előírt fékhatás alá, vagy a rögzítő fékrendszer kialakítása olyan, 

hogy teljesíti a biztonsági fékrendszerre előírt követelményeket is, a járműre külön biztonsá-

gi fékrendszer felszerelése nem kötelező. 

-A fékrendszereknek olyanoknak kell lenniük, hogy 

a) a vezetőülésből biztonságosan és kényelmesen legyenek működtethetők és az üzemi fék-

rendszer működtetése közben a vezetőnek a kormányt egyik kezével se - lassú jármű eseté-

ben mindkét kezével ne - kelljen elengednie; 

b) a jármű üzemszerű használata közben - még tartós fékezés esetén is - üzembiztosan mű-

ködjenek; 

c) a fékezés folytán a járművön rendellenes rezgések ne keletkezzenek; 

d) az üzemi fékrendszer fékhatásának a fékezett tengelyek közötti elosztása a dinamikus 

tengelyterheléssel megközelítően arányos legyen. 

- A különböző tengelyeket fékező, de azonos rendeltetésű fékrendszereknek - kivéve a mo-

torkerékpár fékrendszerét - egy vezérlő berendezéssel (pedállal, emeltyűvel) működtethető-

nek kell lenniük. A motorkerékpárt fel kell szerelni két, egymástól független vezérlésű üzemi 

fékszerkezettel, melyek közül az egyik az első, a másik hátsó kerékre hat. Az oldalkocsis 

motorkerékpár oldalkocsija kerekére ható fékszerkezetnek - ha van ilyen - a hátsó kerék 

üzemi fékszerkezetével együtt kell működnie. A motoros tricikli üzemi fékrendszere állhat 

két független vezérlésű fékszerkezetből, melyek közül az egyik az első, a másik a hátsó ke-

rékre (kerekekre) hat. A mezőgazdasági vontató és a lassú jármű oldalanként önállóan mű-

ködtethető fékszerkezeteinek egyetlen vezérlő berendezéssel együttesen is működtethetőknek 

kell lenniük. 

- A fékrendszerek úgy is kialakíthatók, hogy a fék működtetéséhez a vezető erején kívül más 

erőt is igénybe vegyenek (erőrásegítésű fékrendszer), vagy csak külső erővel működjenek 

(külső erővel működtetett fékrendszer). A külső erővel működtetett üzemi féket, amennyiben 

a külső erő hiányában a biztonsági fékre előírt hatásosságot nem képes teljesíteni, az esetle-

ges nyomásmérőn kívül optikai vagy akusztikai figyelmeztető berendezéssel is el kell látni, 

mely a tárolt erő csökkenését jelzi. 

- A rugós féket olyan figyelmeztető berendezéssel kell ellátni, amely jelzi, ha a munkaberen-

dezésben a nyomás a rugó oldási nyomása alá csökken. A figyelmeztető berendezésekre vo-

natkozó rendelkezéseket csak az 1991. évi július hó 1. napja után engedélyezett járműtípu-

sokra kell alkalmazni. 

- A külső erővel működtetett fék késedelmi ideje - a fékezés kezdetétől a teljes fékhatás 75%-

ának kialakulásáig eltelt idő - a vezérlő berendezés egyenletes sebességű 0,2 másodperc alatt 

végrehajtott működtetése mellett legfeljebb 0,6 másodperc lehet. 

- A gépjármű sűrített levegővel működő fékrendszerei esetében a pótkocsit fékező rendszer-

nek két- vagy többvezetékesnek kell lenni. E rendelkezést csak az 1991. évi július hó 1. napja 

után engedélyezett járműtípusokra kell alkalmazni. 
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- A vonó jármű üzemi és biztonsági fékrendszerének - ha a járművel átmenőfékes pótkocsi 

vontatása engedélyezett - a fékcsatlakozó berendezések összekapcsolása és az esetleges hoz-

zájuk tartozó elzárócsapok működtetése által - minden egyéb beavatkozás nélkül - biztosítani 

kell, hogy 

a) a pótkocsi üzemi fékje működőképes állapotba kerüljön, 

b) az üzemi fékrendszer meghibásodása esetén az üzemi fék vezérlésével a pótkocsi fékje 

legalább részlegesen működtethető és a fékhatás finoman változtatható legyen, 

c) a biztonsági fékrendszer működtetésével a pótkocsi fékhatása finoman változtatható le-

gyen, 

d) a sűrített levegővel működő fékrendszerek esetén a sűrített levegőt szállító vezetékek 

(vagy más ilyen jellegű összeköttetések) bármelyikének megszakadása vagy szivárgása ese-

tén: 

- a vonó jármű biztonsági fékezésre előírt hatásossággal lefékezhető legyen, 

- a pótkocsi fékje részlegesen vagy teljesen működtethető legyen akár az üzemi, akár a biz-

tonsági, akár egy külön fékrendszer vezérlésével, kivéve ha a hiba automatikus befékeződést 

okoz a pótkocsin. 

- Külső erővel működő fékrendszerek esetén a külső erővel működő, de nem a fékrendsze-

rekhez tartozó berendezések energiaellátását oly módon kell megoldani, hogy ezek működése 

még az erőforrás sérülése esetén se idézhesse elő a fékrendszereket tápláló erőtartalékoknak a 

(12) bekezdés szerinti figyelmeztető berendezés által jelzett szint alá süllyedését. 

- Az olyan gépjármű, mezőgazdasági vontató és lassú járműrögzítő fékrendszerének, amely-

lyel pótkocsi vontatását engedélyezték, alkalmasnak kell lennie arra, hogy a 8. számú mellék-

letben meghatározott mértékű lejtőn vagy emelkedőn a teljes járműszerelvényt rögzítse. 

- A jármű a (3) bekezdésben említett fékeken kívül más fékkel (pl. visszatartó fék, oktatói 

pótfék) is felszerelhető, ha az a jármű közlekedésbiztonsági tulajdonságait nem rontja. 

- A sűrített levegővel működő fékrendszerben lévő fékerő-szabályozó - ha van ilyen - beállí-

tásának ellenőrzésére vizsgálócsatlakozókat kell beépíteni. E rendelkezést csak az 1991. évi 

július hó 1. napja után engedélyezett járműtípusokra kell alkalmazni. 

 

2.2.9. A kormányzásra vonatkozó üzemeltetési műszaki feltételek 
- A szimmetrikus építésű járműnek, illetőleg járműszerelvénynek olyan állapotban kell len-

nie, hogy egyenes irányú haladás esetén a tengelyenkénti bal és jobb oldali keréknyomok 

közötti szimmetria vonalak egybeessenek. 

- A gépjármű és a gépjárművel vontatható pótkocsi kormányzott tengelyének (tengelyeinek) 

a tényleges tengelyterhelése - a jármű bármely megengedett terhelése esetén - nem lehet ke-

vesebb 

- kéttengelyes jármű esetében a jármű tényleges tömegének 25%-ánál, 

- három vagy több tengelyes jármű esetében a jármű tényleges tömegének 20%-ánál. 

E rendelkezés alkalmazása szempontjából a talajkormányzott kerekekkel ellátott tengelyt 

nem kell kormányzott tengelynek tekinteni. 

- A jármű kormányberendezésének olyannak kell lennie, amely lehetővé teszi, hogy a vezető 

- a jármű terhelési állapotától és sebességétől függetlenül - a jármű haladási irányát könnyen, 

gyorsan változtathassa, illetőleg a járművet könnyen és megbízhatóan egyenes irányban tart-
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hassa. A kormányberendezés a vezetőre fárasztó rezgéseket, illetőleg lökéseket nem továb-

bíthat. 

- A kormányműnek és a futóműnek olyannak kell lennie, hogy az a jármű megfelelő menet-

stabilitását biztosítsa. A kormányberendezésnek menet közben érzékelhető visszaállási tö-

rekvést kell mutatnia bekormányzott helyzetből a középállás felé. 

- A járműnek és a járműszerelvénynek olyan mértékben kell kormányozhatónak lenni, hogy 

12,50 méter sugarú körön belül meg tudjon fordulni. Ha a jármű (járműszerelvény) legkülső 

pontja ilyen sugarú kört ír le, a jármű (járműszerelvény) egy pontja sem lehet az azonos kö-

zéppontú 5,30 méter sugarú körön belül. Ha a jármű (járműszerelvény) a 12,50 méter sugarú 

körön fordulásnak megfelelően bekormányzott állapotban elindul, akkor a jármű (járműsze-

relvény) egy pontja sem térhet ki az elindulásakor a külső oldala által meghatározott függő-

leges síktól a kanyarodással ellentétes irányban 0,80 méternél - csuklós jármű esetében 1,20 

méternél - nagyobb távolságra. Ha a jármű (járműszerelvény) egyenes irányból fordul rá a 

12,50 méter sugarú körre, a korábbi egyenes irányától nem térhet ki 0,60 méternél nagyobb 

mértékben. E rendelkezéseket az M
2
, M

3
 és N kategóriájú járművek kormányzási tulajdon-

ságaira az A. Függelék A/48. számú mellékletében meghatározott eltéréssel kell alkalmazni. 

- A kormánykeréken a kormányzáshoz szükséges kerületi erő nem haladhatja meg a 150 N 

értéket. A kormányberendezés működtetéséhez szükséges erő mérési módszerét szabvány 

határozza meg. 

- A kormányberendezés úgy is kialakítható, hogy működtetéséhez a vezető erején kívül más 

erőt is igénybe vesznek (erőrásegítésű kormányberendezés vagy szervokormány), vagy csak 

külső erővel működik (külső erővel működtetett kormányberendezés vagy hidraulikus gép-

kormány). Az ilyen kormányberendezésnek a jármű álló helyzetében is üzemszerűen működ-

tethetőnek kell lennie. A csak külső erővel működő kormányberendezés alkalmazását - ha a 

(4) bekezdés előírásai nem teljesülnek - a közlekedési hatóság engedélyezi. 

- A kormányberendezés kialakításának olyannak kell lennie, hogy üzemzavara esetén - a 

kormányzott kerekek és a kormányzás vezérlése erőátvitele mechanikus alkatrészeinek meg-

hibásodását kivéve - a jármű kormányozható maradjon. Ez esetben a kormánykeréken a kor-

mányozáshoz szükséges kerületi erő nem haladhatja meg a 400 N értéket. E bekezdés alkal-

mazásakor azt kell feltételezni, hogy a kormányberendezésnek egyidejűleg csak egy hibája 

van. 

- Minden pótkocsinak olyannak kell lennie, hogy a pótkocsinak a vonószerkezet útján való 

megbízható kormányzása - a vezető külön beavatkozása nélkül - lehetséges legyen. Vontató-

val, mezőgazdasági vontatóval vagy lassú járművel vontatható pótkocsi esetében e rendelke-

zés alól a közlekedési hatóság felmentést adhat; ilyen esetben azonban a pótkocsinak az azon 

helyet foglaló személy által kormányozhatónak kell lennie. 

 

2.2.10. Sárvédőkre vonatkozó üzemeltetési műszaki feltételek 
- A gépkocsi és pótkocsija hátsó kerekének sárvédőjét fel kell szerelni a hátsó kerekeket hátul 

teljes szélességükben takaró - nem merev anyagból készült - kiegészítő sárvédővel. A kiegé-

szítő sárvédőnek annyira kell lenyúlnia, hogy a jármű terhelt állapotában a kiegészítő sárvédő 

alsó szélétől a hátsó kerék alsó oldalához húzott érintő az úttesttel legfeljebb 15°-os szöget 
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zárjon be. Amennyiben a jármű olyan kialakítású, hogy e takarási feltételt teljesíti, külön 

kiegészítő sárvédő felszerelése nem szükséges. 

- Nem kell felszerelni az (1) bekezdésben említett kiegészítő sárvédővel az M1 és N1 jármű-

kategóriába tartozó gépkocsikat, a motorkerékpár pótkocsiját és az O1 és O2 kategóriába 

tartozó pótkocsikat. 

- A gépjárművet minden kerekénél, a mezőgazdasági vontatót, a lassú járművet és a pótkocsit 

a hátsó kerekeknél fel kell szerelni sárvédővel. Ha a jármű felépítménye olyan kialakítású, 

hogy a sárvédő szerepét betölti, sárvédő nem szükséges. Különleges célt szolgáló járműnél a 

sárvédő mellőzhető, ha az a jármű rendeltetésszerű használatát akadályozná. 

 

2.2.11. Billenthető rakfelületre vonatkozó további műszaki feltételek 
- A billenthető rakfelületet és billentő szerkezetét úgy kell kialakítani, hogy a billentő szerke-

zet működtetése nélkül a rakfelület billenése kizárt legyen. Ha ez más módon nem teljesíthe-

tő, a rakfelületet el kell látni olyan mechanikus működésű biztonsági berendezéssel, amely az 

alaphelyzetbe visszabillentett rakfelületet önműködően rögzíti. 

- A billentő szerkezet és a rögzítő szerkezet vezérlőszerveit úgy kell kialakítani, hogy menet 

közbeni akaratlan működtetésük kizárt legyen. 

- A billenthető rakfelületű járművet el kell látni olyan védőberendezéssel, amely megakadá-

lyozza, hogy az ömlesztett rakomány a vezetőfülkét megrongálhassa. 

 

2.2.12. Tűzoltókészülékre vonatkozó üzemeltetési műszaki feltételek 
- Tehergépkocsin, mezőgazdasági vontatón és lassú járművön a járműtűz eloltására 

 

a) 
3500 kg-ot meghaladó, de legfeljebb 12 000 kg megengedett legnagyobb 

össztömegű jármű esetében 
1 db 6 kg-os, 

b) 
12 000 kg-ot meghaladó, de legfeljebb 24 000 kg megengedett legna-

gyobb össztömegű jármű esetében 

1 db 12 kg-

os, 

c) 
24 000 kg-ot meghaladó megengedett legnagyobb össztömegű jármű ese-

tében 
2 db 12 kg-os 

szabványos, porral oltó tűzoltókészüléket kell készenlétben tartani. 

- Az autóbuszon a járműtűz eloltására 

a) 30 személy befogadóképességig 1 db 3 kg-os, 

b) 31-100 személy befogadóképesség között 
 

1 db 6 kg-os, 

c) 100 személy befogadóképesség felett 

1 db 12 kg-os 

vagy  

2 db 6 kg-os 

szabványos, porral oltó tűzoltó készüléket kell készenlétben tartani. 

 

Az előző bekezdésekben meghatározott tűzoltó készülékek a következő, szabvány szerinti 

oltási képességű egyéb oltóanyaggal működő tűzoltó készülékkel helyettesíthetőek: 

 
a)  a 3 kg-os porral oltó készülék 1 db 5A és 34B, 

 
b)  a 6 kg-os készülék 1 db 13A és 89B, 

 
c)  a 12 kg-os készülék 1 db 34A és 144B. 
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A veszélyes anyagot szállító járművön a veszélyes áruk közúti szállítására vonatkozó jogsza-

bályban előírtaknak megfelelő, de legalább az (1) bekezdés szerinti tűzoltó készüléket kell 

készenlétben tartani. 

A porral oltó tűzoltó készüléket függőlegesen vagy a függőlegestől legfeljebb 15 fokos szög-

gel eltérő helyzetben kell a járművön készenlétben tartani. 

 

2.2.13. Különleges anyagok szállítására szolgáló járművekre és járműfelépítmények-

re vonatkozó üzemeltetési műszaki feltételek 
A jogszabályban meghatározott veszélyes anyagok szállítására szolgáló járműnek meg kell 

felelnie a veszélyes áruk közúti szállítására vonatkozó szabályzat (ADR) előírásainak. 

A közúti járműre felszerelt, élelmiszer szállítására szolgáló zárt felépítménynek (tartálynak) 

meg kell felelnie az ilyen felépítményre (tartályra) vonatkozó közegészségügyi előírások-

nak. 

 

2.2.14. Különleges felépítményű járművekre vonatkozó üzemeltetési műszaki feltéte-

lek 

- A gépjárműre, a mezőgazdasági vontatóra, lassú járműre, illetőleg a pótkocsira felszerelt, 

nem a közlekedési üzemhez tartozó berendezésnek (daru, egyéb emelőgép, létra, nem a jár-

mű meghajtására szolgáló erőgép, vagy munkagép, erősáramot előállító vagy felhasználó 

berendezés, olyan tartály, amelyben az üzemszerű használat - töltés, szállítás, ürítés - során a 

légköri nyomástól eltérő nyomás keletkezik vagy keletkezhet, továbbá a külső hőmérséklet-

től eltérő hőfokon történő szállításra szolgáló tartály stb.) meg kell felelnie a járműre szerelt 

- ilyen előírás hiányában a nem járműre szerelt ilyen berendezésre vonatkozó előírásoknak. 

- Az (1) bekezdésben említett, nem a közlekedési üzemhez tartozó berendezések alaphely-

zetben a megengedett legnagyobb magassági méret fölé, valamint oldalra a jármű legszélső 

pontján túl nem nyúlhatnak. A járművön előre vagy hátra túlnyúló alkatrészek széleit piros-

fehér sávozásúra be kell festeni, ezen felül - túlnyúló rakomány megjelölésére vonatkozó 

rendelkezések értelemszerű alkalmazásával - jelző lámpákkal és fényvisszaverőkkel kell fel-

szerelni. Ha az alkatrész túlnyúlása a 0,50 métert meghaladja, azt mindkét oldalon oldalra 

mutató, borostyánsárga fényt adó jelzőlámpákkal és borostyánsárga színű fényvisszaverők-

kel is fel kell szerelni. E lámpákat és fényvisszaverőket a legtávolabbra nyúló pont közvet-

len közelében kell elhelyezni. E lámpáknak a helyzetjelzőkkel együtt kell működniük. A ko-

rábban hatályban volt rendelkezések szerint előírt fekete-sárga sávozást az 1994. évi július 

hó 1. napjáig kell piros-fehér sávozásúra átfesteni. 

- A gépkocsi hátsó részére felszerelt, üzemeltetése során a rakfelületen hátra túlnyúló, az (1) 

bekezdésben meghatározott munkavégző berendezéseket el kell látni a (2) bekezdés szerinti 

jelöléssel, valamint leghátsó részénél 2 vagy 4 darab, hátra borostyánsárga villogó fényt ki-

bocsátó fényjelző készülékkel. A fényjelző készüléknek az 5. kategóriájú
 
irányjelző lámpák-

ra vonatkozó követelményeknek kell megfelelnie. A 2003. július 1. napja előtt forgalomba 

helyezett gépkocsikat 2004. december 31. napjáig kell jelöléssel és fényjelző készülékkel 

ellátni. 
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2.2.15. Különleges felépítményű járművekre vonatkozó további műszaki feltételek 
- Az előző § (1) bekezdésében említett berendezéseket olyan szerkezettel kell ellátni, amely 

alaphelyzetben rögzíteni képes azokat a mozgó (lengő) alkatrészeket, amelyek a járművön 

túlnyúlhatnak. A rögzítő szerkezetnek olyannak kell lennie, hogy a véletlen (akaratlan) kiol-

dás kizárt legyen. 

- Ha a különleges felépítmények tekintetében a járműre nem szerelt ilyen berendezésekre 

vonatkozó előírások a járműre szereltség miatt közlekedésbiztonsági, környezetvédelmi, 

munkavédelmi vagy közegészségügyi szempontból nem elegendőek, a berendezés minősítése 

tekintetében illetékes szerv a járműre szerelt ilyen berendezésre további előírásokat állapíthat 

meg. 

- Ha a különleges felépítménnyel ellátott jármű tekintetében e rendelet előírásai a különleges 

felépítmény miatt közlekedésbiztonsági, környezetvédelmi vagy munkavédelmi szempontból 

nem elegendőek, a közlekedési hatóság - a felépítmény minősítése tekintetében illetékes 

szervvel (szervekkel) egyetértésben - a járműre e rendelet előírásain túlmenően további elő-

írásokat állapíthat meg. 

- Az olyan járműszerelvényt, amely hosszú rakomány szállítására szolgál, és a rakomány 

egyidejűleg mind a vonó járművet, mind a pótkocsit terheli, úgy kell kialakítani, hogy a ra-

komány a járműtagok egymáshoz viszonyított és a járműszerelvény haladása közben szüksé-

ges elmozdulását ne akadályozza. 

 

2.2.16. Az emelt sebességgel való közlekedésre alkalmas autóbuszra vonatkozó üze-

meltetési műszaki feltételek 
- A külön jogszabályban

 
meghatározott emelt sebességgel való közlekedésre jogosult autó-

busz (a továbbiakban: emelt sebességhatárú autóbusz) kizárólag ülő utasok szállítására ki-

alakított legyen és feleljen meg a 15. számú mellékletben meghatározott műszaki követel-

ményeknek. 

- Az emelt sebességhatárú autóbusznak az ER. 13/A. §-ában meghatározott eljárás szerint 

kiadott hatósági engedéllyel kell rendelkeznie. 

- Az emelt sebesség számértékét az autóbusz hátsó oldalán - kör alakú, 15 cm átmérőjű, 2 

cm széles piros szegélyű, fehér alapon 6 cm magas fekete számjegyekkel fel kell tüntetni. 
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3. Járműgyártók előírása 
 

A nagy járműgyártó cégek széles spektrumban kínálják gyártmányaikat. Az egyes járműcsa-

ládok sokszor egy-egy speciális fuvarozási igényhez igazodnak (kishaszon-járművek, disztri-

búciót, távolsági szállítást ellátó járművek, személyszállításban, építőiparban tevékenykedő 

járművek).  

Egy családon belül pedig többféle tengelytáv, erőforrás, kabinméret, váltó, mellékhajtás, hátsó 

túlnyúlás esetleg egyéni kívánalmaknak megfelelő opció áll rendelkezésre.  

A járműgyártók minden egyes járműtípushoz kiadnak a felépítményezéssel foglalkozó cégek 

számára egy „könyvet‖, leírást (lehet, hogy csak interneten keresztül érhető el és előzetes re-

gisztrációhoz kötött), amely tartalmazza mindazon gyári műszaki információkat, előírásokat, 

utalásokat esetleg utasításokat, amelyek a járműfelépítmények elhelyezése során fellépő prob-

lémák többségére megoldást kínál. Az esetlegesen felmerülő különleges problémáknál célsze-

rű a gyár műszaki szakembereinek véleményét esetleg jóváhagyását is kikérni.   

Ezek az előírások gyártó-specifikusak, de főbb vonásokban hasonló tartalommal bírnak.  

Mielőtt hozzákezdünk bármilyen tevékenységhez, átalakításhoz célszerű ezen kiadványt beha-

tóan tanulmányozni. Ne hagyatkozzunk arra, hogy a néhány évvel ezelőtt már készítettünk 

hasonlót. A technikai fejlődés rohamos, a gyári fejlesztések folyamatosan épülnek be a jár-

művekbe, így ezzel lépést kell tartanunk. Ha nem tesszük, súlyos anyagi terhekkel járó meg-

lepetések érhetnek bennünket. 

Jegyzetünkben nem kívánunk minden egyes gyártó és típus előírásaival foglalkozni, ezért egy 

önkényesen kiválasztott típusra vonatkozó előírások kapcsán mutatjuk be, mi mindenre kell 

figyelni. A kiválasztásánál a saját praxisunkban előforduló típusokat vettük figyelembe.  

A járművek jól elhatárolható részekre bonthatók. A felépítményezők részére készült gyári 

ismertető is ezeken a részeken megy végig. A következőkben nem ismertetjük a terjedelmes 

könyvet, hanem néhány, fokozott figyelmet kívánó részre hívjuk fel a figyelmet. 

A bemutatás a RENAULT gyár KERAX gyártmányán keresztül valósul meg. Saját mérnöki 

tevékenységem során számtalan esetben végeztünk felépítményezést ilyen típusú alapgépre. 

Darukat, kosaras felépítményeket, platókat, billenő felépítményeket építetünk a fenti alapjár-

műre. 

Ezúttal fejezem ki köszönetemet, a RENAULT cég Magyarországi képviseletének, hogy lehe-

tőséget biztosított az – egyébként csak felépítményezéssel foglalkozó cégek számára hozzá-

férhető anyag – megjelentetéséhez.  
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3.1. Általános előírások  
 

3.1.1. Felelősség-megállapítás 
A RENAULT TRUCKS gépjárművek ellenőrzött műszaki vizsgálatokat és próbákat követő-

en, a különféle jogszabályok, szabályozások és szabványok figyelembevételével kerülnek 

forgalomba. 

A RENAULT TRUCKS gépjárművön a felépítmény és berendezés szerelése miatt végzett 

átalakításokat a RENAULT TRUCKS műszaki-kereskedelmi osztálya által kiadott műszaki 

engedély birtokában, a jelen szerelési kézikönyvben szereplő szabályok és előírások szerint 

kell elvégezni. 

A jótállás és felelősségvállalás tekintetében minden szerelést végző személy felelős az általa 

nyújtott szolgáltatásért; beleértve az általa végzett munkával és/vagy a gépjárműre, vagy alap 

termékre szerelt berendezésekkel okozott károkért. 

Abban az esetben, ha a RENAULT TRUCKS (vagy hálózata) a berendezés kivitelezője (a 

végső felhasználóval szemben), a jótállásnak legalább azonos értékűnek kell lennie a RENA-

ULT TRUCKS által ügyfelének nyújtott jótállással. 

A rendelésben világosan megadott, ellenkező értelmű közlés kivételével, a berendezésre szóló 

jótállást a végső felhasználó közvetlenül a berendezésgyártóval intézi. 

A jelen anyagban foglalt előírások betartása semmi esetre sem mentesíti a berendezésgyártót a 

felelősség alól, az mindössze az alapszabályok és a szakmai előírások betartásának minősül. 

Az említett előírások figyelmen kívül hagyása ugyanezen szabályok megszegésének minősül 

és az abból származó közvetlen, vagy közvetett kár esetén mentesíti a RENAULT TRUCKS-t 

a felelősség alól. 

Minden berendezésnek meg kell felelnie ezeknek az előírásoknak, és a szállításnál nem kell 

átvételi ellenőrzést végezni a megfelelő minőség megállapítására. 

A RENAULT TRUCKS az eredeti és át nem alakított alkatrészekre és szerkezeti elemekre 

vállal jótállást. 

A kivitelező akkor is felelős az általa végzett beavatkozásokért, átalakításokért, igazításokért, 

vagy szerelésekért, ha ezekre megfelelő hivatalos engedéllyel rendelkezik. 

Az átalakítások egyetlen esetben sem okozhatnak a gépjármű szerkezeti elemeit érintő semmi-

féle minőségromlást (akár közvetlenül érinti őket a beavatkozás, akár nem). 

A gépjármű alkatrészeinek, vagy szerkezeti elemeinek mindenféle átalakításához, vagy áthe-

lyezéséhez a RENAULT TRUCKS műszaki-kereskedelmi osztálya által kiadott műszaki en-

gedély szükséges. 

 

3.1.2. Szabályok alkalmazása 
A kivitelezőnek be kell tartania: 

— A vezetést és a gépjárműgyártást szabályozó különféle európai és/vagy a rendeltetési or-

szágban érvényes törvényeket és jogszabályokat. 

— A KRESZ előírásait, különböző módosításait és mellékleteit. 

— A rendeltetési országban érvényes, közúti közlekedést szabályozó különféle előírásokat és 

szabványokat. 

 

A szabályok betartásának többek között az alábbiakra kell vonatkoznia: 

— világítás és jelzőberendezések 

— súly és méretek 

— látó- és visszapillantó terek 

— szabályszerű védőelemek (oldalelemek, felverődésgátló, aláfutásgátló) 

— nyereg- és vontatószerkezetek (szabványoknak és előírásoknak megfelelően) 

— veszélyes anyagok szállítására (ADR) vonatkozó külön kikötések 
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— ajtók 

— környezetszennyezési szabványok 

— elektronikus készülékek elektromágneses kompatibilitási szabványai 

 

3.1.3. Biztonsági kérdések 
Minden olyan tényező, amely befolyásolja: 

— Az úttartást, valamint a gépjármű és a pótkocsi megállítását. 

— Az első/hátsó tengely, bal/jobb oldal közötti terhelésmegoszlást. 

— A tűzveszélyt. 

— A gépjárművet, ill. környezetét érintő minden más veszélyt. 

 

Ezen tényezők közül többek között az alábbiakat emeljük ki: 

— fülkebillentés 

— kerekek (tőcsavarok meghúzása) 

— ülések és biztonsági övek (rögzítés) 

— az érvényes műszaki dokumentációnak (Felépítmény szerelési kézikönyv) 

     megfelelő felépítmények, ill. berendezések rögzítése 

— nyereg- és vontatószerkezet (rögzítés) 

— elektromos berendezés (áramkörök védelme, elektromos rendszer leírása, 

    rögzítés, műszaki dokumentációnak megfelelő bekötések), (Felépítmény szerelési 

    kézikönyv) 

— vezetőt figyelmeztető és tájékoztató rendszerek (nem zavarva a műszerfal  

    kijelzéseket) 

— a gyártó által a gépjárművön elhelyezett használati utasítások (fülkebillentést, 

    furatok-hegesztések helyét, akkumulátorok adatait mutató öntapadó címkék ...) 

— tengelytáv és kinyúlás hosszabbítása és rövidítése 

— kereszttartók áthelyezése, vagy cseréje 

— segédberendezések rendszerei 

A gépjármű üzembiztonságának és jó működésének garantálása érdekében tilos átalakításokat 

végezni az alábbi szerkezeti elemeken: 

— fékrendszer: fékkörök, kapcsolók és rögzítések 

— kormánymű: körök, kapcsolók, rögzítések és működési leírás 

— tengelyek és hidak 

— légzsákrendszer és biztonsági öv előfeszítők 

— elektronika 

— elektromos kábelvezetés 

 

3.1.4. Minőségbiztosítás 
Célkitűzésünk, aminek elérésére állandóan törekszünk, hogy ügyfeleink elégedettek legyenek 

az általunk gyártott végtermékkel, legyen az alváz, felépítmény és/vagy berendezés. 

Ennek a célnak az eléréséhez külön szervezet felállítása és hatékony minőségbiztosítási rend-

szer bevezetése szükséges, amit a RENAULT TRUCKS valamennyi felépítmény- és berende-

zésgyártó partnerétől megkövetel. 

Az alapjárműnek az ISO 9000 előírásokra való hivatkozással végzett mindenféle felépítmény-

nyel, berendezéssel történő felszerelése, vagy átalakítása esetén a RENAULT TRUCKS az 

alábbi igazolásokat kérheti: 

— EU jogszabályoknak és utasításoknak és a hazai előírásoknak megfelelősség. 

— Gyártók utasításainak megfelelősség. 

— Szakszerű kivitelezés. 

A gépjármű eleve úgy tekintendő, mint ami megfelel az összes előírásnak. 
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3.1.5. Dokumentáció 
A kivitelező, minden általa beépített berendezéshez köteles olyan dokumentációt adni, amely 

tartalmazza a használati, szervizelési, karbantartási utasításokat és biztonsági előírásokat. 

 

3.1.6. Általános előírások 
A felépítménygyártásnál és felszerelésnél (beleértve az aláfutásgátlókat is) minden egyes gép-

járműnél más és más szempontokat kell figyelembe venni. A különböző szempontok a kar-

bantartásra, hozzáférésre és a folyadékáramlásra vonatkoznak: 

— A különböző karbantartási és zsírzási ponthoz, az üzemanyagtartályhoz és 

    szintmérőjéhez, az akkumulátorokhoz és a különböző kapcsolótáblákhoz való  

    hozzáférés. 

— A különböző erőátviteli és felfüggesztési fődarabok könnyű kiszerelhetősége. 

— A levegőbeszívó, kipufogó-, üzemanyag-ellátó rendszerekhez való hozzáférés. 

— A felépítmény rajzán megadott kerék kilengési értékek betartása (vigyázat: a 

    hóláncnál ráhagyással kell számolni). 

— A fékdobok és féktárcsák, valamint az akkumulátorház hűtése. 

— A hűtő bemeneti és kimeneti felületei, amelyeket nem szabad megváltoztatni. 

— A dokumentációinkban megadott méretek és súlyok pontos betartása. A 

    felépítménygyártónak minden esetben biztosítania kell az alváz minden mozgó 

    fődarabjának (rugók, kardántengely, stb.) szabad mozgását és biztonságos 

    működését. 

— A felépítmény felszerelése nem befolyásolhatja a gépjármű üzembiztonságát és 

    biztonságos vezetését. Ügyelni kell többek között a gépjármű jobb és bal oldala 

    közötti egyenletes terhelésmegoszlásra. 

— Minden felépítmény szerelésnél terhelés megoszlási számítást kell végezni az 

    egyes tengelyekre vonatkozóan, hogy ellenőrizzék, hogy a jobb és bal oldal közötti 

    egyenetlen súlyeloszlás 4% alatt van-e. 

— A hűtő levegőáramlást feltétlenül biztosítani kell. Éppen ezért tilos betömni, akár 

    részlegesen is az előírt levegőnyílásokat (a homloklapon vagy az elülső oldalon). 

 

Az ADR, vagy más táblákat sík felületekre kell felszerelni. 

 

Ellenkező utasítás hiányában tilos hegeszteni, köszörülni, vágni, fúrni és hevíteni a hossz-, ill. 

kereszttartókat. Ezeket a műveleteket, csak a jelen dokumentáció előírásainak betartásával 

lehet elvégezni. 

A jelen kézikönyvben nem szereplő minden különleges esethez, minden felépítmény kapcso-

láshoz és rögzítéshez előzetes engedélyünk szükséges. 

 

Minden felépítmény kivitelezéshez nézze meg: 

— A műszaki lapot. 

— A felépítménygyártónak szóló rajzot és a felépítményezésre szánt alvázra vonatkozó csa-

tolt számításokat. 

— A gépjármű Használati utasítását. 

 

Amennyiben ezek az anyagok nem állnak rendelkezésére, szerezze be őket a RENAULT 

TRUCKS hálózattól, vagy a RENAULT TRUCKS műszaki-kereskedelmi osztályától. 

A műszaki lapon és a felépítmény gyártási rajzon található a lehetséges felépítményhossz tar-

tomány; határozottan kérjük ezen határérték betartását. 
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Egyébként meg kell jegyeznünk, hogy valamely fődarab (mint pl. a pótkerék, vagy az üzem-

anyagtartály stb.) áthelyezése, a nem egyenletes terheléselosztású felépítmény, vagy a fülke 

előrébb helyezése minden esetben megváltoztatja a felépítménnyel felszerelt alváz terhelés 

megoszlását. 

Ezt a karosszálható hossz megváltoztatásával kell kiegyenlíteni, majd ki kell számolni a fel-

építmény új súlypontjának helyét. 

A műszaki lapjainkon megadott tömegek üzemkész állapotú, opciók nélküli széria gépjárműre 

vonatkoznak. 

A fülke-alváz súlyát egyébként 4% tűréssel adtuk meg. 

Az opciós felszerelések, mint az erősített rugók, a mellékhajtómű, a speciális gumiabroncsok 

megnövelik az alap alváz súlyát. 

 

Éppen ezért méréseket kell végeznie a fülke-alvázon: 

— első tengelyre eső tömeg 

— hátsó tengelyre eső tömeg 

— egész gépjármű tömege 

Vezető és utasok nélkül, teli üzemanyagtartállyal és szerszámokkal kiegészítve. 

A különböző felépítmények előkészítésénél és rögzítésénél jobb, ha nem szereli le a kereke-

ket, hacsak nem feltétlenül szükséges. 

 

Mindazonáltal az alábbi óvintézkedéseket kell megtenni: 

— Tilos befesteni a keréktárcsa kerékagyra felfekvő részét valamint a tárcsán a  

     kerékanyák illeszkedő felületeit. 

— A szerelésnél ügyeljen az egymással érintkező részek tökéletes tisztaságára. 

— A kerékanyákat az előírt nyomatékokra húzza meg. 

 

Kulccsal rendelkező berendezések: 

Az új kulcsok profiljának a gépjármű kulcsaitól eltérőnek kell lennie. Vagyis olyannak, hogy 

tévedésből ne lehessen bedugni őket a gépjármű zárjaiba, elkerülve ezzel a zárbetétek rongá-

lódását. 

 

3.1.7.  A jármű azonosítására szolgáló jelölések 
 

A jelölések a jármű felépítésétől függően változnak. 

 

Az alvázszám a jármű azonosítására a hossztartón van elhelyezve. 

Ügyeljünk, hogy a járműazonosító jelek, a felépítmény elemeinek a lebontása nélkül, jól ol-

vashatók, és mindig elérhetők maradjanak. 
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1— Alváz 

2— Hátsóhíd 

3— Sebességváltó 

4— gyártói adattábla/ Környezetvédelmi jelölés 

5— gyártási adattábla 

6— Menetíró-adattábla 

7— CAM szám / festék azonosító 

8— Motor 

9— Tengely 

10— a fékerő-szabályozó adattáblája (a raksúly és a felfüggesztés típusának függvényében) 

 
3.1. ábra 

Azonosító jelek elhelyezkedése 

 

 

 

3.1.8. Beállítás a gépjárművön 
A felépítménygyártók és az átalakítást végző személyek semmi esetre sem változtathat-

ják meg a RENAULT TRUCKS gépjárművek eredeti beállításait (kivéve a felépítmé-

nyező szoftverrel végezhető speciális paraméterezést). 

 

3.1.9. Fülkebillentés biztonsága 
A széria fülkék felépítmények miatt történő átalakítása után (meghosszabbítás, fekhely meg-

változtatása stb.), mivel megváltozik a súlyeloszlás, nem biztos, hogy a billentő rendszer meg-

felel a biztonsági előírásoknak. 

Ebben az esetben, és a gyártó előzetes engedélyének hiányában, a teljes felelősség az átalakí-

tásokat végző személyt terheli. 
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3.2. Méretek és geometria 
 

3.2.1. Geometria 
 

3.2.1.1. Figyelem 

Az ebben a fejezetben ismertetett képletek értékei és a bemutatott illusztrációk nem kifejezet-

ten a jelen dokumentumban tárgyalt típuscsaládra vonatkoznak. Lényegében ez a fejezet azo-

nos minden RENAULT TRUCKS termékcsalád esetében. 

Minden érték milliméterben van megadva. 

 

3.2.1.2. Felépítmény benyúlás mérete 

 A vezetőfülke hátsó környezetének elemei nem érintkezhetnek a felépítménnyel, ezért a fel-

építmény benyúlás minimális értékét be kell tartani, az alkalmazott segédalváz magasságától 

függően. 

A vezetőfülke hátsó környezetének elemei 

— függőleges kipufogócső 

— különböző levegőbeszívó elemek 

— az első kerekekhez tartozó sárvédők és azok tartó elemei 

 

A járművek többféle fülkével készülnek. Ezen változatokból két fajtát mutatunk be. 

Rövid fülke 1.6 m 

Járművek: 4x2, 4x4, 6x4, 6x6, 8x4: 

— oldalsó kivezetésű kipufogócső 

— normál szűrésű 

— AE- első tengely középvonal 

                         

                             
3.2. ábra 

Rövid fülke geometriája 

 

Hosszú fülke 2.2 m 

Járművek : 4x2, 6x4, 6x6, 8x4: 

— oldalsó kivezetésű kipufogócső 

— normál szűrésű 

— AE- első tengely középvonal 
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3.3. ábra 

Hosszú fülke geometriája 

 

 

3.2.2. Terhelés megoszlási számítások 
 

3.2.2.1. Az első tengely minimális terhelése 

A jármű jó menettulajdonságainak és könnyű kormányozhatóságának valamint maximális 

üzembiztonságának garantálásához biztosítani kell az első tengely minimális terhelését a jár-

mű terhelésétől és felszereltségétől függetlenül. Ezen előírást nemzetközileg szabályozzák. 

 

Minden olyan esetben, amikor a terhelés az előírt vagy engedélyezett értékeken kívül esik 

keresse meg a RENAULT TRUCKS műszaki-kereskedelmi részlegét. 

Fontos, hogy 

 

— NE LÉPJE TÚL AZ ELSŐ TENGELY MEGENGEDETT MAXIMÁLIS TERHELÉSÉT. 

— A JÁRMŰ HÁTSÓ KINYÚLÁSÁNAK TERHELÉSE RONTJA A JÁRMŰ MENETTU-

LAJDONSÁGAIT. EZ ESETBEN FOKOZOTT ÓVATOSSÁGGAL VEZESSEN! 

— ÜGYELJEN ARRA, HOGY A RAKOMÁNY SÚLYPONTJA MINÉL JOBBAN EGY-

BEESSÉK A JÁRMŰ HOSSZTENGELYÉVEL. 

 

3.2.2.2. Az alkalmazott kifejezések 

P.C.C. (alváz-fülke tömege) 

Üzemképes állapotra van megadva: 

— Feltöltve gázolajjal, olajjal, vízzel + pótkerék (ha széria pótkerék tartóval van ellátva) + 

szerszámok. 

— Gépjárművezető és utasok nélkül. 

A műszaki lapjainkon megadott tömegek opciók nélküli széria gépjárműre vonatkoznak. 

 

P.V. (terhelés nélküli tömeg) 

Ez az Alváz-fülke tömege + a berendezések tömege (billencs, daru, nyereg...). 

P.V.= P.C.C. + berendezés 

P.T.A.C. (megengedett legnagyobb össztömeg) 

Ez a jármű legnagyobb össztömege terhelt állapotban. 
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P.T.A.C.= P.C.C. + C.T. 

P.T.A.C.= P.V. + C.U. + vezető + utas(ok) 

P.T.R.A. (megengedett összgördülő tömeg) 

Ez a vontató megengedett legnagyobb össztömegének és a pótkocsi megengedett legnagyobb 

össztömegének összege: 

P.T.R.A.= P.T.A.C. vontató + P.T.A.C. pótkocsi 

Nyergesvontató esetén ez a vontató terhelés nélküli tömegének és a félpót megengedett leg-

nagyobb össztömegének összege. 

P.T.R.A.= P.V. nyergesvontató + P.T.A.C. félpót 

C.T. (összes terhelés) 

Ebbe beletartoznak: a berendezés, az opciók, a hasznos terhelés, a gépkocsivezető és az 

utas(ok). 

C.T.= P.T.A.C. - P.C.C. 

C.U. (hasznos terhelés) 

Ez a megengedett legnagyobb össztömeg és a terhelés nélküli tömeg (ehhez hozzáadódik a 

vezető és az utas(ok) tömege is) különbsége. 

C.U.= P.T.A.C. - (P.V. + vezető + utas(ok)) 

 

3.2.2.3. Alapképletek 

 

P = C.U. + felépítmény tömege 

 
 
3.4. ábra 

Számításhoz szükséges jelölések 

 

* Vasalások = 120 mm maximum. 

Y - A „P” helyzete a hátsóhíd vagy a hátsó tandem középvonalához képest. 
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    (
 

 
  ) 

 

H - A „P‖ helyzete az első tengely középvonalához képest. 

 

    
 

 
 

      
 

X - Karosszált hátsó kinyúlás 

  (   )    
 

P   - figyelembe vett tömeg (hasznos terhelés + berendezés...) 

P1 - A „P‖ tömegből az első tengelyre eső tömegrész. 

P2 - A „P‖ tömegből a hátsó tengelyre eső tömegrész. 

 

        
 

   
   

 
 

 

   
 (   )

 
 

 

A 3 és 4 tengelyes járműveknél az F' méretet használjuk (fiktív tengelytáv), amely egyenlő az 

első tengely középvonalának és a hátsó kerekek által a talajra kifejtett erők eredőjének a tá-

volságával. 

 

 
 
3.5. ábra 

Fiktív tengelytáv értelmezése 
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Számítási módszerek 

 

Folyamat 

1— Helyezze el a berendezéseket az alváz-fülkén (készítsen vázlatot). 

2— Keresse meg a berendezések függvényében változó tömegeket (hasznos terhelés). 

3— Számítsa ki a tengelyekre eső tömegrészeket. 

 

Példa 

 

Egy vevő egy 19 tonna megengedett legnagyobb össztömegű tehergépkocsit szeretne (rövid 

fülkével és 8 300 mm-es dobozos felépítménnyel) 

 

Alváz-fülke tömege (jármű adatlapról): 

 

Összesen      6 040 kg     

Az első tengelyre eső tömeg              3 645 kg 

A hátsó hídra eső tömeg         2 395 kg  

 

Vezető + utas tömege (a tömeg a nemzetközi megállapodásnak megfelelően): 

 

Összesen (P’)     75 * 2 = 150 kg     

Az első tengelyre eső tömeg                150 kg 

A hátsó hídra eső tömeg               0 kg 

 

 

           
* Maximális érték 

 
3.6. ábra 

Adatok a számításhoz 
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Hasznos terhelés + berendezés: 

 

Összes   P= P.T.A.C. - (P.C.C + P') amely 19 000 - (6 040 + 150) amely 12 810 kg 

 

P1 = A „P‖ hatására az első tengelyre eső tömegrész: 

 

   
   

 
 
         

    
 = 2096 kg 

 

P2 = A „P‖ hatására az hátsó tengelyre eső tömegrész: 

 

   
   

 
 
          

    
 = 10714 kg 

 

A jármű tömege terhelt állapotban: 

 

(Maximális teherbírás a leírás szerint: 19 000 kg) 

 

Összesen       6 040 + 150 + 12 810 = 19 000 kg 

 

Az első tengelyre eső tömeg P1        3 645 + 150 + 2 096 = 5 891 kg 

(Maximális teherbírás a leírás szerint: 6 650 kg) 

 

A hátsóhídra eső tömeg P2                         2 395 + 0 + 10 714 = 13 109 kg 

(Maximális teherbírás a leírás szerint: 13 000 kg) 

 

Megállapíthatjuk, hogy ez az elhelyezés a hátsóhíd 109 kg-os túlterhelését okozza. 

 

Több megoldás is lehetséges a vevő kívánságait figyelembe véve: 

 

A vevő meg akarja tartani a 8 300 mm-es dobozos felépítmény hosszt, és elfogadja, a Közle-

kedési Főfelügyelet beleegyezése után, a hasznos terhelés csökkentését. 

 

A hasznos terhelés + a dobozos felépítmény maximális reakcióereje a hátsóhídon 

A hátsóhídon ébredő maximális reakcióerő a leírás szerint mínusz a hátsóhídon ébredő reak-

cióerő az alváz-fülke tömegéből eredően, amely: 

 13 000 - 2 395 = 10 605 kg 

 

A hasznos terhelés + a dobozos felépítmény tömege: 

 

Ha abból indulunk ki, hogy:                    

   
   

 
 

 

ahonnan 

  
    

 
 
          

    
          

 

amely egy 12 810 - 12 680 = 130 kg -os csökkenés. 

A megengedett legnagyobb össztömeget csökkenteni kell: 130 kg-mal. 
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A vevő nem akarja a hasznos terhelést csökkenteni, de elfogadja a dobozos felépítmény hosz-

szának csökkentését: 

 

A Dobozos felépítmény/Hasznos terhelés eredőjének helyzete: 

 

  
    

 
 
          

     
          

 

 

 

3.3. Alváz 
 

3.3.1. Bevezetés 
 

3.3.1.1. Óvintézkedések 

Az alvázszám a jármű azonosítására (lásd a Használati Útmutatót) a hossztartón 

A járműazonosító jelek, a felépítmény elemeinek a lebontása nélkül, jól olvashatók és mindig 

elérhetők maradjanak. 

Minden szerelés előtt takarja le a vezetőfülkét védőhuzattal. 

Járműveinken lemezek, bilincsek és konzolok vannak. 

Az előkészítés kiegészítő fúrásokat és hegesztéseket igényelhet. 

 

Hangszigetelő lemezekre vonatkozó utasítások 

A hangszigetelő lemezek nem eltávolíthatók, nem áthelyezhetők, és nem módosíthatók, mert 

a jármű zajkibocsátási szintjét nem szabad növelni, a zajszint a típusbizonyítvány részét képe-

zi. 

Ha egy beavatkozás miatt le kellett szerelni, a lemezek visszaszerelése kötelező. 

Leszerelés után csak tökéletesen tiszta burkolatok szerelhetők vissza. 

Ronggyal és szappanos vízzel kell megtisztítani őket. 

Minden egyéb termék használata tilos. 

 

Ha a belső védő film megsérült, az elemet ki kell cserélni. 

A jármű hegesztése, vagy sarokcsiszoló használata esetén gondoskodni kell a hangszigetelő 

lemezek hatékony védelméről, vagy ha leszerelik őket, meg kell oldani az elektromos kábel-

kötegek hatékony védelmét. 

Különösen ügyeljen, hogy ne kerüljön éghető anyag a lemezek védő film rétegére. 

A rögzítő csavarok és anyák túlhúzása a burkolatok tönkremenetelét okozhatja. 

 

Tartsa be az előírt meghúzási nyomatékokat: 

— hangszigetelő lemez tartó / alváz rögzítők 20 N.m. ± 20% 

— hangszigetelő lemez / lemeztartó rögzítők 8 N.m. ± 20% 

 

Hőszigetelő lemezekre vonatkozó utasítások 

Ezeket a lemezeket tilos eltávolítani, vagy átalakítani. Az Ön biztonságát szolgálják. 

Az alváz festésénél ügyelni kell arra, hogy ne kerüljön festék a hőszigetelő lemezek hőforrás 

felé eső oldalára és különösen az elektromos tartósfék körüli lemezekre. 

Ezek a lemezek akkor biztosítanak tökéletes szigetelést, ha felületükön nincs semmilyen ide-

gen anyag. 
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Oldalsó aláfutásgátlók 

Az oldalsó aláfutásgátlóknak meg kell felelniük a hatályos előírásoknak, és nem akadályoz-

hatják az alvázon lévő elemekhez (pótkerék, levegő- és üzemanyagtartály, légszárító ...) való 

hozzáférést. 

 

Hossztartók szelvénymérete a járműcsalád egészére 

 

 
3.7. ábra 

Hossztartó keresztmetszetének geometriája 

 

 

3.3.1.2. Hossztartók szelvénymérete és acélminősége 

A hossztartók acélminőség szerint két osztályba sorolhatóak: 

— D osztályú a tehergépjárművek következő típusaira: 4x2, 4x4, 6x4, 6x6, 8x4 

— E osztályú a vontatók következő típusaira: 4x2, 4x4, 6x4, 6x6 

Ez a két osztály a hidegalakításra alkalmas, nagy rugalmasságú acélból készült, melegen hen-

gerelt lemezeket érinti, amelyeket a jelenleg érvényben lévő francia és európai NF EN 10149-

2, amely a NF A 36.231 szabványt váltotta fel. 

 

3.3.2. Hossztartók 
 

3.3.2.1. Hossztartók toldása és rövidítése a tengelyek között 

A dokumentumban minden méret milliméterben van megadva. 

Az alváz toldása esetén ügyeljen arra, hogy a hossztartókkal egyező méretű és minőségű 

idomacélt használjon (nézze meg a"Hossztartók szelvénymérete és acélminősége" című feje-

zetet). 

További információkért vagy az említett idomacél beszerzési helyek jegyzékének megszerzé-

séért forduljon a RENAULT TRUCKS műszaki-kereskedelmi osztályához. 

 

A— hossztartó toldaléka 

B— hossztartó 

C— helyreállított erősítés 

D— az öv szélén túlmenő hegesztési varrat, hosszanti köszörüléssel (éles sarkok megszünte-

tése) 

e — hossztartó vastagsága 
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F— sarokacél vastagság (E) max.: e - 2 < E < e 

G— hegesztés 

J— hegesztési hézag (kb. 2 mm) 

L— max. hosszabbítás mérete 

X— az erősítő túlnyúlásának minimális hossza az öv peremén mérve (hosszabbítás) 

Y— az erősítő megtámasztásának minimális hossza a hossztartó övének peremén mérve 

(hosszabbítás) 

Z— az erősítő megtámasztásának minimális hossza az öv peremén mérve (hosszabbítás nél-

küli erősítés) 

Hossztartók toldása a tengelyek között 

 

Hossztartó az övön elhelyezett erősítőlemez nélkül 

 
3.8. ábra 

Toldott hossztartó megerősítése I. 

 

Hossztartó az övön elhelyezett erősítőlemezzel 

 
3.9. ábra 

Toldott hossztartó megerősítése II. 
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Hossztartók rövidítése a tengelyek között 

 
3.10. ábra 

Rövidített hossztartó megerősítése I. 

 

 
3.11. ábra 

Rövidített hossztartó megerősítése II. 

 

 

3.3.2.2. Kettős hossztartók toldása és rövidítése a tengelyek között 

 

Alkalmazás: 

— Ügyeljen arra, hogy a vágás helye az egyik kereszttartó középvonalába essen 

— Vegye ki a szomszédos kereszttartókat a vágás helyének környezetéből, és helyezze át őket 

máshova, ha szükséges. 

— Vágja el a hossztartót (1) és az erősítő elemet (2) a B az Y mentén (lángvágóval vagy 

flexszel). 

— Távolítsa el a hossztartót (1) az erősítő elemtől (2) oly módon, hogy egy védőlemezt csúsz-

tat a kettő közé, amellyel megvédheti az erősítő elemet a sérülésektől a vágás során. 

— Vágjon ki csak a hossztartóból (1) egy A = 300 mm hosszú darabot (még az előző, flexszel 

kivitelezett vágás előtt), és hajtsa végre ugyanezt a vágást a másik illesztendő hossztartón is 

(1). 

— Csúsztasson az alváz belső részébe egy újabb kereszttartót, ha ezt szükségesnek ítéli. 

— Most készítsen elő egy hossztartó-erősítő elemet (4), amely az eredeti hossztartóval meg-

egyező keresztmetszetű és minőségű acélból készült. 

— Kerekítse le az éleket az alváz belső oldalán (lásd D3-5). 

— Végezze el az erősítő elem toldatának hegesztését (lásd D3-5). 

— Ezután készítse el magát a hossztartó elemet (3), amelynek keresztmetszete és acélminősé-

ge megegyezik az illesztendő hossztartók hasonló paramétereivel, és a hossza egyenlő a toldat 

erősítő-elem (4) hosszának az átfedés kétszeresével 
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A = 600 mm növelt összegével. 

— Most kerekítse le az éleket az alváz külső oldalán is (lásd D3-5). 

— Végezze el a toldat meghosszabbításának hegesztését, de ügyeljen rá, hogy a varrat ne du-

dorodjon ki a belső oldalon 

(lásd D3-5). 

— Ezután helyezze vissza a kereszttartókat, és növelje számukat a megnövekedett tengelytáv 

(a legközelebb eső gyári méretet alapul véve) követelményeinek megfelelően. 

— Amennyiben új kereszttartót alkalmaz, azt lehetőleg a betoldott elem szélén helyezze el. 

 

 
3.12. ábra 

Tengelytáv változtatása kettős hossztartó esetén 

 

 

 

 

 

3.3.2.3. Tengelytáv megváltoztatása 

Egy adott jármű esetében a hossztartók szelvénymérete és acélminősége a következőktől 

függ: 

— terhelés 

— felfüggesztés típusa 

— tengelytáv 

A megnövelt tengelytáv max. hossza megegyezik az ugyanolyan szelvényméretű hossztartók-

kal felszerelt azonos jármű (ugyanolyan teherbírás, fülke és felfüggesztés) legnagyobb ten-

gelytávjával. Szigorúan tilos túllépni ezt az értékhatárt. 

Egy adott szelvényméretre megengedett max. hosszúságú hossztartóval rendelkező járművek-

nél tehát nem növelhető a tengelytáv. 
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3.3.2.4. Hátsó kinyúlás megváltoztatása 

Ha a felépítmény vagy a felszerelés nem változtatta meg (az érvényben lévő határokon belül) 

a műszaki leírásban szereplő alváz méreteket és súlyokat, a jármű a RENAULT TRUCKS 

közbenjárása nélkül levizsgáztatható. 

Hegesztett erősítés szükséges a pótkocsis tehergépkocsin, ha a szóló jármű hosszabbítása 

meghaladja a 400 mm-t. 

Példák: vontatásra alkalmas tehergépkocsi, hátsó emelőfal, hátsó daru, billencs stb... 

A hátsó kinyúlás meghosszabbítása akkor szükséges, ha a felépítmény túlnyúlása a hossztar-

tók hátsó végénél meghaladja a felépítmény tervében és a járműhöz tartozó számításokban 

megengedett maximális értéket. 

A hátsó kinyúlás meghosszabbítása esetén vegye figyelembe az érvényes előírásokat, különö-

sen a kinyúlás / tengelytáv viszonyt. 

 

 

Kereszttartók rögzítése 

A kereszttartókat a RENAULT TRUCKS által forgalmazott, minimum 10.9 szilárdságú, S4S 

védelemmel ellátott, a 01714002 szabvány szerinti csavarokkal kell rögzíteni. 

 

3.3.2.5. Hossztartók erősítése 

A dokumentumban minden méret milliméterben van megadva 

Tilos hegesztést végezni a hossztartón, kivéve annak megerősítése, toldása, illetve rövidítése 

esetén, betartva az alábbi utasításokat: 

— ne hegesszen az alváz övei szélén 

— ne hegesszen a hossztartók hajlati sugarába 

— acéllemezen: ne hegesszen a lemez két oldalának azonos pontján 

— csak az ún. váltakozó, illetve lyukvarratos hegesztés megengedett 

— a furat szélétől legalább 15 mm-re lehet csak hegesztési varrat 

Javasoljuk, hogy a hossztartók hosszának megváltoztatását lehetőleg szakemberrel végeztesse 

el. 

Az "Általános hegesztési szabályok" című fejezetben leírt általános szabályok betartása köte-

lező. 

Kiegészítő vizsgálatok nélkül, a gyártó igazolásával kizárólag azok az átalakítások (hosszab-

bítás, rövidítés) megengedhetők, amelyek a járművet minden szempontból a típus szerint el-

fogadott alváznak megfelelően módosítják. 

Ha a felépítmény vagy a felszerelés nem változtatta meg (az érvényben lévő határokon belül) 

a műszaki leírásban szereplő alváz méreteket és súlyokat, a jármű a RENAULT TRUCKS 

közbenjárása nélkül levizsgáztatható. 

Az alváz övlemezeinek megerősítéséhez használt erősítőelemnek a hossztartóval azonos vas-

tagságúnak kell lennie. 

Az acélminőségnek meg kell egyeznie a hossztartó anyagminőségével. 

 

Erősítési példák: 

 

A hossztartók külső felén elhelyezett felső és alsó erősítések: 

A— Az erősítés a hossztartó külső oldalához viszonyított eltolása 

B— Az erősítés a hossztartó széléhez viszonyított eltolása 

e — A hossztartó vastagsága 

1— Hegesztések lyuk varratként vagy cikkcakkban hegesztendő 
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3.13. ábra 

Hossztartó erősítése I. 

 
 
3.14. ábra 

Hossztartó erősítése II. 
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3.15. ábra 

Hossztartó erősítése III. 

 

 

 

 

 

 

A kereszttartó vastagsága mm A mm B mm 

c<6 10 15 

c> vagy = 6 15 15 

 

Felső és alsó erősítések szögprofillal 

 

Kötési módok 

Laposacélból készített erősítéseknél (a hossztartók felső övén és az alsó öv alatt) az alábbi 

rögzítéseket ajánljuk: 

 

Elektromos hegesztés szakaszos varratai: tájékoztatásképpen, 80 mm-es varrat 120 mm-

enként cikkcakkban elhelyezve. 
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3.16. ábra 

Varratelhelyezés I. 
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3.17. ábra 

Varratelhelyezés II. 

 

 

LYUKVARRATOS hegesztés 

Tájékoztatásképpen, 14 - 18 mm átmérőjű lyukak vagy (1) 14 x 50 mm-től 18 x 50 mm-es 

méretű szerelési furatok minimum 200 mm-es, maximum 300 mm-es lépésekben cikkcakkban 

elhelyezve jó minőségű hegesztéssel. 

Nem szabad függőleges hegesztést végezni a hossztartók gerincén, sem keresztirányú hegesz-

tést a hossztartók övein. 

Az erősítés első része az igénybevételi zónától legmesszebb legyen (a lehető legtávolabb a 

fülke alatt). 

 

 
3.18. ábra 

Lyukvarratok elhelyezése 

 

 

3.3.2.6. Kereszttartók az alvázon 

 

Közbenső kereszttartók 

Feltétlenül fel kell szerelni egy közbenső, vagy összekötő kereszttartót, ha a meghosszabbított 

jármű kereszttartóinak száma kevesebb, mint a megfelelő széria járműé. Konzultáljon a RE-

NAULT TRUCKS műszaki-kereskedelmi részlegével. 

 

Tartsa be a következő előírásokat: 

— A két kereszttartó közötti távolság nem lehet nagyobb, mint amekkora eredetileg volt. 

— Ha a hátsó kinyúlás hosszabbítása meghaladja az 500 mm-t, át kell helyezni a hátsó ke-

reszttartót és a többiekkel azonos közbenső kereszttartót kell behelyezni. 
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Az esetlegesen felszerelendő kereszttartó a hosszabbításhoz használt hossztartó vágási helye 

szerint más és más. 

 

Éppen ezért a levágás előtt tanácsos ellenőrizni a következőket: 

— Szükséges-e a kereszttartó felszerelése. 

— Hová lehet a legkönnyebben felszerelni a kereszttartót (pl. inkább egy egyszerű kereszttar-

tó, mint egy összekötő kereszttartó felszerelése). Konzultáljon a RENAULT TRUCKS mű-

szaki-kereskedelmi részlegével. 

— Attól függően, hogy a hossztartó meg van-e erősítve vagy sem, két típusú közbenső ke-

reszttartót különböztetünk meg. 

 

Második kereszttartó nélkül: 

— 1 850 mm az engedélyezett maximum, ha a szóban forgó jármű egy pótkocsis szerelvény 

— 2 100 mm az engedélyezett maximum, ha a szóban forgó jármű nem egy pótkocsis szerel-

vény 

 

3.3.3. Általános hegesztési szabályok 
 

3.3.3.1. Óvintézkedések 

 

Az alkotóelemek biztonsága és védelme 

Minden fúrási, köszörülési vagy hegesztési művelet előtt gondoskodjon a megfelelő védelem-

ről, vagy szerelje le a következő elemeket: 

— a műanyag csöveket 

— az elektromos kábeleket 

— a felfüggesztés rugóit (nevezetesen a korrózió elleni védelem) 

— a felfüggesztés légrugóit (alváz) 

— a hangszigetelő lemezeket 

— minden egyéb elemet, amely érzékeny lehet a hőre, a forró anyagok ráfröccsenésére, az 

ultra-ibolya sugárzásra (számítógépek, elektronikai elemek, műanyag elemek, szilentblokkok, 

festett elemek,...) 

 

Akkumulátorok védelme 

AZ AKKUMULÁTOR A TÖLTÉS VÉGÉN OXIGÉN ÉS HIDROGÉN GÁZ KEVERÉKÉT 

FEJLESZTI. EZ A ROBBANÓGÁZ AZ AKKUMULÁTOROK FELROBBANÁSÁNAK 

VESZÉLYÉVEL JÁR, HA A KÖZELBEN HŐFORRÁS VAN. 

KÖVETKEZÉSKÉPPEN, HA AZ AKKUMULÁTOROK KÖZELÉBEN (MOTORHÁZ-

BAN, A JÁRMŰ ELEJÉN) HEGESZTÉST 

VÉGEZNEK, SZERELJE KI AZ AKKUMULÁTOROKAT ÉS A HEGESZTÉSTŐL TÁ-

VOL ESŐ, JÓL SZELLŐZÖTT HELYEN TÁROLJA ŐKET. EZ A RENDSZABÁLY A 

KÖSZÖRÜLÉS MŰVELETÉRE IS VONATKOZIK. 

 

Hangszigetelő elemek védelme 

A jármű hegesztése vagy csiszoló használata esetén védje, vagy szerelje le a hangszigetelő 

lemezeket. 
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3.19. ábra 

Óvintézkedések jelképekkel 

 

 

Elektromos és mechanikus elemek védelme 

 

A kábelkötegek védelme 

 

Hegesztés főkapcsolóval felszerelt járművön 

 

Hegesztés előtti fontos óvintézkedések. 

A jármű számos elektromos körrel és számítógéppel rendelkezik. Minden elektromos hegesz-

tési művelet előtt meg kell szüntetni a feszültég különbségeket, a számítógépek letestelésével. 

Ez gyorsan megvalósítható a (+) kábel lecsatlakoztatásával az akkumulátorról, a kábel leteste-

lésével majd a főkapcsoló zárásával (ha van). Csíptesse a hegesztő testkábelt a lehető legköze-

lebb a hegesztési ponthoz, de sose kapcsolja forgó alkatrészre (áttétel, ventilátor agya, stb...) 

vagy mozgó alkatrészeket tartalmazó részegységre (légkompresszor, turbókompresszor, 

stb...). A hegesztés közelében lévő műanyag csöveket, elektromos kábeleket, felfüggesztés 

rugóit és gumi párnáit védeni kell, vagy le kell szerelni. Az előbbiek a fúrásra és a köszörülés-

re is érvényesek. Az akkumulátorok visszakötésekor ügyeljen a helyes polaritásra és kezdje a 

(+) pólussal. 

A polaritás felcserélése tönkreteheti az elektronikus alkatrészeket. 

 

Ábra: jármű elektromos főkapcsolóval 

I: kezdeti állapot 

II: hegesztés előtti állapot 

A: akkumulátor 

B: elektromágneses főkapcsoló 

a: akkumulátor test 
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b - (+) főkapcsoló után 

1— kösse le a (+) kábelt és a = (-) kábelt az akkumulátorról. 

2— kösse össze a (+) kábelt és a (-) kábelt (a (+) kábel letestelése) 

3— kösse össze egymással a főkapcsoló előtti és utáni két (+) kábelt 

 

 
Hegesztés után kössön vissza minden elektromos kábelt, utoljára hagyva az (a) testkábelt. 

 
3.20. ábra 

Hegesztés előtti elektromos óvintézkedés 

 

 

 

3.3.3.2. Hegesztési eljárások 

A dokumentumban minden méret milliméterben van megadva. 

Hegesztendő alkatrészek előkészítése 

Tisztítsa meg az alkatrészeket, főleg a hegesztés helyén és a testvezeték bekötésénél, ami elő-

segíti: 

— az áram szabad és szabályos áramlását (a hegesztési varrat szabályossága) 

— hogy elkerülhesse zárványok keletkezését (hegesztés minősége) 

 

Alvázkeretek speciális hegesztési éleinek előkészítése 

 
A— elektromos ívhegesztéssel 

B— védőgázas hegesztéssel (argon gázas - aktív védőgázas) 

J— 1 min., 2 max. 

 
3.21. ábra 

Hegesztési élek előkészítése 
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A - Élek előkészítése 45°-ban 

B - Rögzítő varratok, illesztések elhelyezése 

C - Hegesztés csak az egyik oldalon 

D - Hegesztés a másik oldalon 

E - Mindkét oldal köszörülése 
3.22. ábra 

Hegesztési varrat készítése 

 

 

Hegesztési varrat illesztékek (kráter kifutás) 

Az illesztékek célja, hogy elkerüljék a hegesztési varratok végein kezdődő törést. Hegesztés 

előtt feltétlenül el kell helyezni a hegesztendő lemezzel azonos vastagságú illesztékeket (1), 

melyeket pillanatrögzítővel a hegesztendő alkatrészekhez rögzít. 

Ezeket semmi esetre sem szabad ponthegesztéssel rögzíteni az összehegesztendő darabokhoz. 

 

 
3.23. 

Megoldás varratkifutásra 

 

 

Transzformátoros vagy generátoros ívhegesztő készülék 

— egyenáramú hegesztőkészülék használata ajánlott 

— bevont hegesztőpálcák 

 

Hegesztőpálcák használatának táblázata 

 

Az elektróda átmérője 2.5 3.15 (*) 4 (*) 5 

Áramerősség (A) 75 - 90 95 – 110 120 - 140 150 – 175 
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Félautomata védőgázas hegesztőkészülék MIG vagy MAG 

 

MIG: - Fém Semleges Gáz 

— semleges védőgáz (argon, hélium, ...) alkalmazásával, hegesztőhuzallal végzett hegesztés 

— rozsdamentes és színesfémek hegesztéséhez használják 

MAG: - Fém Aktív Gáz 

— aktív védőgáz (CO2 argon + CO2 argon + CO2 + O2) alkalmazásával, hegesztőhuzallal 

végzett hegesztés 

— Lágyacél hegesztéséhez használják 

 

Huzal átmérő (mm) Hegesztendő vastagság (mm) 

0.8 2 mm-ig 

1.0 2 és 8 mm között 

 

3.3.3.3. Fúrás 

A dokumentumban minden méret milliméterben van megadva 

Tilos kifúrni : 

— a hossztartók öveit 

— háromnál több lyukat fúrni ugyanazon a függőleges tengelyen 

 
 

3.24. 

Furatelhelyezés geometriája 

 

 

B— 0 alvázszint (RENAULT TRUCKS által megadott referencia sík) 

C— az engedélyezett maximális furatátmérő: 

• 13 mm 12 

• 15 mm 14 

e — a hossztartó vastagsága = 8 mm 

P— két furat középvonalának távolsága = 45 mm 

X— 40 mm erősítés nélküli hossztartónál, 52 mm megerősített hossztartóknál 
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3.3.4. Mechanikus csatlakoztatások 
 

3.3.4.1. A szerelési feltételek a jármű kerékképletének függvényében 

Az összes rögzítő konzol magasított. 

A— az első rögzítő konzol felszerelése 

B— a második vagy harmadik rögzítő konzol felszerelése: 

• 3 mm túllógás a 4x4-es járműnél 

• 11 mm túllógás a 6x6-os járműnél 

C— első rögzítő konzol felszerelése (2 m és 2.2 m-es kabinhossz esetén minden esetben) 

 

 
 
3.25. ábra 

Rögzítő konzolok elhelyezkedése 
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3.3.4.2. Rögzítő konzolok függőleges elhelyezése 

A dokumentumban minden méret milliméterben van megadva. 

 

Rövid és közepes fülke, függőleges kipufogócső nélkül, 4x2, 4x4, 6x4, 6x6 

A RENAULT MAGNUM alvázra kétféle rögzítő konzolt lehet felszerelve: 

— az első (A) és a második rögzítő konzol (B) magasított. 

 

Rövid és közepes fülke, függőleges kipufogócső nélkül, 8x4 

A RENAULT TRUCKS alvázra háromféle rögzítő konzolt lehet felszerelve: 

— az első (A), és a második valamint a harmadik rögzítő konzol (B) magasított. 

 

 
 
3.26. ábra 

Rögzítő konzol A típus 
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3.27. ábra 

Rögzítő konzol B típus 

 

 

 

Hosszú és közepes fülke, függőleges kipufogócsővel, 4x2, 4x4, 6x4, 6x6 

A RENAULT MAGNUM alvázra kétféle rögzítő konzolt lehet felszerelve: 

— az első (C) és a második rögzítő konzol (B) magasított. 

 

Hosszú és közepes fülke, függőleges kipufogócsővel, 8x4 

A RENAULT TRUCKS alvázra háromféle rögzítő konzolt lehet felszerelve: 

— az első (C), és a második valamint a harmadik rögzítő konzol (B) magasított. 
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3.28. ábra 

Rögzítő konzol C típus 
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3.3.5. Hátsó aláfutásgátló 
 

A RENAULT TRUCKS a járműcsalád igényeit kielégítő gyakori berendezéseket (70/221 

CEE) engedélyezteti. Csavarozással megoldott rögzítésük lehetővé teszi azok áthelyezését a 

hossztartók hosszában, az alvázon végrehajtható módosításoktól függően, betartva az 1/20 

méretarányú felépítményrajzban előírt eredeti rögzítési módot és a kötelező szabályos mére-

teket. 

 

3.3.5.1. Rögzített aláfutásgátló rúd 

Bármilyen is legyen az aláfutásgátló rúdnak az alvázhoz viszonyított helyzete, az (A) és (B) 

távolságokat feltétlenül be kell tartani. 

1— a felépítmény hátsó rész szélessége (beleértve a vasalásokat, zsanérokat, ...) 

2— rögzített aláfutásgátló rúd 

3— talaj 

 

 
3.29. ábra 

Rögzített aláfutásgátló elhelyezése 

 

A - a rögzített aláfutásgátló rúd és a felépítmény hátsó szélessége közötti távolság 

B - a rögzített aláfutásgátló rúd max. magassága a talajhoz képest, jármű rakomány nélkül 

 

Jármű A* (mm) B* (mm) 

tehergépjármű 18 – 32 t-ig 316 550 

* Maximális érték 

 

BÁRMI FÉLE MÓDOSÍTÁSA A RENAULT TRUCKS ALÁFUTÁSGÁTLÓ RÚDJÁNAK 

ÚJ TÍPUSBIZONYÍTVÁNY MEGSZERZÉSÉT VONJA MAGA UTÁN. 

 

3.3.5.2. Felhajtható aláfutásgátló rúd 

Bármilyen is legyen az aláfutásgátló rúdnak az alvázhoz viszonyított helyzete, az (A) távolsá-

got feltétlenül be kell tartani. 

1— a felépítmény hátsó szélessége (beleértve a vasalásokat, zsanérokat, ...) 

2— felhajtható aláfutásgátló rúd 

3— talaj 
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3.30. ábra 

Felhajtható aláfutásgátló elhelyezése 

 

 

A - a felhajtható aláfutásgátló rúd és a felépítmény hátsó szélessége közötti távolság 

B - a felhajtható aláfutásgátló rúd max. magassága a talajhoz képest, rakomány nélkül 

 

Jármű A* (mm) B* (mm) 

tehergépjármű 330 (4x4 – 6x6 550 

8 – 26 t-ig 370 4x2 – 6x4 – 8x4) 550 

 

 

3.4. Segédváz 
 

3.4.1. Általános előírások a felépítmények szerelésére 
 

A következő előírásokat kell figyelembe venni a felépítmények vagy berendezések járműve-

inkre történő felszerelésekor. 

Rendkívül fontos a felépítmény jó rögzítése, hogy a statikus vagy dinamikus erők ne hozza-

nak létre megengedhetetlen helyi feszültségeket, aminek következtében az alvázkeret meg-

bízhatósága csökkenne, vagy megváltozna a közúti jármű szerelvény viselkedése. 

Az alábbi szabályok fülke-alvázainknál alkalmazott különböző felépítmények rögzítésére 

vonatkoznak, nevezetesen: 

platókra, dobozokra, billencsekre és tartálykocsikra. 

Egyedi esetekben keresse meg a RENAULT TRUCKS műszaki-kereskedelmi részlegét. 

A felépítmény megtervezéséhez (hosszúság, terhelésmegoszlás, tartozékok elhelyezése a 

hossztartókon) tanulmányozza a ―SZÁMÍTÁS ÉS GEOMETRIA‖ című fejezetet, valamint 

a"www.renault-trucks.com" internet honlapon a RENAULT 

KERAX"információk felépítményezőknek" címszó alatt elérhető 1/20méretarányú felépít-

ményrajzokat és kalkulációs lapokat. 
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TILOS: 

— A SEGÉDALVÁZAT GYÛRÛKKEL, BILINCSEKKEL, VAGY EZEKKEL 

EGYENÉRTÉKÛ RÖGZÍTÉSEKKEL (KAMPÓKKAL) RÖGZÍTENI. 

— A RUGÓTARTÓ BAKOKAT RÖGZÍTÉSRE HASZNÁLNI, ÁTFÚRNI, HEGESZ-

TENI, 

— BÁRMELY MÓDOSÍTÁST VÉGREHAJTANI (KIVÉVE A FELÉPÍTMÉNY SZE-

RELÉSI KÉZIKÖNYVBEN FOGLALTAKAT): AZ ALVÁZON, A JÁRMÛ HAJTÁS-

LÁNCÁN, A FELFÜGGESZTÉSEN. 

— HEGESZTÉSSEL RÖGZÍTENI A SEGÉDALVÁZAT A HOSSZTARTÓKRA. 

— AZ ERÕSÍTÉSEK SZÉLEIHEZ KÖZEL FÚRNI. 

— HEGESZTENI, BEVÁGNI A HOSSZTARTÓKAT, KONZOLOKAT ÉS KE-

RESZTTARTÓKAT. 

— AZ ÁLTALUNK FELSZERELT CSAVAROK HASZNÁLATA, VAGY ÁTALAKÍ-

TÁSA A FELÉPÍTMÉNY, VAGY A SEGÉDALVÁZ RÖGZÍTÉSÉHEZ (A JELEN 

ANYAGBAN LEÍRT SPECIÁLIS ESETEK KIVÉTELÉVEL). 

— LESZERELNI AZ ALVÁZRA RÖGZÍTETT KONZOLOKAT (A JELEN ANYAG-

BAN LEÍRT SPECIÁLIS ESETEK KIVÉTELÉVEL). 

— FAÉKEKET ELHELYEZNI A SEGÉDALVÁZ ÉS A JÁRMÛ ALVÁZ KÖZÉ. 

 

Energiaelnyelő ütközők 

Minden felépítménynek, vagy berendezésnek rendelkeznie kell a hossztartók hátsó részére 

felszerelt energiaelnyelő ütközőkkel, hogy a felépítmény ne mozduljon el hirtelen fékezéskor 

sem, valamint 4 felépítmény vezetővel (2 elöl és 2 hátul). 

Amennyiben a jármű emelőfallal van felszerelve, annak ütközői töltik be az energiaelnyelő 

ütköző funkciót. 

 

 

Kipufogócső hősugárzása elleni védelem 

A hősugárzás elleni védelem: a kipufogócső közelsége a felépítményhez, valamint bizonyos 

berendezések felszerelése (elektromos tartósfék stb.), szükségessé tehetik a felépítményező 

számára megfelelő hőszigetelő lemezek elhelyezését. 

A felépítmény vagy berendezés tulajdonságaitól függően, az eredeti védőlemezen kívül aján-

latos hőszigetelő lemezt alkalmazni. 

 

3.4.2. Segédalváz keresztmetszet 
 

3.4.2.1. Minimális magasság a felfüggesztések mozgásának függvényében 

A dokumentumban minden méret milliméterben van megadva. 

A segédalváz minimális magasságának meghatározásakor számításba kell venni a gumiab-

roncsok kimozdulását a hossztartók fölé. 
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A hátsó felfüggesztések mozgásának mértéke határozza meg a segédalváz minimális magas-

ságát. Amennyiben a segédalváz nem elég magas, megrongálódhat a felépítmény alap, vagy a 

berendezés, mivel hozzáér a hátsó gumiabroncsokhoz. 

 

 

 
 

Ezek az értékek nem veszik számításba a hólánc felszerelését (+ 50 mm) és a jármű / hátsóhíd 

hajlásszögét (4° dőlés mechanikus alátámasztással + 50 mm). 

 
R - szabad sugár 

1 -  alváz 

 

3.31. ábra 

Futómű elmozdulása 
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3.4.2.2. A segédalváz minimális másodrendű nyomatéka 

 

 

3.4.2.2.1. Az emelési nyomaték függvényében 

 

 
C - a daru emelési nyomatéka (tonna/méter) 

H - a hossztartó magassága 

3.32. ábra 

Nomogramm a segédváz kiválasztásához 

 

 

 

Példa 

Egy alváz 302 mm-es hossztartókkal és 10 tonna/méter emelési kapacitású daruval felszerel-

ve. 

Ebben az esetben egy segédalvázra van szükség, amelyet 120 UPN idomacélból kell elkészí-

teni. 

Az UPN bármely más idomacéllal is helyettesíthető, amennyiben annak teljes inerciája meg-

egyezik. 
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3.4.2.2.2. Az emelési teher függvényében (emelő hátfal) 

 

 

 
C - az emelőfal teherbírása 

H - a hossztartó magassága 

Z - határértékeken túli halmaz 

 

3.33. ábra 

Nomogramm a segédváz kiválasztásához emelőhátfal esetén 

 

Példa 

Egy alváz 302 mm-es hossztartókkal és 1 500 kg teherbírású emelőhátfallal felszerelve. 

Ebben az esetben egy segédalvázra van szükség, amelyet 120 UPN idomacélból kell elkészí-

teni. 
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3.4.2.2.3. Daru felépítményhez 

 

Táblázat: minimális keresztmetszeti tényező az emelési nyomaték függvényében. 

 

 

Mielőtt hozzáfogna a daru szereléséhez, feltétlenül el kell végezni a terhelés megoszlást elle-

nőrző számítást és újra meg kell határozni a jármű karosszálható hosszát az alábbiak figye-

lembevételével: 

— a jármű Megengedett Legnagyobb Össztömege (P.T.A.C.) 

— a tengelyek megengedett max. terhelése 

— a Közlekedési Főfelügyelet műszaki leírásában megadott max. hátsó kinyúlás, valamint a 

felépítmény rajza 

A méretek túllépése és a Közlekedési Főfelügyelet műszaki leírásától való bármely eltérés 

esetén engedélyt kell kérni a RENAULT TRUCKS műszaki-kereskedelmi osztálytól. 

Egyébként a berendezés üzembe helyezését a felépítménygyártónak kell biztosítania. 

 

Határértéken túli emelési nyomatékú árumozgató daruk 

— A segédalvázat egy darabból kell gyártani, amely a vezetőfülke hátuljától az alváz végéig 

ér, elülső végét ferde lemetszéssel kell kiképezni. 

— A segédalvázra kötelező 4 stabilizátort felszerelni. 

— A segédalváz teherbíróképességét a felszerelést végzőnek kell meghatároznia, a daru telje-

sítményének függvényében. 

— A daru segédalvázának rögzítése a tehergépkocsi hossztartóin az előírásaink alapján, széri-

ában gyártott rögzítő konzolokkal történik. 

 

Árumozgató daru az alváz hátsó kinyúlásán 

A szabályok betartása tekintetében (lámpák, terhelés megoszlás...) a daru felszerelését végző 

személy felelős a jármű stabilitásáért. 

A RENAULT TRUCKS előírása csak a berendezés rögzítését érinti. 

Ehhez a szereléshez a segédalvázat az alábbi rajz szerinti rácsozattal kell megerősíteni a se-

gédalvázhoz előírtnál kisebb méretű UPN idomacél alkalmazásával. 

Példa: 140-es UPN segédalvázat 120-as UPN-nel kell berácsozni. 

— Ajánlott a lemezzel történő rögzítés. 

— A lemezek méretét a felszerelést végző határozza meg a daru tartókeretek térközének 

függvényében. 
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3.4.3. Segédalvázak fülke mögötti végződése 
A dokumentumban minden méret milliméterben van megadva. 

A segédalváz, vagy a felépítmény alap alakját menetirányban, azaz a vezetőfülke hátfala felé 

úgy kell kialakítani, hogy elkerüljék az inercia (másodrendű nyomaték) durva változását. 

A hossztartókra ható erők jobb elosztása érdekében, elöl a vezetőfülke mögötti részen minél 

hosszabb levágást kell készíteni. 

 

 
 
3.34. ábra 

Segédváz fülke mögötti kialakítása I. 
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3.35. ábra 

Segédváz fülke mögötti kialakítása II. 

 

 

 

Amikor a segédalváz négyzet keresztmetszetű vagy derékszögű profilból készül, alábbi vágást 

ajánljuk. 
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A - 1.5 mm vastag zárólemez 

3.36. ábra 

Segédváz fülke mögötti kialakítása III. 

 

 

3.4.4. Felépítmények rögzítése 
 

A segédalvázaknak, vagy az alépítményeknek minden esetben folytonosnak kell lenniük és 

tökéletesen fel kell feküdniük az alváz teljes hosszában (kivételt képeznek az egyedi esetek, 

mint a tartálykocsik, a szemétszállító járművek, és a csere felépítmények). 

A rögzítéseket minden esetben fokozatosan és váltakozva kell meghúzni. 

Egyedi esetekben keresse meg a RENAULT TRUCKS műszaki-kereskedelmi részlegét. 

Rendkívül fontos a felépítmény jó rögzítése, hogy a statikus vagy dinamikus erők ne hozza-

nak létre megengedhetetlen helyi feszültségeket, aminek következtében az alvázkeret meg-

bízhatósága csökkenne, vagy megváltozna a közúti jármű szerelvény viselkedése. 

A segédalváz, vagy a felépítményalap-rögzítéseket feltétlenül a jelen dokumentáció előírásai 

szerint kell elkészíteni. 

A szériatartozékként alvázra szerelt rögzítő konzolok használata kötelező. 

A csavarozással megoldott rögzítésnél az alábbi előírásokat kell betartani: 

— elsősorban alvázra rögzített konzolokat használjon 

— elsősorban az alvázkeret hossztartóin elosztott, meglévő furatokat használja 

— vegye figyelembe a "Felépítmények rögzítési típusai" című részben leírt rögzítési előíráso-

kat 

Egyedi esetekben keresse meg a RENAULT TRUCKS műszaki-kereskedelmi részlegét. 

 

3.4.4.1. Oldalsó megvezetések 
Minden felépítménynek rendelkeznie kell oldalsó megvezetéssel, a segédalváz oldalának első, 

ill. hátsó részén. 
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Megvezetési és rögzítési zóna 

Az "oldalsó megvezetési, vagy rugalmas rögzítési zónának" nevezett rész az alváznak az a 

része, amely dinamikai erőhatások, a jármű haladása, a felépítmény (billencs, plató, tartályko-

csi, stb.) használata közben deformálódik; az említett zónában elhelyezett összekötő elemnek 

(elemeknek) kell felfognia (felfogniuk) ezeket a hatásokat, biztosítva az alváz és a berendezés 

közötti megbízható összeköttetést. 

 

4x2, 4x4, 6x4, 6x6 Járművek 

 
A - oldalsó megvezetési és rugalmas rögzítési zóna 

AE - első tengely középvonal 

B - megvezetési és rögzítési (lapokkal) zóna 

C - a fél-rugalmas rögzítés helye az első tengely középvonalához képest = 1 900 mm 

a - félrugalmas rögzítés (első, második rögzítő konzol) 

b – rögzítőlapok 

 

3.37. ábra 

Rögzítési pontok az alvázon I. 
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8x4 Járművek 

 

 
A - oldalsó megvezetési és rugalmas rögzítési zóna 

AE - első tengely középvonal 

B - megvezetési és rögzítési (lapokkal) zóna 

C - a fél-rugalmas rögzítés helye az első tengely középvonalához képest = 2 250 mm 

a - félrugalmas rögzítés (első, második és harmadik rögzítő konzol) 

b – rögzítőlapok 

 

3.38. ábra 

Rögzítési pontok az alvázon II. 
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3.4.2.2. Felépítmények rögzítési típusai 

 

A - Félrugalmas rögzítés 

 

 

 
 

3.39. ábra 

Félrugalmas rögzítés I. 
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Nyomatékra húzás: 170 Nm 

 

3.40. ábra 

Félrugalmas rögzítés II. 
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B - A karosszéria lemezek rögzítésének elve a 4x2, 4x4, 6x4, 6x6, 8x4 

 

 
R— oldalsó lemez, tengelytáv= 55 

S— Oldalsó lemez a tandem irányába 

T— Speciális oldalsó lemez jobb és bal oldalon, rugalmas felfüggesztéshez 

U— Hátsó szélső lemez, 5 furattal 

V— Hátsó szélső lemez, 10 furattal 

 

3.41. ábra 

Segédváz rögzítésére szolgáló lemezek 
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Oldalsó lemez 

Acél lemez, S355 MC (NF EN 10149-2) 

A furatok közötti tengelytávolságra érvényes általános tűrésérték = ± 0.5 mm. 

L = hossztartó teteje 

 

 
* Kizárólag 15 mm átmérőjű furatok 

** Kúpos alátétek beszerelési iránya 

3.42. ábra 

Lemez rögzítése az alvázhoz I. 

 

Rögzítés R/S/T oldalsó lemezekhez 

1— csavar, HM12 x 125 x 40- 70-es méretben, 10.9 osztályú 

2— 2 db kúpos alátét 12 x 30 x 3.2 -es méretben 

3— anya HM12 x 125-es méretben, 10 osztályú 

4— merevítés, típustól függően 

Nyomatékra húzás: 170 Nm 

 

 
 

3.43. ábra 

Lemez rögzítése az alvázhoz II. 
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Oldalsó lemez a tandem irányába 

Acél lemez, S355 MC (NF EN 10149-2) 

A furatok közötti tengelytávolságra érvényes általános tűrésérték = ± 0.5 mm. 

L = hossztartó teteje 

 

 
3.44. ábra 

Rögzítőlemez geometriája I. 

 

 

Speciális oldalsó lemez jobb és bal oldalon, rugalmas felfüggesztéshez 

Acél lemez, S355 MC (NF EN 10149-2) 

A furatok közötti tengelytávolságra érvényes általános tűrésérték = ± 0.5 mm. 

L = hossztartó teteje 

 
3.45. ábra 

Rögzítőlemez geometriája II. 
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Hátsó szélső lemez, 5 furattal 

Acél lemez, S355 MC (NF EN 10149-2) 

A furatok közötti tengelytávolságra érvényes általános tűrésérték = ± 0.5 mm. 

L = hossztartó teteje 

A = 270 mm 

Lemezvastagság 8 mm 

Rögzítés legalább 4 csavarral  

 
3.46. ábra 

Rögzítőlemez geometriája III. 

 

Rögzítés U/V oldalsó lemezekhez 

1— csavar, HM14 x 150 x 50-es méretben, 10.9 osztályú 

2— 2 db kúpos alátét 14 x 30 x 3.2-es méretben 

3— anya HM14 x 150-es méretben, 10 osztályú 

Nyomatékra húzás: 170 Nm 

— 7 csavar legalább a 6x4 és 6x6-os változatokhoz 

— 9 csavar legalább a 8x4-es változatokhoz 

 

 

 
 

3.47. ábra 

Lemez rögzítése az alvázhoz III. 
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Tartály felszerelése 

 

A karosszériaelemek rugalmas rögzítése az alvázra 

Ez a rögzítési mód az első rögzítő konzolra (a 2) kizárólag a "tartállyal" felszerelt járműveken 

alkalmazható. 

A 2-ik, fél-rugalmas rögzítő konzol felszerelése (fém távtartókkal). 

 

 
 

3.48. ábra 

Tartály rögzítése 

 

 

1— 2 csavar HM14 x 150 x 100-es méretben, 10.9 osztályú 

2— 4 lapos alátét 14.5 x 42-es méretben, 4mm-es vastagsággal 

3— 2 poliuretán ütköző 40 mm-es átmérővel, 40 mm-es magassággal, 14.5-es belső átmérő-

vel (keménység: 80 shore) 

4— 2 lapos alátét 14 x 30-as méretben, 5 mm-es vastagsággal 

5— 2 csavaranya DRH M14, 10-es osztályú 

 

 

Meghúzás 

Húzza meg mechanikusan az ütközőt addig, amíg az ütköző fel nem "dagad" 

42.5 mm-re, vagy amíg magassága el nem éri a 36 mm-t (szorítás után). 

A - játék 10-től 15 mm-ig 
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3.5. Árumozgató daru szerelése 
 

A szabályok betartása szempontjából a daru felszerelését végző személy felelős a jármű stabi-

litásáért. A RENAULT TRUCKS előírása csak a berendezés rögzítését érinti. 

 

Segédalvázra történő szerelés 

Amennyiben a daru a fülke mögé, vagy az alváz hátsó kinyúló részére kerül, speciális segéd-

alvázat kell felszerelni. 

Ennek keresztmetszeti tényezőjét a segédalváz inercia diagramja határozza meg a vezetőfülke 

mögötti daru emelési nyomatéka függvényében és tehergépkocsira vagy pótkocsis szerelvény-

re vonatkoztatva. 

A hátsó kinyúlásra történő daruszereléshez, határérték túllépés esetén, és nyergesvontatóknál 

szakvéleményt kell kérni a RENAULT TRUCKS műszaki-kereskedelmi osztályától. 

A segédalvázat egy darabból kell gyártani, amely a vezetőfülke hátuljától a hátsó kinyúlás 

végéig ér. Az elülső végét szimpla vagy dupla lemetszéssel kell kiképezni (lásd a 3.4.3. feje-

zetet). 

Ha a darut másik, mobil berendezéssel együtt szerelik fel, az egyetlen segédalvázat a hossztar-

tók legnagyobb igénybevételét jelentő berendezés figyelembevételével kell megtervezni. 

 

Európai előírások 

A felépítményezési utasításokban javasolt műveleteken kívül az Európai Unió 89/392/EEC 

direktíváit kell alkalmazni. A teljes jármű (daru és alváz) a direktíva értelmében egyetlen mű-

ködő egységnek tekintendő. Ezeket az előírásokat tehát el kell fogadni, és követni kell. 

 

Felszerelés 

 

 
3.49. ábra 

Daru elhelyezési lehetőségek 

 

A darut leggyakrabban a fülke mögé vagy az alváz hátulsó végére szerelik fel. A szerelési 

utasítások a max.180 kN terhelésű darukra vonatkoznak (körülbelül 18 tm). Ennél nagyobb 

teherbírású daruk szerelése esetén forduljon a RENAULT TRUCKS műszaki-kereskedelmi 

osztályához. 

Egy daru jelentősen növeli az alvázkeretre eső terhelést. A keretet segédalvázzal kell megerő-

síteni. 
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Az alábbi táblázat a minimális keresztmetszeti tényező (   ) értékét adja meg az emelési 

nyomaték függvényében. 

 

 
 

Mielőtt hozzáfogna a daru szereléséhez, feltétlenül el kell végezni a terhelés megoszlást elle-

nőrző számítást és újra meg kell határozni a jármű karosszálható hosszát az alábbiak figye-

lembevételével: 

— a jármű Megengedett Legnagyobb Össztömege (P.T.A.C.) 

— a tengelyek megengedett max. terhelése 

— a Közlekedési Főfelügyelet műszaki leírásában megadott max. hátsó kinyúlás, valamint a 

felépítmény rajza. 

A méretek túllépése és a Közlekedési Főfelügyelet műszaki leírásától való bármely eltérés 

esetén engedélyt kell kérni a RENAULT TRUCKS műszaki-kereskedelmi osztálytól. 

Egyébként a berendezés üzembe helyezését a felépítménygyártónak kell biztosítania. 

 

Határértéken túli emelési nyomatékú árumozgató daruk 

— A segédalvázat egy darabból kell gyártani, amely a vezetőfülke hátuljától az alváz végéig 

ér, elülső végét ferde lemetszéssel kell kiképezni. 

— A segédalvázra kötelező 4 stabilizátort felszerelni. 

— A segédalváz teherbíró képességét a felszerelést végzőnek kell meghatároznia, a daru telje-

sítményének függvényében. 

— A daru segédalvázának rögzítése a tehergépkocsi hossztartóin az előírásaink alapján, széri-

ában gyártott rögzítő konzolokkal történik. 

 

Árumozgató daru az alváz hátsó kinyúlásán 

A szabályok betartása tekintetében (lámpák, terhelés megoszlás...) a daru felszerelését végző 

személy felelős a jármű stabilitásáért. 

A RENAULT TRUCKS előírása csak a berendezés rögzítését érinti. 

Ehhez a szereléshez a segédalvázat az alábbi rajz szerinti rácsozattal kell megerősíteni a se-

gédalvázhoz előírtnál kisebb méretű UPN idomacél alkalmazásával. 

Példa: 140-es UPN segédalvázat 120-as UPN-nel kell berácsozni. 

— Ajánlott a lemezzel történő rögzítés. 

— A lemezek méretét a felszerelést végző határozza meg a daru tartókeretek térközének 

függvényében. 
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1— Segédalváz 

2— Jármű alváz 

α ≥ 35° 
3.50. ábra 

Hátsó elhelyezésű daru segédváza 

 

A segédalváz létra típusú lehet, a következő feltételek mellett: 

— Párhuzamos kereszttartók 1 m vagy ennél kisebb lépésenként 

— A kereszttartó/segédalváz kapcsolatot hosszú átkötőlemezek biztosítják 

 

Daru stabilitási tesztje 

A daru a jármű stabilitását is módosítja. A daru felszerelését végző személy felelősséget vállal 

érte, és megbizonyosodik, hogy a darut használó jármű nem borul fel. A járműnek sík terepen 

kell maradnia. Használja a támasztó gólyalábakat és bizonyosodjon meg, hogy szilárd talajon 

állnak. Szükség esetén helyezzen lemezeket a gólyalábak alá. 

A daru, vagy egyéb emelő berendezés felszerelését végző személy a felelős az egész jármű 

stabilitásáért, minden üzemelési körülmény esetén. 

 

Daru felszerelésének gyári előkészítése 

A RENAULT TRUCKS ügyfelei számára opcióként vállalja a fülke mögötti daru felszerelé-

sének előkészítését. 

Az alkalmazott módszer lényege, hogy a felszerelést lemezek segítségével oldjuk meg, így 

téve lehetővé a daru felszerelését a fontos szerkezeti elemek áthelyezése nélkül. Ez a megol-

dás hozzájárul szolgáltatásaink minőségének emeléséhez, 

és segít megőrizni az alváz és a jármű eredeti, gyári minőségét. 
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Az alábbi vázlatok bemutatják a szerelési folyamat elvi lépéseit a 4x2, 6x4, 8x4-es kerékkép-

letű járművek esetében. 

 

Emelési nyomaték 

A megengedett maximális nyomaték 25 tonna/méter (2 stabilizátor esetén) 

4x2 és 6x4-es kerékképletű járművek 

 
 

 

C— Szűkítés 

D— Szűkítés vége (800) 

 
3.51. 

Jármű alváza lemezek nélkül 
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1— Lemezvastagság 10 mm 

2— 11 szerelési furat 35 x 70 a segédalváz hegesztéséhez. 

 
3.52. ábra  

Jármű alváza gyári elemekkel 
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3.5.1. A daru stabilitása 
A felépítményező felelőssége, hogy a feldőlésre megállapított minimális biztonsági tényező a 

helyi előírásoknak megfeleljen, ha azok szigorúbbak. A következő oldalakon a stabilizáló és a 

feldőlési nyomatékok számítási módszerét ismertetjük. 

Ezek a számítások csak tájékoztató jellegűek, és nem nyújtanak garanciát. 

 

 
3.53. ábra 

Jármű borulása 

 

Egy daru alkalmazása egy Cr nyomatékkal és egy függőleges terheléssel módosítja a jármű 

stabilitását. A Cr nyomatékot feldőlési nyomatékként kezeljük, mivel igyekszik felbillenteni a 

járművet. Cr értéke a felemelt teher súlyával, és az emelőkar hosszának függvényében növek-

szik. A daru emelési nyomatéka mellett a gém természetes súlya is a feldőlési nyomatékot 

befolyásoló tényező. 

Cr = Cm x a 

Az ellennyomaték, vagy stabilizáló nyomaték, Cs a feldőlési nyomatékkal szemben hat. A 

jármű mindaddig stabil marad, amíg a stabilizáló nyomaték nagyobb, mint a feldőlési nyoma-

ték. Az alváz különböző részeinek és a felépítménynek a súlya növeli a stabilizáló nyomaté-

kot, amint a gólyalábak közötti távolság és a hatótávolságuk is. 

 

Feldőlés és feldőlési vonal 

 

 
3.54. ábra 

Feldőlési vonal hátsó darunál 
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A feldőlés nagyon gyorsan történhet, és ha egyszer elindult, nem lehet megállítani. A követ-

kezményei általában nagyon súlyosak. A feldőlés egy képzeletbeli L - R vonal körül történik, 

ez a feldőlési vonal. Ezen vonal helyzete a daru és a gólyalábak helyzetétől, valamint az eme-

lés irányától függően változik. 

 

Biztonsági tényező 

A feldőléssel szemben ható biztonsági tényező a stabilizáló nyomaték és a feldőlési nyomaték 

hányadosa. Értéke legalább 1.4 kell legyen, ha a helyi előírások nem támasztanak szigorúbb 

követelményeket. Az 1.4 értékű biztonsági tényezőre a súlyos következményekkel járó feldő-

lés és az emelés hirtelen leállásából származó növekvő dinamikus hatások miatt van szükség. 

 

A számításhoz szükséges feltételek 

 

 

 
 

3.55. ábra 

Feldőlési vonal fülke mögötti darunál 

 

A számításokhoz a következő paramétereket alkalmazzuk. 

Pg1 = a daru súlya, gém nélkül 

Pf1 = a gém súlya 

L1 = a gém súlypontja és a feldőlési vonal közötti távolság 

Cm = a daru max. emelési nyomatéka 

Clm = az adódó nyomaték 

Pc1 = az alváz első részének a súlya 

Pc2 = az alváz hátsó részének a súlya 

A = a jármű középvonala (tengelye) 

Ps = a felépítmény súlya üresen, a daru súlya nélkül 

Cr = feldőlési nyomaték 

Cs = stabilizáló nyomaték 
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S = biztonsági tényező 

Clm = max. emelési nyomaték Cm nyomaték osztva a daru max. hatósugarával. Clm feltéte-

lezzük, hogy a daru oszlopának súlypontjában hat. 

Cr = max. emelési nyomaték. Cm+ Pf1x L1 (ha a daru súlypontja a feldőlési vonalon kívül 

található) 

Cs = a stabilizáló nyomaték a daru súlyával nő,  

Az erő karját minden terhelésre mérni kell a terhelés támadási pontja között, a feldőlési vonal-

ra merőlegesen. 

 
A daru teherbírására, súlyára, stb. vonatkozó információkat a daru gyártója adja meg. Az al-

váz súlyát a RENAULT TRUCKS a műszaki jellemzők között adja meg. A daru felépítmény-

ének súlyáért a felépítményező felel. 

Stabilitás, a fülke mögé felszerelt daru, egy pár támasztó gólyaláb 

Három különböző emelési módot kell ellenőrizni, ha a daru egy pár támasztó gólyalábbal van 

felszerelve (elöl): 

— emelés hátrafelé egy bizonyos szögben 

— emelés előrefelé egy bizonyos szögben (nem az első kerekek között) 

— emelés előrefelé az első kerekek között 

Az S biztonsági tényező meg kell hogy feleljen a támasztott elvárásoknak, bármely emelési 

mód esetén. 

 

Emelés hátrafelé egy bizonyos szögben 

 
3.56. ábra 

Feldőlési vonal I. 

 

Ha az emelés hátrafelé, egy bizonyos szögben történik, az L - R feldőlési vonalat az egyik 

támasztó gólyalábon és a hátsótengely vagy az emelhető (boggie) tengely középpontján átha-

ladónak tételezzük fel. Az első tengelyre eső Pc1 alvázsúly növeli a stabilizáló nyomatékot. 

 
"Pf1x L1" csak akkor, ha a gém súlypontja a feldőlési vonalon kívül található. 
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Emelés előrefelé egy bizonyos szögben 

 
3.57. ábra 

Feldőlési vonal II. 

 

Ha az emelés előrefelé, egy bizonyos szögben történik, az L - R feldőlési vonalat az egyik 

támasztó gólyalábon és az első tengely(ek) középpontján áthaladónak tételezzük fel. Ez eset-

ben, a hátsó tengelyre eső Pc2 alvázsúly növeli a Cs stabilizáló nyomatékot. 

 
"Pf1x L1" csak akkor, ha a gém súlypontja a feldőlési vonalon kívül található. 

 

Emelés előrefelé 

 
3.58. ábra 

Feldőlési vonal III. 

 

Ha az emelés előrefelé, egy bizonyos szögben történik, az L - R feldőlési vonalat az első ten-

gely(ek) középpontján áthaladónak tételezzük fel, mint az előző esetben, az alváz hátsó ten-

gelyre eső súlya növeli a stabilizáló nyomatékot. 

 
"Pf1x L1" csak akkor, ha a gém súlypontja a feldőlési vonalon kívül található. 
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Stabilitás, két pár támasztó gólyaláb 

 
3.59. ábra 

Feldőlési vonal két pár kitámasztó láb esetén 

 

Két pár támasztó gólyaláb alkalmazása esetén, illetve ha az emelés a gólyaláb párok között 

történik, az L-R feldőlési vonalat a gólyalábakon keresztül haladónak tételezzük fel. A Cs 

stabilizáló nyomaték növekszik az alváz súlyával, elöl és hátul egyaránt, valamint a felépít-

mény és a darualap súlyával. 

 
"Pf1x L1" csak akkor, ha a gém súlypontja a feldőlési vonalon kívül található. 

 

Stabilitás, hátra szerelt daru 

 
3.60. ábra  

Feldőlési vonal IV. 

 

Ha az emelés előrefelé, egy bizonyos szögben történik, meg kell vizsgálni az emelés lehetősé-

gét, amennyiben a daru hátra van felszerelve egy pár (hátsó) támasztó gólyalábbal. Az L - R 

feldőlési vonalat az egyik támasztó gólyalábon és az első tengely(ek) középpontján áthaladó-
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nak tételezzük fel. Az alváz hátsó tengelyre (boggie-ra) eső súlya növeli a stabilizáló nyoma-

tékot Cs. 

 
"Pf1x L1" csak akkor, ha a gém súlypontja a feldőlési vonalon kívül található. 

 

 

 

3.6. Járművek összekapcsolása 
 

A járművek összekapcsolására három lehetőség van.  

A vontató jármű hátsó kereszttartója van úgy kialakítva, hogy arra fel lehessen szerelni – az 

érvényes szabályozásnak megfelelő – vonószerkezetet. 

Központi tengelyes pótkocsiknál a vontató jármű alvázának alsó részén található a vonószer-

kezet. 

Nyerges vontatóknál a vontató hossztartóira van felszerelve a nyeregszerkezet. 

 

3.6.1. Hátsó kereszttartó 
A dokumentumban minden méret milliméterben van megadva. 

Önnek lehetősége van a hátsó kereszttartó áthelyezésére, figyelembe véve az 55 mm-ként 

meglévő furatok (A) adta lehetőséget. A vonóhorog rögzítésére kijelölt furathelyek lehetővé 

teszik a 40, 44 és 60 tonnás kereszttartókon"MG" márkájú vonóhorog felszerelését. 

Az elektromos csatlakozókat a kereszttartó felső részén kell elhelyezni, a tartóelemek meg-

fordításával. 

1— kijelölt furathelyek"40 vagy 44 tonnásak" 

2— kijelölt furathelyek"MG". 
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3.61. 

Záró kereszttartó kialakítása 

 

 

 A B C D E F 

40 t hátsó 

kereszttartó 

85 140 80 165 10 60 

44 t hátsó 

kereszttartó 

95 160 100 205 0 50 

 

 

3.6.2. Nyeregszerkezet 
 

3.6.2.1. Bevezetés 

Egy félpótkocsi különböző nyergesvontatókra kell, hogy legyen csatlakoztatható, sokoldalú-

ságának biztosítására létezik egy nemzetközi szabvány: ISO 1726. 

Ez a szabvány jelzi a nyereg magasságát a talajhoz képest, a félpótkocsi első kinyúlását és a 

hattyúnyak hosszát, valamint a nyergesvontató és a félpótkocsi közötti szabad teret a manőve-

rezésekhez. 

Az ezen kritériumoknak megfelelő vontatók és félpótkocsik összekapcsolhatók egymással. 

A vontatók alvázát gyárilag általában ellátják csavaros nyeregrögzítő elemekkel. 

Ebben az esetben mód van a nyereg keretének hosszanti pozícionálására az alvázon, úgy hogy 

a vontató tengelyein jó legyen a súlyelosztás. 

A nyerget ezekre a rögzítő elemekre erősítik egy keret és/vagy egy alaplemez segítségével 

(egyes esetekben az alaplemez is elegendő). 
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Az alaplemeznek és a keretnek független rögzítéssel kell rendelkezniük, amely legalább a 

nyereg rögzítésével azonos szilárdságú. A keretek járműtípustól függően több magassággal 

kaphatók a RENAULT TRUCKS alkatrész részlegénél. 

 

3.6.2.2. Alkalmazási terület 

A jelen nemzetközi szabvány előírja a járműszerelvényt alkotó, összekapcsolt nyerges-

vontatóra és félpótkocsira vonatkozó különböző elemeket és méreteket, melyek lehetővé te-

szik a csereszabatosságot. 

Előír bizonyos csereszabatossági méreteket a hattyúnyakra vonatkozóan és a működési mére-

teket bizonyos szögértékekre vonatkozóan. 

A jelen nemzetközi szabvány előírásai lehetővé teszik egy és ugyanazon félpótkocsi használa-

tát két- vagy háromtengelyes vontatókkal. 

A nyeregszerkezet csapszegek mérete előírás szerint 50 mm és 90 mm, az ISO 337 és ISO 

4086 szabványoknak megfelelően. A légfék csatlakozók szerelési zónáit az ISO 1728 szab-

vány írja elő. 

A járműszerelvények a legkülönbözőbb kereskedelmi célú szállítmányozásra használatosak, 

következésképpen a jelen nemzetközi szabvány nem alkalmazható szükségszerűen a speciális 

egységekre (például nagytérfogatú járművek, nagyterhelésű járművek, billencsek). 

 

3.6.2.3. A nyereg magassága a talajhoz képest 

Üresen a nyereg magassága nem haladhatja meg a 1 400 mm-t a talajhoz képest. 

 
3.62. ábra 

Nyeregmagasság üresen 

 

* Maximális méret milliméterben. 

 

Terhelt állapotban a szabvány előírja, hogy a nyereg magassága 1 200 mm legyen a talajhoz 

képest, a megengedett tűrés felfelé 100 mm, lefelé 50 mm. 
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3.63. ábra 

Nyeregmagasság terhelten 

 

 

 
3.64. ábra 

Jelölések értelmezése 

 

 

Hogy a terhelt nyergesvontató (h) magassága (milliméterben) megfelel-e a jelen nemzetközi 

szabvány előírásainak, a következő képlet határozza meg. 

 

h >=0.137 x I1 + 0.095 x b + r + r1 - 143.5 
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l1 - távolság az összekapcsolás tengelye és a vontató leghátsó tengelyének középvonala között 

b - a vontató leghátsó tengelyére felszerelt gumiabroncsok teljes szélessége 

r -  a terheletlen gumiabroncsok sugara 

r1 - a terhelt gumiabroncsok sugara 

 

3.6.2.4. A félpótkocsi első túlnyúlás fordulási sugara 

A félpótkocsi első túlnyúlás fordulási sugara (d) max. 2 040 mm kell legyen. 

 
3.65. ábra 

Félpótkocsi első túlnyúlása 

* Maximális méret milliméterben. 

 

 

3.6.2.5. A hattyúnyak vonalvezetése 

A félpótkocsi hattyúnyakának a jármű függőleges összekapcsolási tengelye körül elforgatott 

alkotója által leírt forgási felületen kívül kell elhelyezkednie, amint azt a következőkben ábrá-

zoljuk. 

Az alkotó a következő elemekből áll: 

— egy "AB" szegmens, hosszúsága: (l2), amely az összekapcsolás középpontjának vízszintes 

síkjában és a félpótkocsi középső hosszsíkjában helyezkedik el 

— egy "BC" szegmens, amely ugyanabban a középső síkban helyezkedik el, () szöget alkot-

va a vízszintes síkkal 

— egy (r2) sugarú körív érintője egyrészről az előzőekben definiált "BC" szegmenshez, más-

részről egy függőleges "DE" szegmenshez, amely a középső síkban helyezkedik el, az össze-

kapcsolási tengelytől az (r3) sugárral megegyező távolságban 



92  JÁRMŰFELÉPÍTMÉNYEZŐI ISMERETEK 

www.tankonyvtar.hu   Galambosi Frigyes, BME 

Az alkotó forgatása során "AB" vízszintes síkot ír le, "BC" egy kúpos forgási felületet ír le, a 

körív egy tórusz részletet ír le és a függőleges "DE" tengely egy forgási hengerfelület részletet 

ír le. 

 
3.66. ábra 

Hattyúnyak vonalvezetése 

 

 

 

1— Király csapszeg 

 

Az alkotó elemeinek méretei a következők: 

— l2 = 750 mm 

—   = 4° 

— r2 = 450 mm 

— r3 = 2 300 mm 

A fentiekben említett méretekkel meg lehet határozni az (r2) sugarú kör középpontját. 

 

3.6.2.6. A félpótkocsi elhajlásszögei a vontatóhoz képest 

Hogy a vontató és a félpótkocsi között elegendő hézag legyen bármely vezetési körülmény 

esetén, a vontatónak engedélyeznie kell egy pótkocsi elhajlásszöget, amely legalább: 

—  1 = 6° (előrefelé) 

—  2 = 7° (hátrafelé) 

— 1 = 3° (bal oldalra) 

— 2 = 3° (jobb oldalra) 

Az ISO 1726 szabványban az (  ) = 7° jelzi a gumiabroncsok feletti szabad magasságot, a 

sárhányókra hivatkozás nélkül. 
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3.67. ábra 

Félpótkocsi billenési szögei 

 

 

 

3.6.2.7. Manőverezési követelmények 

A következő manőverek végrehajtásához a vontató és a félpótkocsi közötti szabad hézag meg 

kell hogy feleljen az alábbi definíciónak: 

— Előremenetben, amikor a vontató és a félpótkocsi egyvonalban van, a pótkocsi el kell, 

hogy tudjon fordulni 6°-kal előrefelé, ( 1) vagy 7°-kal hátrafelé ( 2). 

— Előremenetben, amikor a vontató és a félpótkocsi egyvonalban van, a pótkocsi el kell, 

hogy tudjon fordulni 3°-kal oldalra (1 = 2 = 3°). 

— Forduláskor (manőverezési szög: ) 0° és 25° között, a pótkocsi el kell, hogy tudjon for-

dulni hátrafelé ( 2). 

— Egy 7°-os elhajlástól hátrafelé ( 2) egy 25°-os fordulásnál (manőverezési szög: ), a köve-

telmény fokozatosan csökken, amíg eléri a 3°-ot hátrafelé ( 2) egy 90°-os fordulásnál (ma-

nőverezési szög: ). 

— Egy ()= 25° és 90° közötti manőverezési szögnél, az elhajlási szög ( 2) lecsökken 7°-ról 

3°-ra, például 5°-os elhajlást kapunk hátrafelé egy 57.5°-os fordulásnál. 

 

3.6.2.8. Szabad távolság a vontató és a félpótkocsi között 

A dokumentumban minden méret milliméterben van megadva. 
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3.68. ábra 

Szabad távolság a vontató és a félpótkocsi között 

 

 

 

 
 
3.69. ábra 

A szabad távolság meghatározásához szükséges adatok 
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A vontató és a félpótkocsi közötti szabad távolságot a következőképpen kell mérni: 

 

— Az (l3) méret a két forgási henger távolsága, mindkettő tengelye az összekapcsolási ten-

gely. Az egyik henger sugara (r3) (a hattyúnyak alsó része), a másik azon minimális sugarú 

henger, amelyen belül a vontató hátsó részének minden pontja megtalálható: l3 = 100 mm 

minimum. 

 

— Az (l4) méret a legkisebb távolság a nyeregszerkezet összekapcsolási tengelye köré írt (d) 

sugarú forgási henger felülete és ugyanazon tengely forgási kúpfelülete között. Ezen kúpfelü-

let alkotója 6°-os szöget kell hogy bezárjon a függőlegessel a vontató eleje felé. Ezen felület 

egy (X) pontja a félpótkocsi szimmetriasíkjában, 250 mm-re a nyereg összekapcsolási síkja 

fölött kell, hogy elhelyezkedjen. 

Ezen a ponton (l4*) = 80 mm minimum. 

 

A helyigény tehát felfelé növekszik, egy 6°-os elhajlással a fülke felé, vagyis 105 mm-t méte-

renként. Például a fülke és a félpótkocsi közötti szabad hézag, 2 méteres magasságban a király 

csapszeg fölött: 80 + (2.0 - 0.25) x 105 mm = 264 mm 

 

— Legalább 80 mm plusz a hátsó távolság a pótkocsi előtti () lengésszögig, egészen 250 

mm-ig a király csapszeg fölött, a jármű középvonalának oldalán. A szabad helyigény tehát 

növekszik (250 mm-től fölfelé) egy 6°-os elhajlással a fülkéhez képest. Bármilyen legyen is a 

lengésszög, a (d) sugár egy ISO pótkocsin nem haladhatja meg a 2 040 mm-t. A szabad hely-

igény 0.5 m-re a jármű középpontjától, és 2 m-es magasságban a király csapszeg fölött a kö-

vetkező lesz: 
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3.6.2.9. A nyeregszerkezet elhelyezése a 96/53/EC-nek megfelelően 

Egy 13.6 m-es Európai Uniós pótkocsi vontatásához, a 16.5 m-es összes hosszt figyelembe 

véve, a vontató első tengelye és a nyeregszerkezet központja közötti távolság max. 4 500 mm 

legyen. 

Egy Európai Uniós pótkocsin 12 m van a király csapszeg és a félpótkocsi hátsó része között. 

 
*Maximális méret milliméterben 

 

3.70. ábra 

A nyeregszerkezet elhelyezése 

 

 

3.6.2.10. A D értékének számítása a 96/20/EC-nek megfelelően 

A vonószerkezetek teherbírásának minősítésére szolgál az úgynevezett D értték. Ez egy vo-

natkoztatási értéket jelenti a vízszintes erőkre a vontatójárművön és a pótkocsin. Értéke függ a 

vontató és a vontatott tömegektől. Csak az előírásnak megfelelő vonószerkezetek lehet hasz-

nálni. 

 

D = g x 0.6 x T x R / (T + R - U) 

 

D - vízszintes erő referenciaértéke a vontató jármű és a félpótkocsi között 

T - összes megengedett tömeg tonnában vontató járműre 

R - összes megengedett tömeg tonnában félpótkocsira 

U - függőleges terhelés az összekapcsoló nyergen tonnában 

g = 9.81 m/s2 
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3.71. ábra 

A D érték számításához szükséges adatok 
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3.7. Mellékhajtás 
 

Mellékhajtóművek felszerelésének célja, hogy a felépítmények üzemszerű használatához 

szükséges teljesítményt a jármű motorjáról biztosítsa. Legtöbb felépítmény esetén a szükséges 

teljesítményt hidraulikus folyamat segítségével oldják meg. 

 

3.7.1. Mellékhajtómű kiválasztása 
A mellékhajtómű kiválasztását minden esetben a felszerelést végzővel egyeztetni kell. 

Számításba kell venni a hidraulikus rendszer üzemi és telepítési jellemzőit: 

— a hidraulikus szivattyú szállítását (liter/perc) 

— az üzemi nyomást (bar) 

— az alkalmazási időt (perc) 

— az üzemi fordulatszámot (f/perc) 

— a szivattyú által a mellékhajtóműre kifejtett terhelést (tömegnyomaték Nm) 

A mellékhajtóművet érintő minden változtatással kapcsolatban (kihajtótengely, kenőanyag 

készlet) forduljon a gyártó kereskedelmi hálózatához. 

 

Számítások mellékhajtóművekhez 

A mellékhajtómű kihajtási fordulatszáma: 

 

n(1) = n(2) x r 

 

r - hajtás áttétel 

n(1) - a mellékhajtómű kihajtási fordulatszáma (f/perc) 

n(2) - a motor fordulatszáma (f/perc) 

 

Mellékhajtómű által átvihető max. teljesítmény 

  
    
    

 

 

A szivattyú felvett teljesítménye 

  
   

     
 

  -a szivattyú hatásfoka 

P - maximális teljesítmény (kW) 

C - a mellékhajtómű maximális kihajtási nyomatéka (Nm) 

n(1) - a mellékhajtómű kihajtási fordulatszáma (f/perc) 

Q - átfolyás (liter/perc) 
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A szivattyú felvett nyomatéka 

 
  -a szivattyú hatásfoka 

P - maximális teljesítmény (kW) 

C - nyomaték (Nm) 

Q - átfolyás (liter/perc) 

p - nyomás (bar) 

n(1) - a mellékhajtómű kihajtási fordulatszáma (f/perc) 

V - szivattyú hengerűrtartalom (cm3/ford.) 

 

A nyomaték maximuma, melyet nem szabad túllépni két kihajtás egyidejű alkalmazásakor. 

— nyomaték (Z) = nyomaték (X) + 1.23 nyomaték (Y) 

— nyomaték (Z) <= 1 000 Nm 

 
 

3.72. ábra 

Kihajtás vázlata 

 

 

A járművet többféle váltóval és mellékhajtóművel szerelik igény szerint. 

A váltó és a kiválasztott mellékhajtómű típusától függ a forgásirány, az átvihető nyomaték, és 

az áttétel. 

A mellékhajtómű nemcsak a váltóra, hanem a motorra is felszerelhető. Az így átvihető nyo-

maték az ékszíjhajtás miatt azonban lényegesen kevesebb. 
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Mellékhajtómű a motor elején 

 

Az átvihető teljesítmény 

— 30 kW maximum 2 000-es ford./percnél 

— állandó nyomaték 

A javasolt megoldás 

— 2 hornyos, AV17-es tárcsa a főtengelyen. 

— az eredeti átmérő: 190 mm 

A— vezérműház 

B— a motorblokk elülső oldala 

 
3.73. ábra 

Mellékhajtómű meghajtása motorról 

 

 

Rögzítés a vezérműházon 

A— használjon M8 x 125 (III osztály), és alkalmazzon 20 Nm meghúzási nyomatékot 

B— használjon M10 x 150 (III osztály), és alkalmazzon 60 Nm meghúzási nyomatékot 

A III. osztály a meghúzás pontossági osztálya (± 20% névleges nyomatékra) a 01504002 

szabvány szerint 

(súrlódási együttható 0.15±0.03). 
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3.74. ábra 

Rögzítés a vezérműházhoz 

 

3.7.2. Hidraulikus szivattyúk szerelése 
Kiegészítő hidraulikus szivattyú "C" típusú (ZF vagy Hydrocar) mellékhajtóműre történő sze-

relésére vonatkozó utasítások 

A hidraulikus szivattyút az ISO 7659 szabvány D típus előírásainak megfelelően kell bekötni. 

A szivattyú és a mellékhajtómű közötti tömítettség 

A szivattyú és a mellékhajtómű közötti tömítettséget két karmantyús tömítőgyűrűvel 

(simmering) (J1 és J2) és levegő elvezető csővel (E) kell biztosítani a (J1 és J2) tömítések 

között. 

 
3.75. ábra 

Mellékhajtómű és szivattyú közötti tömítés 

 

Az elvezető cső (E) lehetővé teszi a kamra légcseréjét és biztosítja, hogy a sebességváltó olaj 

ne szivárogjon ki és a hidraulika olaj ne jusson be a sebességváltó belsejébe. 

A tömítéseknek 120°C hőmérsékletet is ki kell bírniuk. 
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A mellékhajtómű felőli oldalon lévő tömítésnek (J1) biztosítania kell a gyártó által megadott 

olajjal feltöltött sebességváltó tömítettségét. 

A szivattyú felőli oldalon lévő tömítésnek (J2) kell biztosítania a hidraulika olajjal feltöltött 

szivattyú tömítettségét. 

A megfelelő levegő elvezetést állandóan biztosítani kell (nem szabad lefesteni, betömni, vagy 

hagyni eldugulni a nyílást). 

Amennyiben az (E) nyílásnál olajszivárgást tapasztal, haladéktalanul ellenőrizni kell az egész 

rendszert. 

 

Tömegnyomaték számítás 

Cp(Nm)= P(N) x d(m) 

g— súlypont 

P— a szivattyú súlya (N) (tömege (kg)x 9.81) 

d— a szivattyú súlypontjának és felfekvési síkjának távolsága 

 

 
3.76. ábra 

Tömegnyomaték számítása 

 

Hidraulikus szivattyú, vagy másik hajtott berendezés (2) mellékhajtóműre (1) való közvetlen 

felszerelése esetén a tömegnyomaték nem haladhatja meg az 50 Nm-t. 

A megadott érték túllépése a mellékhajtómű és a sebességváltó gyors tönkremenetelét okoz-

hatja. 

A tömegnyomaték 30 Nm-re korlátozott az: N221-10 típusú mellékhajtóműveknél. 

 

A hidraulikus szivattyú rögzítése (A) 

- kizárólag a mellékhajtóművel együtt szállított anyákat és alátéteket használja (10.9 osztályú) 

- az előírt meghúzási nyomaték: 

— 35 Nm ± 15% (mellékhajtómű: HYDROCAR 81, 84, szűkített keresztmetszetű csavarok) 

— 65 Nm ± 15% (ZF) 

- ellenőrizze a meghúzási nyomatékokat minden motorolaj cserénél 

Használja az előírt szerszámokat. 
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Amikor hidraulikus szivattyút szerel fel egy HYDROCAR 84 típusú mellékhajtóműre, ne 

helyezzen a két érintkező felület közé sem fémtömítést, sem papírtömítést, sem pedig 

LOCTITE menetragasztót. 

Bármely berendezés mellékhajtóműre történő szerelésért a kivitelező a felelős. 

 

 

3.8. Fékrendszer 
 

Szabályozás 

A homologizált és a KRESZ előírásainak megfelelő fékrendszer módosítása tilos. 

A RENAULT TRUCKS előzetes hozzájárulása nélkül végrehajtott bármilyen módosításért 

kizárólag annak kivitelezője felelős. 

 

Poliamid csövek jelölése 

A készülékek leszerelése, vagy poliamid csőrendszerének szétkapcsolása előtt jelölje meg a 

cső és a készülék furat összetartozó csatlakozó végét. 

 

Poliamid csöveknél használt kódolás (RENAULT TRUCKS szabvány) 

A poliamid csöveket színkóddal jelölik, ragasztószalag vagy gumigyűrű segítségével. 

 

Fékrendszer jelölés: 

 

 

Fő  Alfunkciók  

funkciók Állandó nyomás Szabályozott nyomás Vezérlő nyomás 

Első üzemi fékkör narancs narancs-fehér narancs-sárga 

Hátsó üzemi fékkör kék kék-fehér kék-sárga 

Rögzítőfék zöld zöld-fehér zöld-sárga 

Pótkocsi fékkör piros piros-fehér piros-sárga 

Kiegészítő fék sárga sárga-fehér sárga-sárga 

 

Fékkörön végzett csőcsere sérülés vagy megnyúlás után 

A sérült poliamid csövet teljes hosszában ki kell cserélni azonos méretű (hossz és átmérő) és 

az érvényes szabványnak megfelelő csőre. Ezen a csövön egyébként ugyanolyan színű gyű-

rűknek kell lenniük, mint a cserélendő csövön. 

Használjon a RENAULT TRUCKS alkatrész részlegénél kapható eredeti csövet. 

A poliamid csövet gondosan kell vezetni. El kell kerülni minden éles alkatrészt és minden 

magas hőmérsékletű elemet. A csöveket egymástól egyforma távolságra elhelyezett műanyag 

bevonatú bilincsekkel kell rögzíteni, vagy a már meglévő burkolatban kell vezetni. 

 

Méret 4x6 6x8 9x12 12x16 

Hajlítási sugár 30 mm 50 mm 70 mm 130 mm 

 

 



104  JÁRMŰFELÉPÍTMÉNYEZŐI ISMERETEK 

www.tankonyvtar.hu   Galambosi Frigyes, BME 

Alvázhossz megváltoztatása 

A fékcsövek hosszának módosítása esetén ellenőrizni kell a fékreakció idejét, a hatályos jog-

szabályok előírásainak figyelembevételével. 

 

Segédberendezések bekötése vontatón és tehergépkocsin 

A gyártó által nem tervezett segédberendezéseket a kisegítő hálózatra kell csatlakoztatni. 

A segédberendezés levegőfogyasztása semmiképpen nem befolyásolhatja a fékrendszer ható-

ságilag előírt feltöltődési idejét. 

A kiegészítő csővezetéket az alváz belsejében, bal oldalon kell vezetni. Rögzítését nylon szo-

rítóbilincsek használatával oldja meg. 

Ha a jármű elektromos lassító fékkel van felszerelve, a vezetéket hőhatástól védett helyen 

vezesse. 

A pneumatikus csatlakozást olyan járműveken, amelyek csatlakozóval nem rendelkeznek, a 

(barnával jelölt) segédberendezések hálózatra kell kötni a légszárító közelében. 

 

A csatlakozó helyzete a segédberendezéseknél 

Az (1) gyorscsatlakozó, átmérője: 6 - 8 mm, az alváz bal oldali hossztartója alatt helyezkedik 

el; a kisegítő vezeték nem jelenthet mechanikus terhelést a csatlakozóra. 

A segédberendezések ellátásához többfunkciós gyorscsatlakozót kell használni. A csatlakozó 

szabad nyílását egy reteszelhető dugó zárja le. 

— A segédberendezés-körön lévő vezetékcsatlakozókat le lehet szerelni. 

— A fékkörön lévő csatlakozókat nem lehet leszerelni. 

 

Kompresszor táblázat 

 

Jármű Motor Kompresszor típusa 

és hengerűrtartalma 

Hajtás áttétel 

Renault Kerax DCi11 DCi 11 Kéthengeres 500cm
3
 1,31 
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1 - Levegő szállítás (liter/perc) 

2 - Fordulatszám (f/perc) 

3.77. ábra 

Kompresszor szállítási diagram 

 

 

 

3.9. Elektromosság 
 

3.9.1. Utasítások 
— Minden speciális berendezés gépjárműre történő szerelését a RENAULT TRUCKS előírá-

soknak és az érvényes jogszabályoknak megfelelően kell elvégezni. A kivitelezésért, mind a 

felszerelt jármű megbízhatósága, mind az esetleges elektromágneses interferenciák tekinteté-

ben, teljes mértékben a berendezésgyártó felel. 

— A kábel vezetéséhez szükséges elektromos kapcsolási rajzok a jármű Javítási technológiá-

jának "elektromosság" című fejezetében találhatók (a RENAULT TRUCKS alkatrész részle-

gétől szerezhető be). 

— Ellenőrizze, hogy a berendezés áramfogyasztása megfelel-e az akkumulátorok teljesítmé-

nyének és a generátor teljesítményének (ha nem, nézze meg a gyártó 1081 számú kereske-

delmi körlevelében megadott előírásokat). Speciális szereléseknél kérjen tanácsot a RENA-

ULT TRUCKS műszaki-kereskedelmi osztályától. 

— Minden speciális kérdés esetén, az elvi kapcsolási rajzot nyújtsa be a RENAULT 

TRUCKS-hoz jóváhagyásra. 

— A felépítménygyártó, vagy a berendezésgyártó által a szerelésnél alkalmazott kapcsolási 

rajzot feltétlenül bele kell tenni a jármű üzemeltetési utasításába. A kapcsolási rajzon világo-

san és pontosan fel kell tüntetni a felszerelt berendezések elektromos csatlakoztatási pontjait 

(a RENAULT TRUCKS által történő engedélyezés esetén is). 

— Tartsa be a RENAULT TRUCKS által előírt védelmi szabályokat. Tilos az olvadó biztosí-

tékok méretezését megváltoztatni. 
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— A jármű berendezéseinek harmonizálása érdekében elsősorban az alapszerelvényekkel 

azonos alkatrészeket válasszon (visszajelzők, kapcsolók, relék...) 

— Veszélyesanyag-szállító jármű (ADR) esetén kötelező a felső védőburkolat felszerelése az 

elektromos tartósféken (lásd az érvényes előírásokat). 

— A járműben használt villamos készülékek tápfeszültségének meg kell egyeznie a jármű 

névleges feszültségével. A 12 V névleges feszültségű készülékek telepítése a 24 V-os feszült-

séggel rendelkező járművön egy feszültség átalakító készülék alkalmazását teszi szükségessé. 

— Kiegészítő lámpák utólagos felszerelésénél nem szabad megsérteni a tartóelemek tömíté-

sét. 

— Akkumulátor nélküli működtetés tilos. 

Elektromágneses zavar keltésére képes berendezések telepítésekor a felépítményező köteles a 

járműre új típusbizonyítványt beszerezni, az Elektromágneses Kompatibilitás szabvány sze-

rint. 

 

Tilos az olvadó biztosítékok értékét megváltoztatni. 

Kötelező a RENAULT TRUCKS által megadott, beépített védelemmel rendelkező terhelések 

alkalmazása: 

— Beépített ellenállású relé 

— Elektromágneses szelep diódás dupla védelemmel. 

Az induktív terhelések tápját el kell különíteni a más típusú terhelésektől és a számítógép 

be/kimenetétől. 

 

3.9.2 Figyelmeztetés 
A jármű elektromos rendszerét a jármű számítógép (CECU) vezérli. 

— Bármilyen beavatkozás az üzemanyag ellátó rendszerbe tilos. 

— A magas nyomáson működő befecskendező csővel felszerelt motorok esetében, a levegő 

jelenléte tönkre teheti a nagynyomású szivattyút. 

— Tartsa be a közös nyomócsöves rendszerekre vonatkozó légtelenítési és tisztasági szabá-

lyokat, elvégezve ezeket minden beavatkozás után. 

— A kisnyomású körön, bármely tartály áthelyezése, vagy plusz csatlakozóelem illetve alkat-

rész hozzáadása további töltésveszteséget okozhat. 

— Ezzel azt kockáztatja, hogy se a tápszivattyú bemenete, se a kimenete nem fog megfelelni 

a specifikációban leírtaknak. 

— A nyomás szabályozása nem fog megfelelően működni (a rendszer érzékeny a töltésvesz-

teségekre). 

— Ellenőrizze a légbeömlőket, győződjön meg az üzemanyag szintjéről lejtőn állva és féke-

zés közben is (indítási vagy lefulladási nehézségek) 

— A szűrőknek kell az utolsó elemeknek lenniük a magasnyomású szivattyú bemenete előtt. 

— Az előszűrő pozíciójának változatlannak kell maradnia a hidraulikus körben (a porlasztó 

visszafolyó ága és a tápszivattyú bemenete között). 

 

Elektromágneses zavar keltésére képes berendezések telepítésekor a felépítményező köteles a 

járműre új típusbizonyítványt beszerezni, az Elektromágneses Kompatibilitás szabvány sze-

rint. 
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A motorfordulatszám szabályozását mellékhajtómű működése közben az elektronika végzi. A 

speciális "szakjárműveknél" a különböző elektromos berendezések utólagos felszerelése ko-

moly és bonyolult beavatkozásokat igényelhet (kábelkötegek bekötése az alvázon és a fülké-

ben, a motor- és járművezérlő számítógép újra installálása...). 

Tilos rálépni vagy nehéz tárgyakat helyezni a motorra, ugyanis a magasnyomású befecsken-

dező csövek és a szelephimbák műanyag fedelei megrongálódhatnak. 

Biztosítsa a levegőellátó-rendszerhez, a kipufogó-rendszerhez és az üzemanyagellátó-

rendszerhez való hozzáférést. 

A hűtőradiátor be- és kilépési felületeit nem szabad módosítani. A hűtőközeg áramlását fo-

lyamatosan biztosítani kell. 

 

3.9.3. Elektromos kapcsolások 
— Minden pótlólagos kapcsolásnál a berendezéseknek megfelelő védelem kell biztosítani 

(még akkor is, ha a RENAULT TRUCKS által biztosított tápfeszültséget már biztosíték védi). 

— Minden elektromos csatlakozást a gyártó által szerelt szabad csatlakozóra kell kötni (lásd 

az adott jármű karbantartási utasítását). 

— Tilos rácsatlakozni a gépjármű különböző kábelkötegeire (pl. a hátsó helyzetjelző, külső 

méretjelzőlámpák, védőkapcsolók, nyomáskapcsolók, relék, elektronikus egységek be- és 

kimeneti csatlakozói....). 

— Emlékeztetésül: szigorúan tilos 12 volt levezetése két akkumulátor középpontjából, 

— A karosszéria különböző kábelkötegeinek elektromos csatlakozását kötelező szigetelt csat-

lakozódobozba helyezni, vagy vízzáró csatlakozóval megoldani. Ha az elektromos csatlakozá-

sokat elektronikus készülékek áramkörében kell létrehozni: 

• tartsa be az előírt polaritást, 

• semmiféle indukciós áram nem folyhat a csatlakoztatott áramkörben, 

• minden testelést a vezeték "test" pontjára és nem a jármű karosszériájára kell kötni, 

• a csatlakozódobozokon minden szerelést az eredeti szigetelés megőrzésével kell elvégezni, 

• minden olyan készüléket, amelynek tápfeszültségét közvetlenül akkumulátorról kell levezet-

ni, kötelező akkumulátorkapcsolóval felszerelni (pl. emelőfalnál...) és az akkumulátor közvet-

len közelében biztosítékkal kell védeni. 

Használjon megfelelő csatlakozósarukat. 

 

Példa 2 test rögzítésére egy és ugyanazon ponton: 

A legnagyobb keresztmetszetű (1) testhuzalt az alsó helyzetben kell rögzíteni. 

= 60° minimum 
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3.78. ábra 

Két testelő kábel rögzítése egy ponthoz 

 

— a "+" feszültséget a főkapcsolóról, vagy annak hiányában az akkumulátor saruról kell le-

venni, de semmi esetre sem a generátor vagy az indítómotor kapcsáról, 

— kényelmi berendezések, mint a telefon vagy a fax esetében a beszerelés minőségéért a sze-

relést végző felel (vétel, zavarok, interferencia, ....). 

— legjobb, ha a RENAULT TRUCKS által elfogadott és forgalmazott kapcsolókat használja 

(típus, szigetelés, teljesítmény, áramkörök száma, ...), 

— helyezze a készülékek csatlakozóit alulra, elkerülve a felverődések zónáját (kerekek kör-

nyezete...). 

— Minden járulékos relét védeni kell "szabadonfutó diódával". 

 
1 - szabadonfutó dióda 

2 – relé 

3.79. ábra 

Relé védelem 
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3.9.4. Speciális berendezések szerelése 
 

Elektromos kapcsolás 

A berendezés motorjának tápkábele az alváz felőli részen kell, hogy elhelyezkedjen, kereszt-

metszetét 5 A/mm maximális áramerősségre kell számítani. A tápvezetéket biztosítékkal kell 

védeni és külön kapcsolóval kell felszerelni. A kábeleket feltétlenül az akkumulátor pólusaira 

kell kötni, a vezeték védelem nélküli hosszának csökkentése érdekében. A berendezés és a 

segédberendezések elektromos bekötésének függetlennek kell lennie a jármű eredeti rendsze-

rétől. 

Egyeztetés céljából lépjen kapcsolatba a RENAULT TRUCKS műszaki-kereskedelmi szolgá-

latával. Ha egy önálló egységet óhajt elhelyezni a felépítmény homloklapján, gondoskodjon 

egy hozzáférést biztosító létráról és egy platformról a karbantartáshoz. 

 

24 voltnál magasabb feszültséggel működő csatlakozók, vagy generátorok felszerelése. 

Tartsa be a hatályos előírásokat és a berendezések biztonságára és a személyek védelmére 

vonatkozó szabályokat. A védőföldelést a berendezésen kell megvalósítani, és soha nem a 

jármű szerkezetén. 

Szükség esetén egyeztetés céljából lépjen kapcsolatba a RENAULT TRUCKS műszaki-

kereskedelmi szolgálatával. 

Ha egy önálló egységet óhajt elhelyezni a felépítmény homloklapján, gondoskodjon egy hoz-

záférést biztosító létráról és egy platformról a karbantartáshoz. 

 

A jármű számos elektromos körrel és számítógéppel rendelkezik. Minden elektromos hegesz-

tési művelet előtt meg kell szüntetni a feszültég különbségeket, a számítógépek letestelésével. 

Ez gyorsan megvalósítható a (+) kábel lecsatlakoztatásával az akkumulátorról, a kábel leteste-

lésével majd a főkapcsoló zárásával (ha van). Csíptesse a hegesztő testkábelt a lehető legköze-

lebb a hegesztési ponthoz, de sose kapcsolja forgó alkatrészre (áttétel, ventilátor agya, stb...) 

vagy mozgó alkatrészeket tartalmazó részegységre (légkompresszor, turbókompresszor, 

stb...). A hegesztés közelében lévő műanyag csöveket, elektromos kábeleket, felfüggesztés 

rugóit és gumi párnáit védeni kell, vagy le kell szerelni. Az előbbiek a fúrásra és a köszörülés-

re is érvényesek. Az akkumulátorok visszakötésekor ügyeljen a helyes polaritásra és kezdje a 

(+) pólussal. 

A polaritás felcserélése tönkreteheti az elektronikus alkatrészeket. 

 

3.9.5. Előkészítések felépítményezőknek 
 

3.9.5.1. Szabad tápok 

Az elektromos előkészítések szükségesek bizonyos funkciók beépítéséhez (pl.: speciális be-

rendezés visszajelzővel) és hozzájárulnak a beszerelés minőségének javításához ésszerű költ-

ségterhek mellett. 

Tilos a jármű különböző kábelkötegeinek a megcsapolása. 

Minden elektromos csatlakozást csak a rendelkezésre álló elektromos energiaellátáson keresz-

tül szabad megoldani, amelyeket a RENAULT TRUCKS készített elő. 



110  JÁRMŰFELÉPÍTMÉNYEZŐI ISMERETEK 

www.tankonyvtar.hu   Galambosi Frigyes, BME 

Alkalmazza a RENAULT TRUCKS által jóváhagyott és forgalmazott csatlakozókat és kábe-

leket. 

Az alkalmazott kábelek keresztmetszeténél vegye figyelembe a várható használat intenzitását 

(5 Amper mm2-ként). 

Tartsa be a RENAULT TRUCKS által az áramkörök védelmére előírt szabályokat. 

Összes járművünket biztosítékokkal védett szabad tápfeszültség csatlakozókkal láttunk el, a 

felépítményezők és a berendezésgyártók számára. 

Tilos az olvadó biztosítékok kalibrálását megváltoztatni. 

5 ampernél nagyobb áramerősségek felvétele esetén, a berendezéshez feltétlenül használjon 

relét. 

Relé használata esetén, használja a relét védődiódákkal. 

A szabad tápvezetékek leírása megtalálható a gépjármű Használati utasításában (minden jár-

műben megtalálható), az "Elektromosság" javítási kézikönyvben és ebben a dokumentumban 

is (a dokumentumok egyébként a RENAULT TRUCKS hálózatánál hozzáférhetőek). 

Ezeken a lehetőségeken kívül tilos egyéb kapcsolásokat kialakítani (a vezeték keresztmetsze-

tek biztosítékokkal limitálva vannak). 

 A felépítménygyártók és az átalakítást végző személyek semmi esetre sem változtathatják 

meg a RENAULT TRUCKS gépjárművek eredeti beállításait (kivéve a felépítményező szoft-

verrel végezhető speciális paraméterezést). 

 

3.9.5.2. A járművek elektronikus rendszerének irányítása 

A motorok elektronikus vezérlése azért fontos, mert ezáltal javul a motorok teljesítménye, és 

mindez fogyasztásuk és károsanyag-kibocsátásuk optimalizálása mellett megy végbe, így se-

gítve elő az "EURO 3"-as szabvány betartását. 

Az elektronikus rendszer két fő számítógépből áll: 

— A motorvezérlő számítógépből EECU (Engine Electronic Control Unit). A DCi 11 válto-

zat esetében a motoron elhelyezett egység többek között az adagolókat, az adagoló szivattyú 

mágnes szelepeit, a kipufogófék működését irányítja azoknak az adatoknak az alapján, ame-

lyeket a motor fordulatszámának, a levegő hőmérsékletének, a gázolaj nyomásának mérésére 

szolgáló érzékelőktől kap. 

— A járművezérlő számítógépből VECU (Véhicule Electronic Control Unit). A műszerfalon 

a csatlakozóegység mellett elhelyezkedő berendezés irányítja a jármű különböző alkatrészei-

nek a működését (ablaktörlő, ablakmosó), a vezérlő parancsokat (gázpedál, parkoló fék, elekt-

ronikus tartósfék), valamint a felépítmény funkcióit (mellékhajtómű, kapcsolódó motor fordu-

latszáma...). 

Egy kijelző (AFFI 2000) a műszerfalon biztosítja a vezető tájékoztatását. A hagyományos 

információk mellett, mint a megtett távolság, az átlag- és pillanatnyi fogyasztás, stb. a kijel-

zőn olyan, a jármű és felszereléseinek állapotát érintő információk is megjelennek, mint a 

rosszul záródott emelőfal, vagy az égve felejtett raktér-világítás. Veszély esetén mindezek a 

STOP visszajelző lámpa kigyulladásával, vagy hangjelzéssel is párosulnak. 

Ezeket a modulokat egy digitális kommunikációs csatorna (CAN-busz) kapcsolja össze, 

amely az információk és parancsok cseréjét lehetővé teszi közöttük. 
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4. Speciális felépítmények 
 

Ebben a fejezetben röviden áttekintjük a leggyakrabban használt közúti járműveket és a terve-

zés vagy vásárlás során különös figyelmet érdemlő részleteket. 

A közúti járművek többféleképpen csoportosíthatók. A következőkben felsorolunk néhány 

csoportosítási lehetőséget. 

teherbírás szerint 

kialakítás szerint 

vontatók (csak pótkocsi vontatására alkalmasak, nincs rakfelületük) 

mezőgazdasági vontató 

közúti vontató 

nyerges vontató 

pótkocsik (nincs önálló erőforrás) 

normál pótkocsi 

forgózsámolyos 

merev rudas (tandem)  

fél pótkocsi (csak nyerges vontatóval használható) 

utánfutók (főleg hosszú anyagok szállatására használhatók) 

tehergépkocsik (önálló erőforrás és rakfelület is) 

fix platós 

nyitott (sík plató vagy oldalfalas) 

zárható (ponyvázattal ellátott) 

zárt (dobozos) 

hőszigetelt 

hőszigetelés nélküli 

billenő platós 

csak hátrabillenő 

három oldalra billenthető 

különleges felépítménnyel ellátott 

emelőhátfalas 

önrakó darus 

darus 

élőállat szállító  (különleges esete a napos csibe szállító) 

konténer szállító  

kommunális  (csatorna tisztító, kukás, locsoló, hótoló, …) 

tűzoltó 

veszélyes anyagot szállító 
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kosaras felépítménnyel (szigetelt és nem szigetelt) 

cserefelépítményes (a konténerek lábakon leállíthatók) 

mixer 

rendeltetés szerint 

személyszállítás (személyek számától függően) 

személygépkocsik  

buszok 

mentő 

rabszállító 

halottszállító 

lakó autó 

ló szállító (személyek és lovak együttes szállítására) 

teherszállítás 

katonai  

polgári 

nagy méretű és súlyos tárgyak szállítására szolgáló tréler 

 

Ezek a csoportok önkényesek bár a napi gyakorlatot figyelembe veszik. 

A következőkben kiemelünk néhány speciális felépítményt. 

 

4.1. Hűtőkocsi 
 

Hűtőfelépítményről akkor beszélünk, ha a szállított áru hőszigetelést tartalmazó panelek segít-

ségével el van zárva a környezettől.  Az alkalmazott panelek szigeteltsége különböző. Ez 

részben a hőszigetelő anyag vastagságától, részben pedig az alkalmazott anyagminőségtől 

függ. 

A hűtőpaneleket gyártása a kezdetektől folyamatosan változik. 

A legelső hőszigetelt panelek acél szerkezeti  elemekből készültek, kívül belül alumínium 

borítással és közbenső hungarocell szigeteléssel. Hátránya a nagy súly mellett, hogy a szigete-

lés rövid időn belül elporladt és így a szigetelő hatás megszűnt. 

A következő fázisban a vázszerkezet maradt, de a kitöltés kétkomponensű, önmagát habosító 

anyaggal (purhab szerű anyag) oldották meg. Az ilyen eljárás szükségessé tette, hogy a pane-

lek két oldalát sík lappal megtámasszák, hogy a hab feszítő ereje ne okozzon deformációt. 

A technika fejlődése ezután lehetővé tette az acélszerkezet elhagyását. Az üvegszál erősítésű 

anyagok megjelenésével kiküszöbölődött az acélszerkezet. A panelek szükséges merevségét 

az üvegszállal bevont fa vette át. Acél elemeket csak ott alkalmaztak, ahol a szereléshez szük-

séges csavarozást kellett megoldani. A panelok két oldalát élelmiszerekhez alkalmas géllel 

vonták be, ami megfelelő tisztíthatóságot is biztosított. A panelt egyébként kétkomponensű 

műgyantából öntötték ki. A paneleket ekkor már ragasztották egymáshoz. Az alkalmazott 

ragasztók erőssége vetekedett a hegesztéssel. 

A legújabb technológia a paneleket tisztán ragasztással állítja elő. A két külső fegyverzet (bo-

rítás) üvegszál erősítésű, színezett és az élelmiszeripari minőségnek megfelelő géllel bevont 1 

– 2 mm vastag tekercsben szállított anyag. A két fegyverzet között helyezkedik el a hőszigete-

lés. A szigetelés vastagsága, sűrűsége a panel felhasználásától függően változik. Ugyanitt 
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helyezkednek el a megfelelő merevítések és a betétek, amelyek a különböző elemek csavar-

rögzítéséhez kellenek (pl. ajtók zsanérjainak rögzítése).  

A különböző elemeket ragasztó segítségével kötik egymáshoz.  

A panelok az előre meghatározott méretre készülnek és a betétezés valamint a merevítés is a 

tervezettnek felel meg.  

A panelek egymáshoz rögzítése történhet ragasztással illetve a járatos méretvastagságnak 

megfelelő, különleges kialakítású profilok segítségével. 

 

A hűtőfelépítmények dobozszerkezetéhez tartozik hűtő-aggregát is, amely az esetek többsé-

gében a felépítményhez van erősítve. A felerősítés környezetében a panel belsejében már a 

panelgyártás közben el kell helyezni azokat a megerősítéseket, amelyek képesek a gépészet-

ből adódó terheket megfelelő módon kezelni. 

Ezek a terhek részben statikus másrészt dinamikus terhek. Fontos, hogy a felerősítés megfele-

lő módon legyen megoldva, hiszen egy vészfékezésnél jelentős tömegerők lépnek fel. 

Az úgynevezett függesztett szállítás esetén a terhek a dobozszerkezet tetőpaneljére kerülnek. 

Ennek megfelelően mind a tetőpanelt, mind az oldalfalakat, mind pedig a padlószerkezetet 

megfelelően kell betétezni (teherviselő elemeket kell a panelekben elhelyezni), hogy a terhe-

lés a végső teherviselő alvázra kerüljön átadásra. Ha egy hűtőfelépítmény nem függesztett áru 

szállítására készült, akkor az ilyen doboz tetőpanelje alkalmatlan utólagos függesztő szerkezet 

beépítésére. 

Fontos megemlíteni, hogy függesztett áru szállításakor az áru hosszirányú lengéseinek meg-

akadályozásában az oldalfalakhoz rögzített rudak segítenek. 

Azokban a hűtőfelépítményekben, amelyekben csak padlóterhelés van a padlószerkezet meg-

erősítése az elsődleges feladat. Különös figyelmet kell fordítani a nyerges félpótkocsiknál 

arra, hogy itt a rakodás raklapokkal történik. A padozatnak nem csak a szállítandó terhet kell 

elviselnie, hanem a raklapok mozgatására szolgáló eszközök kerekein fellépő koncentrált erő-

ket is. 

Néhány felépítményben polcok elhelyezésére is sor kerül. Itt az oldalfalakat kell megfelelő 

módon megerősíteni. 

Ügyelni kell a hordozó jármű és a dobozszerkezet egymáshoz való rögzítésére is. Az élek 

mentés ragasztott dobozok nagy csavaró-merevséggel rendelkeznek. A teherviselő alváz pe-

dig a dobozhoz képest lágy. Azért, hogy az összekapcsoló elemekben vagy az alvázban ne 

ébredjen töréshez vezető feszültség, az összekapcsolást kell megfelelően elasztikussá tenni. 

Erre már a járműgyártók felhívják a figyelmet a felépítményezőknek szóló utasítás-

rendszerben.  

 

A különböző panelek hőszigetelési mutatói eltérnek egymástól. Mielőtt megépítünk egy do-

bozszerkezet pontosan tudnunk kell, hogy milyen árut szállítanak és ehhez milyen hűtési hő-

mérséklet szükséges. A vékony, kevésbé hőszigetelt panelekből álló dobozszerkezetek nem 

alkalmasak pl. mélyhűtött áru szállítására. Az élővirág szállítására használt hűtőfelépítmény-

hez pedig nem a legjobban hőszigetelt paneleket kell használni és a legnagyobb hűtő aggregá-

tot kell felrakni, mert nincs rá szükség. Mindezt persze még befolyásolhatja az a klíma is ahol 

a szállítás történik. 



114  JÁRMŰFELÉPÍTMÉNYEZŐI ISMERETEK 

www.tankonyvtar.hu   Galambosi Frigyes, BME 

A hűtés a legtöbb esetben levegővel történik. Ahhoz hogy hűteni tudjunk szükség van a leve-

gő megfelelő forgatására. A teljesen telerakott felépítményben a levegő mozgása akadályozott 

így a hűtés csak a befúvásnál lesz megfelelő. A raklapok szerepe nem csak a rakodásnál jele-

nik meg, hanem a hűtésnél is.  

 

Az alábbiakban néhány hűtőfelépítmény képét adjuk közre, amely alapján betekintést 

nyerhetünk az ilyen típusú felépítmények világába. 

 

 
 

4.1. ábra 

Hűtőkocsi emelőhátfallal 

 

 

 
 

4.2. ábra 

Akasztott hús szállítására alkalmas hűtőkocsi emelőhátfallal 
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4.3. ábra 

Osztott rakterű hűtőkocsi. Szemben a mozgatható elválasztófallal 

 

 

 

 
 

 

4.4. ábra 

VAN típusú tehergépkocsi utólagos hőszigeteléssel, akasztott áru szállításához 
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4.2. Kosaras felépítmények 
 

A kosaras személyemelők többféleképpen csoportosíthatók: 

 

a helyváltoztatás módja szerint: - járműre szerelt 

- utánfutóra szerelt 

- önjáró 

 

a konstrukció szerint:   - csuklógémes 

- kitológémes 

- vegyes 

 

a villamos szigetelés szerint:  - nem szigetelt 

- szigetelő kosárral készült 

- szigetelt gémes 

 

A kosaras felépítmények felépítése egy konstrukción belül a körbefordulást lehetővé tévő 

fordítóműtől fölfelé gyakorlatilag azonos. A fordítómű fölött helyezkednek el a gémek mely-

nek végén található a kosár. A kosár célja, hogy a munkához szükséges embereket valamint a 

szerszámokat a munkavégzés helyére szállítsa és ott tegye lehetővé a munkavégzést. A gémek 

hidraulikus működtetésűek a megfelelő biztonsági szelepekkel együtt. 

 

A mechanikus szerkezetek szilárdsági ellenőrzése előírt terhekre valósul meg:  

névleges terhelés (ez tartalmazza a szállított személyek (számításnál 80 kg) tömegét és a kosár 

egyéb terhelését (pl. szerszámok)) 

szerkezeti terhelés (a szerkezet azon részének tömege, amely nem mozog adja a statikus ter-

helést, amelyek pedig mozognak a dinamikus terhelést növelik) 

szélterhelés (a szabadban használt szerkezetek esetében 100 N/m2 szélnyomással kell szá-

molnunk, ami megfelel a 12,5 m/s szélsebességhez tartozó szélnyomásnak. A szabvány rész-

letesen meghatározza a számításba veendő felületek meghatározásának módját.) 

kézi erők (a munkavégzés közben kifejtett erők) 

különleges terhelések (a megrendelő által megkövetelt egyéb terhelések  pl. szállítandó teher) 

     

Az előírások meghatározzák többek között a kosár legnagyobb sebességét. Nagy kerületi se-

besség esetén a megálláskor a rendszer tehetetlenségéből adódó tömegerők jelentős feszültsé-

geket ébresztenek a konstrukció egyes elemeiben (gémek, csapok) valamint a forgató egység-

ben. 

Mivel a szélsebesség a talajtól távolodva nő, nagyobb munkamagasságú szerkezetek fokozot-

tan érzékenyek a szélterhelésre. A szél befolyásolja a kosár pozicionálást, a stabil munkahely-

zetet valamint a teljes rendszer stabilitását. A tervezés során a gyártók megadják azt a szélse-

bességet, amelynél a munkavégzést szüneteltetni kell. 

A kosaras felépítmények alvázzal történő összeépítés esetén két alapvető kérdésre kell választ 

adni:  

- milyen kitalpalás szükséges a stabilitás megfelelő biztosításához, 
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milyen legyen a segédváz, hogy kitalpalt állapotban is megfelelő merevséggel rendelkezzen a 

kosár mozgatása közben. 

 

A jármű súlypontja és a kitalpalók elhelyezkedése meghatározza, hogy milyen gémhelyzetek 

léphetnek fel a felborulás veszélye nélkül. A munkavégzés közbeni erők kiszámítását is szab-

vány írja elő. Minden terhelést és erőt, amely egyszerre lép fel a legkedvezőtlenebb kombiná-

cióban kell figyelembe venni. A felállítási pontatlanság figyelembevételére az alváz megen-

gedett dőléséhez 0,5o-ot hozzá kell adni. A billenő él meghatározását a szabvány szerint kell 

elvégezni. Ennek ismeretében kell számítani a stabilizáló és billentő nyomatékokat. 

 A biztonságos munkavégzés tartományát a megengedett kosárterheléssel együtt a gyártók 

úgynevezett munkadiagramban adják meg. 

 

 
 

4.5. ábra 

Járműre szerelt, csuklógémes, szigeteltgémes kosaras felépítmény 

 

 
 

4.6. ábra 

A két gém közepén, a letakart elemek a szigetelések 
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4.1. ábra 

Önjáró kosaras: a haladás és a műveletek a kosárból vezéreltek 

 

 
4.1. ábra 

Tisztán csuklógémes felépítmény 

 

 
4.1. ábra 

Vegyes konstrukciójú felépítmény 
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4.10. ábra 

Utánfutóra szerelt felépítmény 

 

 
 

4.11. ábra 

Dobozos kocsira szerelt felépítmény 

 



120  JÁRMŰFELÉPÍTMÉNYEZŐI ISMERETEK 

www.tankonyvtar.hu   Galambosi Frigyes, BME 

 

 
 

4.1. ábra 

OC (over center) típusú szigetelt gémes kosaras felépítmény munkadiagramja 

 

 

 

 
4.1. ábra 

OC (over center) típusú szigetelt gémes kosaras felépítmény  
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4.3. Daruk 
 

A járműre épített daruk két alapvető csoportba sorolhatók: 

- autódaruk (a jármű csak a daru szállítását végzi) 

- önrakodó daruk (a jármű a darun kívül még árut is szállít) 

 

Magyarországra az autóra szerelt daruk szinte kivétel nélkül importból származnak. A daruval 

foglalkozó felépítményezők zöme is csak önrakodó daruk felépítésével foglalkozik.  

 

Ennek ellenére rövid ismertetést adunk arra, hogy mi mindent kell figyelembe venni egy daru 

megtervezésekor. A daruk megtervezését egyébként szigorú szabványok irányítják. 

A daruk megtervezésekor többek között az alábbiakra is figyelemmel kell lenni: 

A gép, a teherfelvevő eszköz és a cserélhető elemek viseljék el az üzemszerű és a használaton 

kívüli terhelést a gyártó által megadott telepítési és kezelési körülmények között, minden le-

hetséges szerkezeti összeállításban, figyelembe véve a légköri hatásokat és a személyek erőki-

fejtését.  

 

A gépet úgy kell megtervezni és kialakítani, hogy megelőzzék az anyagkifáradásból vagy az 

el-használódásból eredő hibákat a tervezett üzemeltetési körülmények figyelembevételével.  

A felhasznált anyagokat a gyártó által tervezett környezeti feltételek hatásainak figyelembevé-

telével kell kiválasztani, különös tekintettel a korrózióra, a kopásra, az öregedésre és hidegtö-

résre.  

 

A gépet és a teherfelvevő eszközöket úgy kell tervezni és kialakítani, hogy kibírják a statikai 

túlterhelési próbát maradandó alakváltozás és észrevehető károsodás nélkül. A méretezésnél 

figyelembe kell venni a statikai vizsgálati tényező értékeit, amelyeket a szükséges biztonság 

szavatolása határoz meg.  

 

A gépet úgy kell tervezni és kialakítani, hogy meghibásodás nélkül viselje el a legnagyobb 

teherbírásnak a dinamikai vizsgálati tényezővel szorzott értéken végzett vizsgálatokat. A di-

namikai vizsgálati tényezők értékét a szükséges biztonság szavatolása határozza meg, és ez az 

érték legalább 1,1 legyen.  

 

A dinamikai vizsgálatokat normál üzemeltetési körülményekre előkészített gépen kell végre-

hajtani. A vizsgálatokat általában a gyártó által megadott névleges munkasebességeknél kell 

végrehajtani. A gép vezérlőrendszere tegye lehetővé az egyidejű mozgásokat (pl. forgatás és a 

teher mozgatása), a vizsgálatokat a legkedvezőtlenebb körülmények között kell végrehajtani, 

a mozgások kombinációival.  

 

A korong, dob, görgő átmérője legyen összhangban azon kötél, lánc átmérőjével, amelyet 

rajta alkalmaznak. A dobot, korongot úgy kell tervezni, kialakítani és felszerelni, hogy az al-

kalmazott kötél vagy lánc kiugrás nélkül felcsévélődhessen. A terhek emelésére, tartására 

szolgáló kötelet toldani nem szabad. 
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Az emelőkötél és kötélvég biztonsági tényezőjét a szükséges biztonság figyelembevételével 

kell meghatározni, azonban értéke legalább 5 legyen. A biztonsági tényező megfelelőségének 

tanúsításához a gyártó köteles valamennyi, emelésre szolgáló láncon, kötélen és kötélvégen a 

megfelelő vizsgálatokat elvégezni vagy elvégeztetni.  

 

A teherfelvevő eszközöket és különálló emelő tartozékokat úgy kell méretezni, hogy a meg-

adott üzemelési körülmények között tervezett élettartammal összhangban, a működési ciklu-

sok számát, továbbá a kifáradási és öregedési folyamatokat is figyelembe kell venni.  

A mozgásokat vezérlő elemek csak olyan hatásokat válthatnak ki, hogy a gép, amelyen alkal-

mazzák őket, biztonságos legyen: 

  

a) a gépet úgy kell tervezni, eszközökkel felszerelni, hogy a részek mozgástartománya megha-

tározott határok között maradjon; ha szükséges, akkor a működést előzze meg figyelmeztető 

jelzés;  

c) a gép mozgó szerkezeti elemeit úgy kell tervezni és kialakítani, hogy a teher ne csúszhas-

son vagy eshessen le magától, és váratlanul még akkor sem, ha az energiaszolgáltatás részben 

vagy teljesen kimarad, vagy ha a kezelőszemély leállítja a gépet;  

e) a tehermegfogó eszközöket úgy kell tervezni és kialakítani, hogy a teher akaratlan leesése 

ne következhessen be.  

 

A gép vezetőhelyét úgy kell elhelyezni a gépen, hogy a mozgó részek útvonalára megfelelő 

rálátás legyen, hogy elkerüljék a személyekkel, eszközökkel vagy másik géppel való ütközést, 

amely veszélyt jelenthet.  

 

Az 1000 kg-nál nagyobb teherbírású, valamint a 40 000 Nm billentő-nyomaték feletti gépeket 

el kell látni olyan eszközökkel, amelyek a vezetőt figyelmeztetik és megakadályozzák a teher 

veszélyes mozgását. 

 

A daru és az alváz összeépítésénél legfontosabb, hogy a járműgyártó milyen feltételekhez köti 

az összeépítést. Ez a feltételrendszer függ a daru elhelyezésétől valamint a daru teherbíró ké-

pességétől. Az alvázgyártók előírják a segédalváz merevségét (másodrendű nyomatékát) va-

lamint az alvázzal történő összekapcsolás módozatait.  

 

Nemcsak az alvázgyártók hanem a felépítmények gyártására szakosodott cégek is meghatá-

rozzák a termékeik használatához szüksége ismereteket. A felépítményezőnek mindkét  gyári 

előírást valamint a hatóságok követelményeit is be kell tartania. 
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4.14. ábra 

Autódaru 

 

 

 
4.15. ábra 

Lánctalpon haladó daru 

 

 

 
4.16. ábra 

Saját alvázzal rendelkező daru 

A daru ugyan az mint az előzőn 
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4.17. ábra 

Speciális járműmentő daru 

 

 
4.18. ábra 

Speciális járműmentő daru vontatás közben 

 

 
4.19. ábra 

A fülke mögötti daru 
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4.20. ábra 

Fülke mögé szerelt önrakodó daru 

 

 

 
4.21. ábra 

Alváz végére szerelt daru 

 

 
4.22. ábra 

Nagyteherbírású daru 
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4.4. Speciális trélerek 
 

A speciális trélerek általában nagyméretű és/vagy nagytömegű tárgyak mozgatására készülő jármű-

vek. Egy részük valódi pótkocsiként működik, hiszen saját erőforrása nincs, míg mások erőforrással is 

rendelkeznek. Közös vonásuk a sok tengely vagy független felfüggesztésű kerékcsoport.  

A kerekek lehetnek hajtottak is de valamennyi önálló kormányzással rendelkezik. 

Ezen járművek közül a kisebbek a hagyományos utakon is képesek haladni, de ekkor megfe-

lelő biztosításról esetleg teljes útzárról kell gondoskodni. Ügyelni kell arra is, hogy az útköz-

ben lévő műtárgyak ne sérüljenek meg.  

Az alábbiakban az olasz COMETO cég gyártmányaiból mutatunk be néhányat 

 
4.23. ábra 

Soktengelyes vontató 

 

 
 

4.24. ábra 

Szélerőmű oszlopának szállítása 

 

 
4.25. ábra 

Az űrsiklő szállítására szolgáló egység 
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5. Felépítménygyártók előírásai 
 

A járművek és a felépítmények összeépítésekor figyelembe kell venni nemcsak a járműgyártó 

hanem a felépítménygyártó előírásait is. Mindkettő a saját szempontjai tartja elsődlegesnek a 

garancia szempontjából. A felépítményező feladata megtalálni a kellő egyensúly a két előírás 

között úgy, hogy az eredmény a felhasználó érdekeit a maximálisan kielégítse.  

A felhasználó egyéni érdekei sokszor laikus gondolkodást takar. Ezért nagyon fontos, hogy 

mielőtt bármit megígérnénk gondosan járjuk körbe a problémát. Elemezzük az összeépítési 

lehetőségeket, a műszaki tartalmakat, a kívánalmakat. 

Különösen fontos ez olyankor amikor darut vagy kosaras felépítményt építünk össze alvázzal. 

Az alábbiakban röviden áttekintjük milyen problémák merülnek fel egy önrakodó daru össze-

építésével kapcsolatban. Az alábbi ábrák a EFFER olasz darugyártó cég felépítményezők 

számára kibocsájtott kézikönyvéből valók.  

 

A legfontosabb kritérium, hogy a megrendelt felépítményt ne kezdjük el átalakítani.  A meg-

felelően megadott műszaki paraméterek alapján legyártott felépítménnyel nincs mit kezde-

nünk. A gyár a műszaki specifikációnak megfelelően gyártotta le és nekünk csak az összeépí-

téssel kell törődnünk. 

 

 
5.1. ábra 

Mit ne csináljunk a daruval 
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5.1. A daru helyzete 
 

A megrendelés előtt el kell döntenünk, hogy hová kerül a daru és milyen egyéb felépítményt 

(platót) teszünk még az alvázra. A rakodáshoz elemeznünk kell a daru munka- diagramját, 

hogy a megfelelő pozíciókba rakhassuk az árut a platóra.. 

 

 
5.2. ábra 

Fülke mögötti daru sík platóval 

 

 

 
 

5.3. ábra 

Fülke mögötti daru oldalfalas platóval 

 

 

 
5.4. ábra 

Fülke mögötti daru billenő platóval 
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Ugyancsak fontos szempont, hogy a darunak megfelelő hely álljon rendelkezésre, hogy a mű-

veleteket el tudja végezni és ne akadjon meg sem fülkében sem pedig a platóban.  

 
5.5. ábra 

Hagyjunk megfelelő helyet a darunak 

 

A szükséges hely kialakításához a darugyártó adataira van szükségünk. A gyártó a forgózsá-

moly fölött több magassági szinten megadja az elforduláshoz szüksége szabad átmérőt. 

 
5.6. ábra 

Az elforduláshoz szükséges helyigény 

 

Adatok a fordításhoz szükséges helyre 

A gépjármű gyártó és hatósági előírások meghatározzák a legnagyobb túlnyúlás mértékét. A 

fordításhoz szükséges hely és a túlnyúlás megengedett mértéke behatárolja a plató méretét. 
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5.7. ábra 

Ügyeljünk a hátsó kinyúlásra 

 

 

A gyakorlati tapasztalatok alapján az alábbi túlnyúlások lehetségesek. 

 

 

 
5.8. ábra 

Túlnyúlási lehetőségek 

 

Nyerges szerelvényeknél biztosítani kell a nyereg elforduláskor, dőlésekor és billenésekor is a 

megfelelő távolságot az összeütközés elkerülésére valamint a daru mozgatásához szükséges 

helyet. 
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5.9. ábra 

Daru elhelyezése vontatóra 

 

 

Farszerelt daru esetén is végiggondolandó a tengelyterhelések alakulása.  

 
5.10. ábra 

Farszerelt darunál is ügyeljünk a tengelyterhelésekre 

 

A tengelyterhelések számításánál figyelembe kell venni a daru, a plató, a segédváz tömegeit 

is. Ezek a tömegek és a geometriai méretek jelentősen befolyásolják a tengelyterheléseket. A 

terheléseket egyrészt hatósági előírások, másrész a gyártó adatai korlátozzák. Mindezek figye-

lembevételével lehet megadni a jármű által szállítandó teher nagyságát.  
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5.11. ábra 

Tengelyterhelések mérése 

 

5.2. Segédváz 
 

A segédváz elkészítésekor legfontosabb, hogy ne az alvázra helyezve készítsük el a segédvá-

zat. Ez több szempontból sem kívánatos. Ilyenkor a hegesztés, a vágás, a köszörülés során 

sérülhetnek a jármű beépített elemei (műanyag fékcsövek, a le nem kötött akkumulátor, eset-

leg a jármű elektronikája), valamint a fényezés is.  

 

 
5.12. ábra 

A segédvázat ne a járművön rakjuk össze 
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A  szilárdságilag megfelelő segédváz kialakítását a felépítménygyártó is megadja az emelt 

teher függvényében. Ennek összhangban kell lenni a járműgyártó előírásaival. A segédváz 

geometriai kialakítására hasonló elvek vannak, mint a járműgyártók előírásai. Erre mutat pél-

dát a következő ábra. 

 

 
 

5.13. ábra 

Segédváz végeinek kialakítása 

 

 

A segédvázak kialakításakor megadják, hogy a kereszttartók milyen távolságban helyezkedje-

nek el és milyen legyen a kereszttartó kialakítása. 
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5.14. ábra 

Segédváz kialakítása I. 

 

 

Merevebb segédváz esetén a hossz- és kereszttartók találkozását meg kell erősíteni. Erre mu-

tat példát a következő néhány ábra. 
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5.15. ábra 

Segédváz kialakítása II. 
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A segédváz és a jármű alvázának összekötése a daru teherbírásától is függ. Kis terheléseknél 

megengedett, hogy az az alváz és segédváz külön-külön deformálódjon. A fellépő nyomatékot 

így merevségük arányában veszik fel és ennek megfelelően alakul a bennük ébredő feszültség 

is. 

 
5.16. ábra 

Kis terhelésű segédváz 

 

Az ilyen típusú összeköttetésekre mutatnak példát az alábbi képek. 

 

 
5.17. ábra 

Kis terhelésű segédváz összekapcsolása az alvázzal 
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Nagy terhelések esetén a két váz összekötése merev. Nem tudnak elcsúszni egymáshoz ké-

pest. A terhelésből ébredő feszültségeloszlás az alábbi. 

 
 

Erre a kapcsolatra mutatnak példát az alábbiak. 

 

 
5.18. ábra 

Nagy terhelésű segédváz összekapcsolása az alvázzal 
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Bizonyos esetekben elegendő a két véglet közötti kapcsolat kialakítása. Ebben az esetben a 

feszültségek az alábbiak szerint változnak. 

 
5.19. ábra 

Közepes terhelésű segédváz rögzítése az alvázhoz 

 

A csavarok elhelyezésénél vigyázzunk: 

csak minőségi csavart használjunk 

csak illesztett csavart alkalmazzunk. 

 
5.20. ábra 

Csavarkötések kialakítása 

 

5.3. Kitalpalás 
 

A kitalpalások helyzete határozza meg a jármű stabilitását. Különböző kitalpaló lehetőségeket 

mutat az alábbi ábra. A kitalpalók kitolás kisebb daruk esetén kézzel is lehetséges (a hidrauli-

kus kitolás opcióként jelenik meg) a nagyobbak esetén hidraulikusan működik. A kitolás lehet 

egylépcsős vagy többlépcsős. Többlépcsős esetben ügyelni kell a stabilitásra, hiszen ilyenkor 

nagyobb a felborulás veszélye.  

A kitalpalók pozíciója olyan legyen, hogy a szükséges emelést végre lehessen hajtani, ugya-

nakkor ne akadályozza a járművet mozgása közben. 

 
5.21. ábra 

Kitalpalás méretezése 
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5.22. ábra 

Kitalpaló láb kialakítások 
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A kitalpaló lábak elhelyezésére mutatnak példát az alábbi képek. 

 

 
 

5.23. 

Kitalpaló láb megoldások 
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A különböző kitalpalással rendelkező gépjárművek billentési éleire mutat példát a következő 

ábra. A bal oldalon négy kitalpaló lábat találunk, míg a jobb oldali ábrán csak két kitalpaló 

van. 

 

 

 
 

5.24. 

Billenési tengelyek különböző kitalpalásoknál 
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A következő ábrákon a kitalpalástól függő szektorokat ábrázoljuk. Az egyes szektorok a meg-

felelő billenési élhez tartoznak. 

 

 
5.25. ábra 

Billenési szektorok 

 

 

 

 
 

5.26. ábra 

Billenési szektor 
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5.4. Darurögzítés 
 

A kisebb daruk rögzítése lehetséges csak a segédvázhoz, míg a nagyobbakat mindkettőhöz 

történik. 

 
5.27. ábra 

Daru rögzítése az alvázhoz I. 

 

 
5.28. ábra 

Daru rögzítése az alvázhoz II. 
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A rögzítő csavarok csak minőségi anyagból készülhetnek és a megfelelő meghúzási nyomaté-

kot kell alkalmazni. 

 
5.29. ábra 

Daru rögzítése az alvázhoz III. 

 

 

5.5. Segédhajtás 
 

A gépjármű váltójáról levett teljesítménynek alkalmazkodni kell szükséges teljesítményhez. A 

hidraulikus egységek működtetéséhez hidraulikus szivattyút kell alkalmaznunk, melynek 

megválasztásánál több paraméterre kell figyelnünk. Figyelnünk kell a váltóból kijövő hajtás 

forgásirányára, fordulatszámára és a leadható teljesítményre.  

A felépítménygyártó már az előzetes tárgyaláskor megadja a szállítandó folyadék mennyisé-

get és nyomását. A jármű megrendelésekor a mellékhajtás lehetőségét kezelni kell. 

A szivattyút vagy közvetlenül a váltóra szerelhetjük vagy kardánhajtást alkalmazunk. 

 

 
 

5.30. ábra 

Szivattyú meghajtása 
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6. Járművek formatervezése 
 

Minden jármű – még a kifejezetten teherszállító járművek is – végső soron emberi szükségle-

teket elégít ki és működésük, üzemeltetésük során változatos, emberi környezetben jelennek 

meg. A teljesen automatizált szállító berendezéseken kívül működtetésükhöz is közvetlen 

emberi beavatkozás szükséges. Fokozottan érvényes az állandó emberi jelenlét a személyszál-

lító járműveknél. Különösen érzékenyek az utasok a hosszabb időben és nagyobb távolságok-

ra szállító járművek külső és belső formai kialakítására. A nagy távolságokra szállító jármű-

nek mind külseje, mind belsője ergonómiailag és esztétikailag is igényes kialakításúnak kell 

lennie. 

Az ergonómiai és esztétikai követelmények nem egyértelműek, függnek az éghajlati viszo-

nyoktól, az eltérő antropometriai méretektől, az adott üzemeltetési területen történelmileg 

kialakult társadalmi szokásoktól, mentalitásbeli különbségektől, sőt a lokális divattól is. (Arab 

országokban elkülönített női kabin létesítése, Indiában harsány színekre festett túl díszes kül-

ső megjelenés, Indonéziában a nálunk szokásosnál kisebb méretű ülések, egyes afrikai álla-

mokban vizeletálló belső hézagmentes burkolat stb.) 

A külső forma és a belső berendezés tervezése jelenleg nem a járműtervező főkonstruktőr, 

vagy vezető tervező gépészmérnök feladata. A jelentősebb járműgyártók külön formatervező 

művészeket bíznak meg e feladatokkal, hasonlóképpen az elkülönült motor-, futómű-, fék-

rendszer-, elektromos hálózat-, stb. tervezéshez. A járműben azonban a sok részletnek harmo-

nikusan illeszkednie kell egymáshoz. Az összhang megteremtése a főkonstruktőr, (vezető 

tervező, főtervező) feladata. Amíg a különböző műszaki csoportok ellentmondó részletmegol-

dásainak összhangját műszaki érvekkel lefolytatott vitákban racionálisan lehet megalkotni, 

addig az esztétikai, formai kérdésekben a racionális érvek mellett az ízlésbeli nézetek is dön-

tőek lehetnek. Ez különösen nehézzé teheti a vezető mérnök döntéseit. Nem célunk a forma-

tervezés művészetének (vagy tudományának) a részletes kifejtése (vagy megtanítása), de a 

jövő járműtervező mérnökeinek ismernie kell a formatervező művész gondolkodásmódját, 

intuitív munkamódszerét legalább főbb vonásaiban annyira, hogy adott esetben képes legyen 

vele vitatkozni, érveket és ellenérveket mérlegelni és helyes döntéseket hozni. 

A formatervező hangsúlyozottan a járművet használó embert (vezetőt, utast, kezelőt) tekinti a 

tervezés kiinduló pontjának, és törekszik a formán kívüli műszaki részleteket is ennek a 

szempontnak alárendelni. Az alacsony padlójú városi autóbuszok különleges kerék felfüg-

gesztését és hajtáselrendezését végső soron a formatervezők kényszerítették ki a gépészeti 

tervezőkből.  

A járműgyártás korábbi időszakaiban – főleg az állati vontatású járműveknél, de a géperejű 

járművek kezdetén is – a járműtervező és formatervező, sőt még a járműgyártó sem különült  

el. A kocsigyártó legtöbbször egyetlen jól felkészült bognár, kovács vagy lakatos ismeretekkel 

is rendelkező mesterember volt, aki ugyan a részletfeladatokra alkalmazott asztalos, kárpitos, 

bádogos, fényező, bőrdíszműves, címfestő, üveges, üvegcsiszoló stb. segédeket, de többnyire 

ezek mesterségbeli tudását, fogásait is jól ismerte.  A jármű külső és belső formatervét a mes-

ter – az egyedi vevő kívánságait figyelembe véve – a kocsigyártás évszázados (évezredes) 

hagyományaira építve a felhasznált anyagok tulajdonságait ismerve alkotta meg, segédei pe-
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dig a részletek gondos kivitelezésével egyedi műremekeket alkottak (6.1. ábra). E műalkotás-

ok a gyártók mesterségbeli tudásán kívül a jármű mindenkori tulajdonosának rangját is meg-

mutatták.  
(E tekintetben a világ nem sokat változott, hiszen egy Trabant, ill. egy Mercedes formatervi különbözősége a 

tulajdonosok társadalmi helyzetének ma is hű tükörképe. Sőt egy igen szűk réteg számára a manufaktúrában 

gyártott Rolls-Royce megőrizte az egyedi kívánságra gyártott járművet. 

A hajdani kocsigyártók munkamegosztása a jelenlegi járműgyártásban is létezik, de a jármű-

gyáron belül sokkal felületesebb ismeretekkel is megelégszünk. A régi „míves‖ mesterek he-

lyébe betanított munkások léptek, viszont a gyáron kívüli beszállító cégeknél annál többet 

tudnak a részletekről (szakosodott szerelvény – és részegység gyártók). A vezető tervezőnek – 

bizonyos értelemben – most is uralnia kell ezeket a „mesterségeket‖ is.  Néha ez gyártmány-

katalógusok intelligens használatára redukálható, máskor viszont a beszállítóval egyeztetet 

közös tudományos kutatást, vagy fejlesztést is feltételez.  

 

6.1. A jármű architektúra kialakulása 
 

Az előzőek szerint a jármű – a maga alapvető szállítási funkcióján kívül – huzamosabb ideig 

emberi tartózkodásra is szolgáló zárt, vagy részben nyitott, az időjárási hatásoktól többé-

kevésbé védett, elkülönített tér. Ez a fogalom nagyon közel áll az épületek definíciójához, és 

ebből a rokonságból ered a kocsiszekrény- (jármű) architektúrája kifejezés, valamint ebből 

ered az alvázakra épített „felépítmény‖ elnevezés is.  

Az építészetben (építőművészetben) kialakult fogalmak, szemléletek, esztétikai normák a 

járműépítésben is (bár számos módosulással) érvényesülnek. Sikeres járműtervezéshez jól 

képzett, egyúttal ösztönös tehetséggel is rendelkező iparművészek, formatervezők szüksége-

sek.  

Az épület és a jármű kétségtelen rokonsága ellenére természetesen lényegesen különbözik 

szerkezetében, anyagában, funkciójában és az esztétikai követelmények tekintetében is. A 

legfontosabb különbségek:  

Az épület áll, a jármű mozog. 

                      6.1. ábra 
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Az épületnek egy adott természeti- vagy mesterséges környezethez kell illeszkednie, a jármű 

állandóan változó környezetben mozog (még egy városi jármű is eltérő korú és stílusú város-

részekben üzemelhet). 

 

 

 

Az épületek egyedi tervek alapján, többnyire kis darabszámban készülnek, a járművek jó ré-

sze tömeggyártással készül (akár milliós példányszám is előfordulhat). 

A jármű méretei (kubusa) és ezek arányai is a közlekedési előírások és funkcionális szem-

pontok miatt sokkal kötöttebbek mint az épületek méretei. (Előírt magasság, szélesség, hosz-

szúság, tengelytáv, első-hátsó terepszög, hasmagasság, űrszelvény, fordulófolyosó, stb.) 

(6.2a., 6.2b. és 6.2c. ábra). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                6.2a.  ábra 

      6.2b.  ábra 

 

                   6.2c.  ábra 
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Az épület egyetlen éghajlati zónában létezik, a jármű üzemeltetése során különböző éghajlati 

zónákba kerülhet.  

Bár mind az épület, mind a járművek jó része huzamosabb idejű emberi tartózkodásra szolgál, 

de a járműben töltött idő általában lényegesen rövidebb. 

Az épületen belül rendszeres a helyváltoztatás, a járműben általában ülünk (esetleg állunk, 

vagy fekszünk).  

A járművekben a fajlagos (egy emberre jutó) légtérfogat lényegesen kisebb, mint épületben. 

Az épület belső terét a használó is alakíthatja, a jármű belső tere, berendezése alig változtatha-

tó. 

Különösen a haszonjármű színében, díszítésében illeszkedik a használó (megrendelő) céges 

jellegzetességeihez (pl. BKV autóbuszok kék-ezüst, villamosok sárga-fehér színe). 

Az épületek tartósak (évszázadokig is megmaradhatnak) szemben a járművek rövid, legfel-

jebb néhány évtizedes üzemelésével. 

A 18. és 19. században készített hintók a barokk-kor túldíszített építészetének hű tükörképei 

voltak (természetesen kő helyett fából megalkotva). A 19. század végi polgári járművek már 

egy egyszerűbb „polgári‖ világot tükröztek, csak főbb arányaikban emlékeztettek a barokk 

hintókra. Ezekből az előzményekből alakultak ki a 19. században a gőzös vontatású vasúti 

kocsik ill. a 20. század elején a lóvontatás helyett a belsőégésű motorral hajtott automobilok. 

A vasúti kocsikat és automobil karosszériákat gyártók is többnyire eredetileg lovas kocsikat 

gyártókból alakultak át az új feladatokhoz.  

 

                    6.5  ábra 

        6.3 ábra 

    6.4  ábra 
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         6.6. ábra      
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Jól látható a lovaskocsi tradíció átörökítése az első teherautók és személygépkocsik karosszé-

riáján, sőt az egyes kocsifajták elnevezése is átöröklődött (limuzin, kabriolet, kupé stb.) (6.3. 

és 6.4. ábra). Ezek az elnevezések egész Európában elterjedtek (l. Misura kocsigyártó reklám-

ajánlatát, 6.5. ábra). Az alapvető különbséget a ló helyett a meghajtómotor és hajtáslánc okoz-

ta. A gépészeti főegységeket többnyire egy kellő teherbírású külön alvázra szerelték, melyre 

utólag egy lovaskocsi karosszériát építettek. A motor az elöl elhelyezkedő vontató lónak meg-

feleltetve (meg a kellő hűtés érdekében is) a kocsiszekrény elé került elkülönített burkolattal. 

Néhány jellegzetes 19. század végi 20. század eleji automobil látható Dolmatovszkij vázlatai 

alapján 6.6. és 6.7. ábra. A vasúti személykocsik kialakulása évtizedekkel megelőzte a gépko-

csikét, így természetes, hogy a hintóépítés hagyományai ezen a területen még fokozottabb 

mértékben jelentek meg és éltek tovább (6.8. ábra). 

           6.7.  ábra   
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Az iparosított járműgyártás (H. Ford 

technológiai forradalma a futószalagos 

gyártás bevezetésével) a korábbi míves, 

egyedi karosszéria gyártását alárendelte a 

gazdasági és technológiai célszerűségnek 

valamint a gépészeti konstrukciónak. A 

piaci verseny éleződésével azonban fo-

kozatosan visszanyerte a karosszéria a 

korábbi szerepét és a 20. század második 

és harmadik harmadában a gépészeti fő-

egységekkel egyenrangú szerkezeti ré-

szévé vált a járműnek. A karosszéria tervezését fokozatosan hivatásos művészekre bízták, 

akik esztétikai érzékük mellett kellő – elsősorban technológiai és anyagtudományi – ismere-

tekkel is rendelkeztek. Egy-egy neves formatervezőért a nagy autógyártó cégek versenyeztek, 

sok független művész több cégnek is készített formatervet. A jármű gondos esztétikai megje-

lenése, „hangulata‖ a piaci siker alapvető feltételévé vált. Néhány, a 20. század elejéről és 

közepéről származó karosszéria látható a  6.9. -10. és -11.  ábrán. 

          6.8.  ábra 

        6.9. ábra 
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6.10.  ábra 

            6.11.  ábra 
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6.2. Az esztétikai tervezés művészi fogásai 
 

Ismételten hangsúlyozzuk, hogy a könyv nem formatervezők számára készült, de közlekedési, 

gépészeti és technológiai tervezőknek ismerniük kell a formatervező művészek gondolkodását 

és az általuk fontosnak tartott művészi szempontokat (esztétikai „törvényeket‖). Természete-

sen a kölcsönös kapcsolat fordított irányban is megköveteli a művésztől a közlekedési folya-

matok, a járműépítésben felhasznált szerkezeti anyagok tulajdonságainak és a gépszerkezet-

nek ismeretét. Ezek nélkül ugyanis a formaterv teljes mértékben kiüresedne, funkcióval is 

rendelkező használati tárgy helyett csak díszítő szerepet betöltő szobrokat készítene. A na-

gyobb autógyártók által időnként bemutatott „fantázia autók‖ sokszor elszakadnak a reális 

elképzelésektől (funkciótól, gépé-

szettől stb.), mégsem tekinthetők 

öncélú alkotásoknak, mert ezekkel 

a formákkal egyrészt a vásárló 

közönség ízlését vizsgálják, más-

részt e „fantáziatervek‖ ötleteket 

adhatnak, a gépészeti és technoló-

giai kutatásokhoz, fejlesztésekhez 

(6.12. ábra). 

 

 

 

 

6.2.1. Harmónia a jármű eleje és vége között, szerkezeti arányok megválasztása 
 

Külső szemlélőnek a mozgó jármű eleje (közeledő) és vége (távolodó) a legfeltűnőbb. Általá-

ban ezekre a részletekre emlékeznek, ezeken összegzik a gyártó cég jellegzetes formai elemeit 

(hűtőrácsozat, lámpák elhelyezése, lökhárítók kiemelése stb.). A jármű két végét összekötő 

rész kevésbé jellegzetes, viszont illeszkednie kell mindkét véghez. A végek folytonosan vál-

tozó görbületű térbeli felületek, a középső rész azonban többnyire – különösen hosszú jármű-

veknél – egyszerű hengeres test, melynek csak egy irányban van görbülete. Az átmenet a tér-

ben görbült és hengeres rész között különösen érzékeny a formatervezés során, mert a szemlé-

lő a görbületi sugár ugrásszerű változását optikailag törésnek érzékeli, ami a jármű egységes 

képét megbontja. A klasszikus gépészetben megszokott adott sugarú lekerekítés tehát a ka-

rosszériatervezésben legtöbbször szóba sem jöhet. Az átmeneteken kívül ügyelni kell arra is, 

hogy a kocsiszekrény eleje és hátulja – bár funkcionálisan nagyon különbözhet (kilátás, hűtés, 

szellőzés, ütközés) mégis formailag rokon elemekből épüljön fel, hangsúlyozva a közös funk-

cionális elemeket (pl. relációtábla, első és hátsó lámpák, oldalvillogók stb.). 

Igen fontos a karosszéria egyes részei közötti méretarányok megválasztása, közismert pl. a 

művészetekben az aranymetszés szabálya, mely szerint pl. egy téglalap akkor szép (harmoni-

kus), ha a nagyobbik és kisebbik mérete között az a:b = b:(a-b) arány áll fenn (6.13. ábra).   

   6.12. ábra 
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Mint az könnyen belátható, az 
b

a  arány irracionális számra vezet: 

...618034,0

...618034,1

2

51







b

a
 

Szerkesztéssel természetesen a kívánt pontossággal megrajzolható pl. egy adott b-hez tartozó a 

méret (6.14 ábra), a gyakorlatban azonban a művészek a Fibonacci számsorozat két szomszédos 

tagjának az arányával közelítik a pontos értéket. (A Fibonacci számsor első két eleme 1, a további 

elemeket mindig az utolsó két elem összegéből képezzük. Tehát az 1,1,2,3, 5,8,13, 21,34,55,… 

számsorozat bármely két szomszédos elemének aránya az a/b hányadost közelíti éspedig vagy 

alulról, vagy felülről. A közelítés annál jobb, minél nagyobb szomszédos elemeket választunk. A 

művészeti gyakorlatban leginkább a 13/8 közelítés terjedt el. Az arányszám közelítőleg az átlagos 

emberi magasság és a derékmagasság arányával egyezik.  

A járműfelépítmény szerkezeti arányai szorosan kapcsolódnak a felépítmény részekre tagolá-

sához. A többségében kéttengelyű járművek (az ikertengelyeket egyetlen egységnek tekintve) 

hosszában három részre tagolódnak, vízszintesen pedig a tető-, ablaksor, mellöv alatti rész 

ugyancsak három sávra bontja a személyszállító kocsiszekrényt. A felosztás többnyire jelleg-

zetesen páratlan számú részre történik, ami erősen emlékeztet az építészetben is szokásos pá-

ratlan számú részből komponált épületekre. (Barokk paloták, középületek jellegzetes 3-5-7 

osztású szerkezete, mely még a 19. században is divatban maradt.) 

 

6.2.2. Szimmetriák 
A szerkezeti szimmetria tudatos felhasználása a kocsiszekrény esztétikai megjelenésének ta-

lán a legfontosabb eleme. Használata a kocsiszekrény egészén kívül kitér a részleteke is (pl. 

kormánykerék szimmetriája, a gyári emblémák (logók) szimmetriája, stb.) A köznapi életben 

a szimmetriát leszűkítik a feltűnő tükrös szimmetriára, pedig a szimmetria fogalma sokkal 

gazdagabb, és a formatervezők is több formáját használják. Tekintsük át ezeket és felhaszná-

lásukat: 

Tükrös szimmetria a jármű hossztengelyén átmenő, függőleges síkra. Ez a szimmetriafajta 

szinte univerzális minden jármű fajtánál (repülők, hajók, közúti- és vasúti járművek). A jármű 

esztétikai megjelenését nem zavarja, hogy közlekedésbiztonsági okokból a jármű vezetőjét és 

a vezetéshez szükséges kezelő szerveket, esetleg a jármű belső berendezéseit a helykihaszná-

lás javítása érdekében tudatosan aszimmetrikusan rendezzük el (6.15. ábra).  

  6.14. ábra    6.13. ábra 
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          6.15. ábra 
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Tükrös szimmetria a jármű súlypontján át-

menő kereszttengelyt tartalmazó függőleges 

síkra. Jellegzetes a vasúti személy- és teher-

kocsik építésében, de előfordulhat részlege-

sen autóbuszoknál is (6.16. ábra). 

Pontszimmetria többnyire a gyári emblémá-

kon jelenik meg. Jellegzetes példája a Rena-

ult torzított rombusza, illetve a Suzuki S be-

tűje (6.17. ábra). 

Körszimmetriát elsősorban a kerekek tartal-

maznak, de előszeretettel használják a gyári 

emblémákon tükrös, vagy pontszimmetriával 

kombinálva (6.18. ábra). 

- Eltolási szimmetria jelenhet meg a ritmikus ablakosz-

tásban, ajtóosztásban, üléselrendezésben. De használható a 

gyári embléma egyszerű megjelenítésében is. (Pl. Fiat logo) 

(6.19. és 6.20. ábra). 

 

Zavart szimmetriák. A művészek néha tudatosan keverik a 

szimmetrikus és nem szimmetrikus, ill. kifejezetten anti-

metrikus formákat.  

  6.17  ábra 

             6.18.   ábra 

    6.16.  ábra 

         6.19.  ábra 
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Ezek hatása a külső szemlélőt többnyire meglepi, egyúttal feltűnőségével emlékezetessé tehet 

egyes gyártmányokat, esetleg cégeket. Ilyen különleges hatást érhetünk el pl. a sakktábla me-

zőinek páros, vagy páratlan használatával (A 6.21a. ábrán a két átló szimmetriatengely, az 

oldalfelező tengelyekre azonban a mintázat antimetrikus, a 6.21b.  ábrán viszont négy szim-

metriatengely létezik). A sakktábla egyébként eltolási- és pontszimmetriát is mutat. Ha a min-

tázatban a sorok és oszlopok száma eltérő, akkor az átlók szimmetriatengely szerepe megszű-

nik, az oldalfelezők szerepe változatlan (6.21. ábra, c., d.,). A sakktábla-mintázatot esetenként 

a négyzetes elemektől eltérő mintákkal is felépíthetjük (téglalap, rombusz, stb.). 

Ugyancsak a zavart szimmetria területé-

re esik a Ford és Nissan logója, melyek 

szigorú, két szimmetriatengelyes tükör-

szimmetrikus keretbe helyezik el a 

semmilyen szimmetriát nem mutató fel-

iratot (6.22. ábra).   

 

 

 

6.2.3. Optikai fogások a kocsiszekrény-tervezésben 
Az előzőekben tárgyalt zavart szimmetriák vezetnek át a művészek által előszeretettel hasz-

nált optikai fogások területére. Az emberi érzékelés tudatosan megtéveszthető. Egy nem ele-

        6.20.  ábra 

       6.21.  ábra 

        6.22.  ábra 
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gendően hosszú tárgyat hosszanti csíkozással látszólag megnyújthatunk, egyúttal látszólagos 

magasságát csökkenthetjük (6.23. ábra). Nagyméretű tárgy sötét színezéssel  kisebbnek, vilá-

gos színezéssel nagyobbnak hat. Nagy összefüggő fényezett felületet egy polírozott fém dísz-

léccel, vagy matt műanyag, esetleg fekete gumi díszléccel különálló részekre bonthatunk. 

Fényezett- és üvegfelületek határvonalát fekete műanyag vagy krómozott fém kontúrral ki-

emelhetjük.  

Személyszállító járművek ablakoszlopainak függőleges keresztirányú síkban a kocsi közepe 

felé döntése oldalról nézve a közeledő járművön hátradöntött hatást, a távolodó járművön 

előre döntött hatást keltenek, ezek felidézik a suhanó nyíl, vagy az elrugaszkodó futó képze-

tét.  

Személygépkocsiknál a szélvédő oszlop és hátsó oszlop oldalnézeti képzeleti meghosszabbí-

tásának találkozási pontján átmenő középső oszlop a nézőben a stabilitás érzetét kelti (6.24. 

ábra). Természetesen a kényelmes beszállás fontosabb az esztétikánál, ezért ez a szempont 

néha nehezen, vagy nem teljesíthető, de a hátsó oszlop íves vonalának és változó szélességé-

nek kialakítása (a görbület folyamatos változtatása) lehetővé teszi a tervező „szabad‖ játékát.  

A színezés nagyító, ill. kicsinyítő hatásán kívül fontos figyelemfelkeltő hatást is megvalósít-

hat. Pl. tömegközlekedési járműveken 

célszerű a felszálló és leszálló ajtókat 

elütő színezéssel is megkülönböztetni. 

Ezt az IKARUS gyár kezdeményezte 

az 1960-as években. Kezdetben a fel-

használók, sőt a gyáron belüli szak-

emberek egy részének ellenállása el-

lenére sikerült csak bevezetni. Jelen-

leg teljesen elfogadott. A kocsiszekré-

nyek élénk színezése, a lökhárítók 

esetleges feltűnő csíkozása javítja a 

láthatóságot, és ezzel elősegíti a bale-

setek elkerülését. 

   6.24.  ábra 

      6.23.  ábra     
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Sokszor látszólag egészen apró fogással lehet javítani egy-egy jármű esztétikai megjelenését. Az 1950-es évek-

ben egyedi megrendelésre készült az IKARUS-ban egy távolsági autóbusz (ún. Genfi busz). A busz orrmotoros 

elrendezésű volt, a motorhűtő a homlokfalon volt elhelyezve. A kellő hűtés érdekében ritka, függőleges díszrá-

csot lehetett csak alkalmazni. A rács mögött a hűtő sötét tömbje látszott, hasonlított egy barlang bejáratra. A 

kellemetlen benyomáson a főtervező merész ötlettel változtatott. Minden díszrács közben egy-egy keskeny, 

élénkpiros csíkot festetett a hűtőtömbre. Távolról ezek a csíkok egyáltalán nem látszottak, de a barlang-torok 

hatás megszűnt. 

 

6.2.4. A mozgás esztétikai megjelenítése 
A rohanó (vágtató) állatalak (párduc, ló) vagy a sebesen úszó delfin, hal főbb vonalainak vagy 

az esőcsepp alakjának megjelenítése a karosszéria formában (hangsúlyos, lekerekített fej, el-

nyújtott test, elvékonyodó farok) még álló helyzetben is mozgást sugall. Személygépkocsiknál 

a kiemelkedő kupé lendületes, egyetlen ívvel meghatározott vonala, az orr-rész áramvonala-

zása, a farokuszonyok kihangsúlyozása, a kocsitest ékalakja mind a mozgást érzékelteti (6.25 

és 6.26 ábra).  A 20. század közepén a sármentők és az oldalsó fellépő hangsúlyos megrajzolása 

 

 

helyettesítette a valódi légellenállást lecsökkentő, kikísérletezett, kedvező aerodinamikai for-

mát. Jelenleg díszítés helyett szélcsatornákban gondosan bevizsgált és a mérési eredmények 

alapján korrigált formákat fogadnak el a gyártó cégek (6.27a. és 6.27b. ábra). Az áramlástani 

vizsgálatok természetesen igen komplexek, a légellenálláson kívül vizsgálják a szellőzést, 

hűtést, menetstabilitást is (6.28. ábra). A sokféle hatás közös optimumának megkeresése az 

egyik legnehezebb tervezői feladat. Az ellentmondó szempontok fontossági sorrendje ugyanis 

a jármű felhasználási területétől is függ. Meleg éghajlaton a kis légellenállású, erősen döntött, 

nagyméretű szélvédő csak klimatizálással együtt használható. Száraz, sivatagos körülmények 

között a porosodási hajlam csökkentése a legfontosabb stb. Bármilyen döntést hozunk, min-

denképpen befolyásolja az eladási árat és az üzemeltetési költségeket, tehát végső soron kihat 

a piaci értékesítésre.  

 

 

 

    6.25.  ábra             6.26.  ábra 
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         6.27a.  ábra 
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6.2.5. Hagyomány, arculat, divat, kölcsönhatás a környezettel 
 

Mint a fejezet bevezetőjében megállapítottuk a több évszázados állati vontatású járműépítési 

hagyomány kezdetben teljesen meghatározta az erőgéppel mozgatott jármű felépítményét is 

(6.16. ábra). A gépészet fejlődése természetesen a kocsiszekrényt is fokozatosan átalakította, a 

jelenlegi vasúti kocsik, személy- és teherautók, buszok alig emlékeztetnek a kezdeti jármű-

vekre, de néhány részlet makacsul megőrződik. Ilyen hosszú ideig megőrzött formai elemek 

pl. a már említett vállalati emblémák, logók vagy a személygépkocsiknál a hűtőmaszkok. A 

Daimler-Benz és BMW már több évtizede használja jellegzetes hűtőmaszkját. Természetesen 

a kocsi építési magasságának és a korszerűbb hűtők méretének csökkenésével a hűtőmaszkot 

is alacsonyabbá és kisebbé formálták, de az eredeti hűtőmaszk stílusjegyeit megtartották 

(6.29. ábra).  A logó is és a hűtőmaszk is a jármű elején helyezkedik el. Megtartásuk abból a 

megfigyelésből magyarázható, hogy álló, vagy más járműben ülő vezető, utas a közeledő jár-

mű homlokfalát érzékeli a leghosszabb ideig, az oldalnézet csak futólagos látnivaló és a hátfal 

      6.29. ábra 

6.27b.  ábra 

 

   6.28. ábra 
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is többnyire érdektelen. A homlokfal hangsúlyos, a gyártó cégre jellemző karakteres kialakítá-

sa a kelendőség érdekében elengedhetetlen. 

Ettől eltérő filozófiát csak néhány francia autógyártó, elsősorban a Citroën követ. A Citroën 

nem a részletek tradíciójának megőrzésében, hanem a teljes formaterv meghökkentő kialakí-

tásával versenyez. A rendkívül elegáns és egyedi cápa (6.30. ábra) után kialakította a  

Picasso megdöbbentő formáját, de a Citroën gyártotta évtizedekig a népszerű 2CV-t, amely 

hangsúlyozottan igénytelen formájú, olyan csúnya, hogy már szép, megteremtve ezzel a VW 

bogár francia konkurensét (6.31. és 6.32. ábra). 

 

 

 

A személygépkocsik alakja az idő függvényében a szögletes és lekerekített forma között hul-

lámzott. A szögletes kivitel javítja a helykihasználást, növeli az utas-, és csomagteret, a leke-

rekített pedig a légellenállást és a sárosodási hajlamot csökkenti.  Egy-egy divatperiódus 5–10 

évig tart (míg a sajtoló szerszámok tönkre nem mennek). A személygépkocsi gyártók többsé-

ge együtt halad a divattal, mely erősen függ a gazdasági helyzettől az üzemanyagok árától. A 

divatot jelentősen befolyásolják egyes cégek által bemutatott formatervi „tanulmány autók‖ is. 

Ezeken tesztelik a közönség reagálását az új formákra. A változatos igényekhez a gyártók a 

típusvariánsok számának növelésével igyekeznek alkalmazkodni. A lekerekített és szögletes 

     6.30.  ábra 

  6.31. ábra       6.32. ábra 
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formák átmenetileg egymás mellett is élhetnek. (Pl. a jelenleg divatos lekerekített személy-

gépkocsik mellett igen népszerűek a kifejezetten szögletes terepjáró gépkocsik (6.33. és 6.34. 

ábra).   

 

Korunkban a személygépkocsi ipar határozza meg a városi utcák és országutak arculatát. A 

haszonjármű gyártók némi késéssel ehhez alkalmazkodnak. (Szögletes személygépkocsit 

szögletes teherkocsi fülke, ill. szögletes furgon és szögletes autóbusz követ (6.35. és 6.36. 

ábra), lekerekítettet pedig lekerekített. A tehergépkocsik árubefogadó része azonban egyelőre 

még funkcionális (akár gépészmérnök is tervezheti).  

 

Alapvető különbség a személygépkocsi és haszonjármű formatervezésben, hogy kis méretei 

miatt a személygépkocsi jelenleg térben görbe felületekből állítható elő. A haszonjárművek 

zöménél (vasúti kocsik, autóbuszok) a nagy méret miatt mindig található egy viszonylag hosz-

szú egyenes alkotókból álló hengeres szakasz. Ez különösen nehézzé teszi a kocsivégek terve-

zését, mert a végtelen nagy görbületű sugárról nehéz véges görbületi sugarú felületben átmen-

ni. A görbületi sugár ugrásszerű változását az emberi szem a felület megtörésének érzékeli.  

 

 

       6.33. ábra                          6.34.  ábra   

    6.35.  ábra              6.36.  ábra  
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6.3. A formát befolyásoló „kemény” feltételek 
 

A kiállítási tanulmánytervekben a formatervező fantáziája szabadon szárnyalhat, szokatlan 

ötleteivel megdöbbentheti a tervezőket és vásárlókat is, a sorozatgyártás realitása és a felhasz-

nálási körülmények azonban kemény korlátok közé szorítja a fantáziát. A korlátok részben 

természeti törvényeken (pl. emberi méreteken), részben műszaki feltételeken, esetleg jogi, 

rendészeti előírásokon alapulnak. Természetesen a formát a vásárló közönség ízlése is befo-

lyásolja, a tanulmánytervek bemutatása ezért mindenkor a jövőbeli eladhatóság próbájának is 

tekinthető. A továbbiakban önkényesen három csoportba soroljuk a formatervező munkáját 

befolyásoló legfontosabb feltételeket, megengedve, hogy egyes szempontok más besorolást is 

kaphatnak.  

 

6.3.1. Természeti feltételek a formatervezésben 
A formatervezés célja az emberi szükségletek kielégítésére szolgáló tárgyak használhatóvá, 

kellemessé és széppé alakítása. Járművek tervezésekor a befoglaló méretek megválasztásánál 

ezért az emberi test méreteiből kell kiindulni, de figyelemmel kell lenni a kellemes klíma, a 

megfelelő friss levegőellátás, a jó kilátás és a balesetvédelem megvalósítására is. 

Antropometria: Az emberi test jellegzetes méreteit többnyire országonként (esetleg föld-

részenként) szokták táblázatokba foglalni (6.39., 6.40., 6.41. és 6.42. ábra).  A nagyfokú 

 

                          6.37. ábra               6.38. ábra 

 

 

 

 

  Gömbölyű és szögletes tgk 
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variabilitás miatt célszerű a közepes méretek mellett az 5 és 95%-os valószínűséghez tartozó ada-

tokat (vagy az egyes méretek szórását) is megadni. A tervezést a közepes méretekre végezzük 

(50%-os valószínűség), a szórás, ill. a szélső értékek a változtatható méretek (ülésmagasság és -

elhelyezés, kormányoszlop-hossz stb.) állítási tartományának megállapításához szükségesek. 

 6.39. ábra 

 

   6.40. ábra

  

                      6.41. ábra     6.42. ábra 
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       6.44. ábra 

Az egyes országok adatai mind középértékben, mind szórásban jelentősen eltérhetnek egymástól. 

A megváltozott táplálkozási szokások és intenzív népességkeveredés miatt az antropometriai ada-

tok az idő függvényében is változhatnak, általában kis mértékben növekednek (acceleráció). Az 

antropometriai méretek gondos elemzése különösen exportáló gyárak számára fontos (pl. Indoné-

ziába szállított autóbuszokba csökkentett méretű üléseket kellett építeni). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az antropometriai adatok ismerete a járművek belső terének, kezelő szervének (kormány, fék, 

kapcsológombok elhelyezése), üléseinek, felszálló lépcsőinek, kapaszkodók elhelyezésének 

stb. tervezésekor nélkülözhetetlen. 

Kilátás: a vezetői és utas kilátás (előre, oldalt és hátrafelé) nélkülözhetetlen a biztonságos közle-

kedéshez és az utas közérzetének javításához. Az egyre növekvő üvegezett felületek és az ablak-

oszlopok keskenyítése mind ezt a célt szolgálja (6.43. és 6.44. ábra). A vezetői kilátási tér meg-

szerkesztése és ennek lehetséges növelése a formatervező egyik legfontosabb feladata.  

 

                         6.43. ábra 
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Klíma: A kilátási viszonyok javítása (növekvő és erősebben döntött üvegfalak) együtt jár a 

nyári klimatikus viszonyok romlásával. Mesterséges klimatizálás, vagy kényszer-szellőztetés 

nélkül jelenleg már a mérsékelt égövön sem adható el személyszállító jármű. Az élő állatokat 

szállító teherjárművek zsúfoltságuk miatt még nehezebb feladat elé állítják a járműtervezőket. 

Balesetvédelem: Barényi Béla passzív biztonsági szabadalmai óta a személy- és áruvédelem 

esetleges ütközéskor, vagy boruláskor kötelező 

formatervi feladatokat ad. A kocsiszekrény „neme-

sebb‖ belső terét a „barackmagot‖ ütközéskor jó 

deformációs munkaemésztő mellső és hátsó ka-

rosszéria elemekkel kell kiegészíteni. Ehhez nem 

elegendő a gondos lökhárító-tervezés, mely a koc-

canásos baleseteknél nyújt csak védelmet az egész 

karosszériának. Nagyobb sebességgel történő üt-

közéseknél a teljes motortér, ill. a teljes csomagtér 

is részt vesz a munkaemésztésben, összegyűrődése után a „barackmag‖ alá csúszik. Tulajdon-

képpen ilyenkor nem a járművet, hanem csupán a benne helyet foglaló utasokat védjük. (Ter-

mészeti mintának tekinthető a madártojás (6.45. ábra). Boruláskor kisebb kinetikai energiát 

kell deformációs munkává alakítani. A feladatot többnyire statikus vizsgálatokkal ellenőrzött 

„túlélési tér‖ kialakítására vezetik vissza (6.46. és 6.47. ábra). 

Személygépkocsik esetében az oldalütközésnél a deformációs munkaemésztés szinte megold-

hatatlan, az ajtók, oszlopok munkaemésztő képessége kicsiny, a tető és padló szerkezet de-

formációja pedig veszélyezteti az utasokat. Szerencsére ez a veszélyes baleseti forma jóval 

ritkább a homlok- és hátfalütközéseknél. 

 

6.3.2. Műszaki korlátok a formatervezésben 
Az előzőekben tárgyalt a forgalmat befolyásoló természeti adottságokkal szemben inkább a 

tervező mérnök döntésén múló műszaki korlátozó szempontokat vesszük sorba:  

Funkcionális szempontok: A járművek kialakítását a felhasználás módja, az üzemeltetés kö-

rülményei is befolyásolják. Más-más forma tartozik egy városi, vagy egy távolsági, esetleg 

kifejezetten luxus autóbuszhoz. Más színeket és díszítést kell választani egy gyermekeket 

szállító iskolabuszhoz, mint a hadsereg vezérkarának készített tárgyaló kocsihoz. A formater-

           6.45. ábra 

       6.46.  ábra              6.47.  ábra 
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vezést fontosságban megelőzi az elsődleges szállítási feladat funkciójának teljesítése pl. a 

jármű által elfoglalt útfelület minél teljesebb kihasználása, vagy a hasznos teherelhelyezés 

(6.48. ábra). A funkció a jármű belső kialakítását is befolyásolja. A rövid ideig tartó városi 

utazás egyszerű belsőt is megenged, a nagy távolságra közlekedő turista buszban viszont na-

pokat kell ülnünk, ezért igényes belső teret kell kialakítanunk hozzá. Városi autóbuszban az 

igen fontos könnyű be- és kiszállás miatt az alacsony padlószint, távolsági autóbuszban ezzel 

szemben bőséges, padló alatti csomagtérre van szükségünk. (A tetőn elhelyezett külső cso-

magtér nem védhető meg az esőtől, ezért használata az afrikai országokon kívül szinte már 

teljesen megszűnt.) 

Rendkívül fontos a járművet használók tájékoztatása, így pl. az útvonalat feltüntető reláció-

táblák a homlokzaton és oldalfalakon (esetleg hátfalon) történő elhelyezése. Ezek megvalósí-

tásakor a fuvarozó vállalat korábban kialakult szokásaihoz is alkalmazkodni kell.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Áramlástani szempontok: A légellenállás különösen nagyobb sebességeknél (60 km/óra és 

fölötte) jelentős mértékben növeli az üzemanyag fogyasztást. Ez már a gépi meghajtású jár-

műgyártás korai szakaszában elindította az áramvonalazást és ezzel a légellenállási tényező 

csökkentését. A légellenállás csökkentésében kiemelkedő szerepe volt az 1940-es években a 

magyar származású Járaynak és a vele versengő Kammnak. A légellenállás csökkentésének 

eredményeit a 20. század első felében a már bemutatott 6.27a. és 6.27b. ábra foglalja össze. A 

21. század gépkocsijai is nagyjából az elért 3,0:25,0
x

c  szintet tartják.  

 

Kevésbé tartják számon a légáramlásból keletkező felhajtó erőt, ill. az oldalszél hatását, pedig 

a jármű menetstabilitása szempontjából fontos szerepe lehet (lásd 6.28. ábra), hiszen nagy 

értékeknél hatástalanná válhat a kormányzás, ill. a fékezés. Ugyancsak fontos a karosszéria 

körül kialakuló áramlásban a légnyomás eloszlása, hiszen friss levegőt a túlnyomásos he-

lyeken célszerű bevezetni az elhasznált levegőt pedig a szívás csúcsoknál kell kiengedni. 

Ezek a szempontok a formatervezést fokozatosan eltolják a művészet területéről a kísérletező 

és számításokat végző mérnök területére (6.49., 6.50. és 6.51. ábra). 

    6.48.  ábra 
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Szelesebb vidékeken az oldalszél a járművek stabilitásvesztését, szerencsétlen esetekben fel-

borulását is okozhatja. A jármű magasságának csökkentése, a súlypont alacsonyabbra vitele és 

keresztirányban kedvező aerodinamikai forma együtt jelentős javulást hozhat a keresztirányú 

stabilitásban (6.52. ábra).  

Végezetül foglalkoznunk kell a menetszél által felkavart por-, 

ill. sárlerakódás meggátlásával. A kocsiszekrény két oldalán 

keletkező örvénycsík (6.53. ábra) a hátsó tengely mögötti 

karosszériafelületre, elsősorban a hátfalra viszi fel a port és 

sarat. A hátfal lépcsőzése kissé csökkenti az üveg piszkolódá-

sát, de kombi kivitelben hátsó ablaktörlő lapát nélkül a kilátás 

erősen gátolt. 

 

 

 

 

  6.49.  ábra      6.50.  ábra 

 6.53. ábra 

6.51. ábra                        6.52. ábra 
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Gépészeti egységek elhelyezése: A formatervező és a járműtervező mérnök között a legtöbb 

vitát a hajtáslánc (motor, sebességváltó, kardántengelyek, futóművek) és a segédberendezések 

(hűtő, akkumulátor, üzemanyagtartály, kompresszor, légtartályok stb.) elhelyezése váltja ki. 

Ezek a berendezések nemcsak helyigényükkel, hanem zajukkal és hőtermelésükkel is zavar-

hatják a harmonikus belső tér kialakítását. Mivel ezek döntő többsége kereskedelmi forga-

lomból, vagy a járműgyártó cég más gyáregységéből származik, a formatervező legtöbbször 

kénytelen alkalmazkodni az adottságokhoz és elfogadja változtathatatlannak. 

 

Erőtani szempontok és korlátok: A építész- és építőmérnöki gyakorlatban a szerkezet főbb 

vonalait (szépségét) az erőtani szempontok határozzák meg. Egy-egy erőtanilag helyesen ki-

alakított lánc-, vagy kábelhíd esetleg ívhíd még a laikus szemlélőben is helyes erőtani képze-

tet kelt (6.54. ábra). A hidak esztétikai meg-

formálása a statikai megfontolások alapján 

természetesen „egyszerű‖, hiszen a hidaknak 

„egyetlen‖ fő terhelésük van, az önsúlyuk és 

a rajtuk áthaladó súlyos járművek függőle-

ges irányú erőinek elviselése. 

Természetesen ez a teher is különféle elren-

dezésben valósulhat meg, kábelhidaknál 

számottevő oldalirányú szélterhelés is elő-

fordulhat, de ezek változatossága össze sem 

hasonlítható az egyenlőtlen úton különféle 

sebességekkel haladó, esetenként kanyarodó, fékező, gyorsító jármű tehereseteinek sokfélesé-

gével. A baleseti viselkedés analizálása (ütközés, borulás) hidaknál szóba sem kerülhet. 

Az önhordó járművek (az alvázak nem tartoznak a formatervezők illetékességébe) erőtanilag 

hangsúlyozott formatervénél négy fő igénybevételt szoktunk számításba venni:  

hajlítást, melynél az egész jármű függőlegesen terhelt kéttámaszú, konzolos tartó, 

csavarást, melynél a jármű négy kerekének talppontja nem ugyanabban a síkban helyezkedik 

el kanyarodás, amelynél oldalirányú erők ébrednek fékezés (gyorsítás), melynél hosszirányú 

erők hatnak a járműre (6.55.  ábra). 

 

A hajlító igénybevételt az önhordó karosszéria oldalfalai viselik el, a tető és padló szerkezet a 

felső és alsó öv keresztmetszeteit egészíti ki. Az ablakok teherviselő szerepe beépítési mód-

juktól függ (beragasztott kivitelben képesek nyiróerőket felvenni, eltolható kivitelben nincs 

teherviselő szerepük). Az ilyen hosszú konzolos tartóknál a karosszéria terhelt alakja többnyi-

re felülről domború, ezért a végeken elhelyezett egy-egy erős ablakoszlop közötti tető, mint 

vonórúd csökkenti a kocsiszekrény meggörbülését (6.56. ábra). Az IKARUS buszok jellegze-

tes oldalnézeti képe ezt a vonórudas konstrukciót hangsúlyozta (6.57. ábra).  

A csavaró igénybevétel felvételére szolgáló legkedvezőbb alak a zárt cső keresztmetszet, ezt a 

formát a tartálykocsik ideálisan, a dobozszerkezetek pedig sok tekintetben kielégítően megva-

lósítják, külön formai elemek alkalmazása szükségtelen.  

      6.54.  ábra 
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A szerkezeti részletekben szükség lehet a nagy koncentrált erők (rugóbekötések, motor-

ágyazás stb.) bevezetésének, vagy pl. a lökhárítók erőtani hangsúlyozására, bár ezek az 

erőbevezetési pontok a lökhárítók kivételével többnyire a kocsiszekrények nem látható, elbur-

kolt szakaszain találhatók.  

Ugyancsak erőtani megfontolásokból – a kihajlási veszély elkerülése érdekében – bordáztuk 

meg az IK303-as héjszerkezetű autóbusz mellöv alatti részének nyomott oldalát. Ez a bordá-

zott sáv a formaterv hangsúlyos részévé vált, egyúttal egységbe foglalta a mellső és hátsó 

lámpatesteket, optikailag meghosszabbította a viszonylag rövid járművet, megteremtette a 

homlokfal és hátfal harmonikus illeszkedését (lásd 6.23. ábra). 
 

Technológiai szempontok: A formatervező munkáját talán leginkább a karosszériaépítésben 

felhasznált szerkezeti anyagok befolyásolják.  A járműgyártás kezdeti szakaszában használt fa 

vázszerkezet és furnérlemez borítás (a sarkok lekerekítése a formára gyalult vázelemekkel) 

nem tekinthető a mai sajtolt fémlemez építés térben görbült felületével egyenértékűnek. Ilyen 

sík, vagy egyszeresen görbült felületekből összeállított kocsiszekrény jelenleg főleg a haszon-

jármű iparban szokásos. A vasúti kocsik, zárt felépítményű tehergépkocsik, a tartálykocsik 

zöme még fémből is síkba kiteríthető felületekkel készülnek (6.58. ábra). 

 

       6.55.  ábra 
6.56. ábra 

6.57. ábra 



172  JÁRMŰFELÉPÍTMÉNYEZŐI ISMERETEK 

www.tankonyvtar.hu   Galambosi Frigyes, BME 

A felhasználható szerkezeti anyagon kívül a kocsiszekrényt gyártó vállalat technológiai fel-

szereltsége, munkásainak képzettsége is korlátozhatja a formatervező művész fantáziáját. A 

hatás azonban nem egyoldalú, a formatervező igényeivel elérheti a vállalat technológiájának 

fejlesztését, új anyagok, vagy új berendezések beszerzését, a szakember gárda kiegészítését. A 

formatervező és a vállalatvezetés vitáját ilyenkor az elérhető gazdasági siker, vagy sikertelen-

ség mértéke dönti el. 

 

 

6.3.3. Jogi természetű korlátok a formatervezésben 
A közlekedésrendészeti és fuvarozó vállalati előírások a külső méretekre (űrszelvény, széles-

ség, magasság, hosszúság, hasmagasság, mellső és hátsó túllógás, tengelytáv, fordulókör, for-

duló folyosó, nyomszélesség, stb.), vagy megengedett terhelésre (tengelynyomás, összgördülő 

súly, stb.) országonként, sőt esetenként városonként is eltérőek lehetnek. (Például az autó-

buszok megengedett szélessége az Egyesült Államokban 2600mm, Európában 2500mm, de 

Finnországban csak 2400mm). Az előírások az időben is változhatnak. (Pl.: szóló autóbuszok 

maximális hosszúsága Európában az 1950-es évek 10 m-éről fokozatosan 11, majd 12 m-re 

növekedhetett, a csuklós buszok mérete is növekedett.) A vasúti űrszelvények és egyéb vasúti 

méretelőírások változtatása kevésbé látványos, mivel minden változtatás kihat a teljes vasúti 

infrastruktúrára. 

Az előírások részletes tárgyalásától el kell tekintetünk, mert ezek összefoglalása önmagában 

több, nagy terjedelmű kötetben volna csak lehetséges, ráadásul az időbeli előírás változások 

miatt időszakosan frissíteni is kellene az adatokat. Az egyetemi, főiskolai műszaki oktatásban 

azonban jogszabály (vagy céges üzleti előírás) gyűjtemény nem képezhet tananyagot. (Ré-

         6.58.  ábra 
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gebbi építésű, „történelmi belvárosú‖ önkormányzatok, még az országosan érvényes előírá-

soknál is szigorúbb megkötésekkel rendelnek pl. autóbuszokat. Az Egyesült Államokban szin-

te minden nagyváros más-más előírást rögzít a megrendelésében.) 

A sűrűn előforduló balesetek miatt egyre több nemzeti, sőt nemzetközi előírás születik a bale-

setek káros következményeinek csökkentésére. Az aktív biztonsági intézkedések (fék, kor-

mányzás stb.) nem érintik a karosszéria tervezést, a passzív biztonsági előírások azonban for-

matervi következményekkel is járnak (túlélési tér megmaradása boruláskor, utaskabin védel-

me ütközéskor; stb.). A balesetbiztonság javítása a karosszéria külső formáján is meglátszik 

(növeli a vásárló bizalmát a termékben), de elsősorban a karosszéria belső terét befolyásolja 

(pl. borulásos balesetnél kellő sűrűségben diafragmáknak (boruló kereteknek) kell lenniük a 

karosszériában. A diafragmák merevségét nagymértékben növelheti, ha sikerül a jármű be-

rendezését (pl. üléseket) bekapcsolni a boruláskor keletkező baleseti terhek elviselésébe. Ezek 

a baleseti előírások jelenleg a leggyorsabban változó jogszabályok, tehát minden új jármű 

tervezésénél a legfrissebb szabályokat kell alkalmazni. Ezek elmulasztása súlyos büntetőjogi 

és anyagi következményekkel járhat. 

Végezetül a formatervezőnek alkalmazkodnia kell a megrendelő cég (üzemeltető) egyedi elő-

írásaihoz, tradíciójához. Ez az előírás a formán kívül vonatkozhat a jármű színezésére, díszíté-

sére, logók használatára, relációtáblákra, a sajátos éghajlati követelmények megfogalmazására 

(extrém hideg, extrém meleg). (A különleges vállalati előírások szokatlan tétele volt pl. egy 

afrikai városban az 1970-es években az autóbuszok belső burkolatának vizeletállóságára vo-

natkozó követelmény, ill. az Egyesült Államok egyik városában a vandalizmusnak ellenálló 

belső burkolat előírása.) 

 


