
HADTAP TECHNIKA 

Elektrohidraulikus hátsó emelőlap és alkalmazási 
technológiája 

L i t t o m e r i ez k y J á n o s mk. főhadnagy 

A Magyar Néphadsereg anyagi készietezése, csomagolása és a szállí
tással kapcsolatos anyagmozgatások - mind béke, mind háborús idő
szakban - igen nagy jelentőséggel bírnak az anyagellátás folyamatának 
gyorsítása, egyszierűsftése szempontjából. 

Az említett tevékenységek jelentőségét fokozza az a körülmény, hogy 
gyorsan emelkedik a korszerű h<idseregekre jellemző bonyolult harci tecli
nikával és egyéb !katonai anyagolkkal való ellátottság. Növekszik, szélese
dik a harci technika, valamint egyéb katonai anyagok sokfélesége és fel
használásának mérve, mennyisége. 

Ezen körüilmények szükségessé tették, hogy fokozottaboon foglalkoz
zunk a rakodási •munkák meahanizmusával, a szállítással !kapcsolatos 
anyagmozgatás és raiktározási módszerek, valamint a csomagolástechnika 
korszerűsítésével. 

Ezen kérdéskomplexum egészének ikonkrét megoldása szoros össze
függést mutat az anyagok csomagolása, a szállítási egységek - készletek 
- kiala!kítása és ezen egységekkel való manipuláció módjaivarl ·mind ál
landó elhelyezésben, m.índ tábori viszonyok között. 

A megfelelő csomagolástechnikával létrehozott egységrakományok, 
egyedi csomagok szállításával összefüggő rakodási manipulációk korsze
rűsítése érdekében a Honvédelmi Minisztérium MN Hadtápfőnökség törzs 
technikai fejlesztési alosztálya kifejlesztett egy tehergépkocsira szerelhető 
ELEKTROHIDRAULIKUS HATSó EMELőLAP-ot (EHEL). 

A rakodási műveleteket jelentős módon megkönnyíti, a !korszerű, 

könnyen kezelhető EHEL, amely bármely gépjárműre felszerelhető. Az 
EHEL a gépjármű hátsó zárófalaként az alvázra szerelhető. Elektro
hidraulikus rendszere a gépjármű dinamójáról tölthető akkumulátoroktól 
kap maghajtást, így az EHEL üzemeltetése a gépjármű motorjának igény
bevétele nélkül történik. Az EHEL a talajszintig leereszthető és bármely 
kCzbenső magasságban rögzíthető. Továbbá ferde állásban is ,rögzíthető és 
így rámpaként, illetve áthidalólemezként használható, minikonténerek, 
egyéb egységrakományképzö eszközök egyszerű felemelésére, valamint 
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biztosítja a terepen való könnyű rakodást is. A berendezés előnye, hogy 
egyetlen ember kezelheti. Az egyedi csomagolásű anyagokat különféle ra
kodási helyekről könnyedén fel lehet rakni 'a szállítójármű platómagas
ságáig. 

Az EHEL minden szállításnál 1 OOO kp terhelhetőségig igen gazdaságo
san alkalmaiható. A gépjámiű -megrakása gyorsan, kevés fizikai munká
val végezhető, ugyanígy biztosítható a gyors lerakodás is. 

Főbb harcászati műszaki adatok 

Rendeltetése: megfelelő csom,agolástechnikával létrehozott egységra
kományok, nagysúlyú egyedi csomagok szállításával összefüggő rakodási 
manipulációk m·egkönnyHése. 

Alkalmazási területe: kötelékben levő és önálló szállítóalegységek 
gépjárművein. 

Működési elv: a gépjármű motorjától és ak(kumulátorától független 
elektrohidraulikus emelés, illetve süllyesztés. A mechanizmus lényegében 
egy tartórűd párból és a billenő hengerekből álló paralellogrammára van 
csuklósan rögzítve a hátsó emelőloap, így 1mozgás közben állandóan víz
szintes helyzetben tartható. Emelőmozgását - a főtartóra támaszkodó -
emelő'hengerektől emelőkar tközvetítésével kapja. A rakodás befejeztével 
a billentő hengerrel függőleges helyzetbe lehet állítani. Ugyanezzel a 
hengerrel az emelési művelet közben a vízszintestől eltérő síkba is be
állítható. Erre azért v,an szükség, hogy a talajszinten könnyen rá lehessen 
tolni a rakományt, illetve egy alacsonyabb ralkodólhoz rakodóhídként is 
fel lehessen használni. 

A hidraulikamotort, ami tulajdonképpen egy fogaskerék-szivattyú a 
vele egybeépített 24 V-os egyenfeszültségű motor működteti. Az emelő és 
billentő munkahengerekben a hidraulikamotor hozzia létre a szüikséges 
olajnyomást, 1melynek nagysága az emelőlap terhelésétől függ. 

Műszaki adatok 

Maxirmális emelőképesség: 
Eltnelőlap mérete: 
A hidrauJikamotor típusa: 

Max. áramfelvétel 1000 kp terhelésnél: 
A hidraulika megengedett munkanyomá:,a: 
A hidrauli!kaolaj megengedett viszkozitás 
tartománya: 
A tápakkumulátor típusa (2 db): 
A tápakkumulátor névleges kapacitása 
(10 órai) kisütésnél: 
Működtetési mód: 
Ajánlott olajminőség: 
Ajánlott olajmennyiség-: 

1000 kp 
980x2350 mm 
HY/ZFR 1115 RQL 
4000124 e 101 
80-100 A 
max. 160 -kp/cm~ 

20-150 est 
6 E 10 

180 Aó 
nyomógombbal 
Hidro 45 
30 1. 

Készletezése: tehergépkocsira szerelt elektrohidraulikus hátsó emelő
lap. Kiegészítő berendezés egységrakományok esetén 1 db HT-1500 kézi hid
raul.ikus villástargonca. 
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Kezelőszemélyzet: I fő (gépkocsivezető). 

Gyártás helyzete: a népg,azdaság részére a sorozatgyártás a megren
delések szerint megkezdődött (1973). 

Alkatrész és alapanyag bázisa: hidraulikarendszere vagylagosan szov
jet, bolgár és NDK import. Többi részegysége hazai gyártmány. Beszer
zési ára: 150000 Ft+ 10° 0• 

A konstrukcíó korszerűsége: a gyártás- és alkalmazástechnológiája 
korszerű. A konstrukció a 80-as évek végéig korsz·erűnek tekinthető. 

A k,atonai anyagok szállításával összefüggő rakodási manipulációk 
területén az EHEL rendkívül széleskörűen alkalmazható, különösen ab
ban az esetben, ha azok egységrakományba vannalk. foglalva. 

Az EHEL fel:használásával a leg'különfélébb rakodási technológiák 
alakíthatók ki. Ezek alkalmazására vonatkozóan az alábbiak számottevőek. 

A) EHEL alkalmazása egységrakományok esetén 

1. Raktárban be-, illetve kirakodáskor 

a) Rampával épített raktárnál (1 a ábra) 

A ·raktárban előkészített rakodólapos egységrakományokat HT-1500 
kézi hidraulikus villástargoncával a rakodórampára húzzuk. l\!Iajd a ra
kodórampáról az áthidalólemezként alkalmazott EHEL-en át az egység
rakományt a gépjármű rakfelületére toljuk. A r~kodási műveletet csak 
abban az esetben lehet m'egkezdeni, ha az EHEL a rakodórampán 
legalább 80-100 mm-en felfekszik és a gépjármű kerekei be vannak fé
kezve, vagy ki vannak ékelve. A leraikodási művelet fordított sorrendben 
történik. 

b) Rampa nélküli raktárnál (1 b ábra) 

A raktárban előkészített egységrakományokat HT-1500 kézi hidrauli
kus villástargoncával a talajszintre leeresztett EHEL-re toljuk és leen
gedjük úgy. hogy a rakomány az EHEL-re felfeküdjön. 

A rakományt az EHEL segítségével a raiklfelület szintjéig emeljük és 
a rakfelüJ.etre előzően felrakott HT-1500 kézi hidraulikus villástargoncá
val a kívánt helyre toljulk. A lerakodás fordított sorrendben történik. 

2. Vasúti kocsiból gépjárműre rakodás esetén 

a) Rampával ellátott rakodó esetén (2/a ábra) 
A vasúti kocsiból HT-1500 kézi hidraulikus villástargoncával áthi

daló lemezen keresztül az egységrakományt az EHEL-re húzzuk, illetve 
toljuik, majd ráengedjük. A rakományt az EHEL műk,ödtetésével a gép
jármű rakfelületéig emeljük, majd onnan a kívánt ·helyre mozgatjuk. Gép
járműről vasúti kocsiba való berakásnál fordított sorrendben járunk el. 

b) Rampa nélküli rakodás esetén (2 b ábra) 

Az EHEL-lel úgy ·manipulálunk, hogy a vasúti kocsi és a gépjármű 
rakfelülete között, mint áthidaló lemezt alkalmazhassuk Az áthidaló le-
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mezként alkalmazott EHEL a vízszinteshez viszonyítva maximum 5°-os 
szögben használható előnyösen. A gépjármű és a vasúti kocsi megfelelő 
rögzítése után, egységrakományokat a vasúti kocsitól a gépjárműre moz
gatjuk HT-1500 kézi hidraulikus villástargonca segítségével. 

3. Gépjárműről gépjárműre rakodás esetén (3. ábra) 

Ez a technológiai változat 1különös ,tekintettel tábori viszonyok között 
jelentős, amikor is a katonai anyagok átadása gyakran gépjárműről-gép
járműre történik. Az EHEL-lel ellátott gépjárművel úgy állunk a másik 
gépjárműhöz, vagy 'fordítva, hogy az EHEL-t a két gépkocsi között áthi
daló lemezként lehessen alkalm,azni. A gépjárművek megfelelő rögzítése 
után a HT-1500 kézi hidraulikus villástargoncával az egységrakományo~ 
kat az egyik gépjárműről a másikra húzzuk. 

Ennek a változatnak szükségessége akkor jelentkezik, amikor a rakott 
gépjármű típusától, vagy annak terhelésétől adódóan a rakodási manipu
lációkon résztvevő két gépjármű rakfelületének szintje nem esik egybe. 

4. Földről gépjárműre rakodás esetén (4. ábra) 

A földről gépjárműre történő rakodás változata szintén tábori viszo
nyok között jelentős. Ebben az esetben az egységrakományokat az előre 
előkészített rakodóhelyre visszük, vagy az EHEL-lel felszerelt gépjármű
vel közvetlenül a rakományok mellé állunk. Amennyiben az egységrako
mány mozgatása a tcrepvi:,zonyok miatt HT-1500 kézi hidraulikus villás
targoncával nem megoldható, úgy azt szükségeszközökkel pl. görgőkkel 
kell végrehajtani. Az egy:ségrakomány EHEL-re helyezése után, v2gre
hajtjuk az emelést a gépjármű rakfelületének szint.kig. majd onnan HT-
1500-as berendezéssel a kívánt helyre továbbítjuk. 

B) EHEL alkalmazása nehezen kezelhető, 1 tonnát nem meghaladó 
ralwniányok esetén 

l. Páncélos és gépjármű technika'i anyagok rakodásánál 

a) Ládázott anyagok esetén (5. ábra) 
A ládákban elhelyezett technikai vagy más anyagok tulajdonsága, 

hogy azok összsúlya általában meghaladja a 100-200 kp-ot. Ezek kézi 
rakodása jelentős fizikai munkát és ezzel kapcsolatosan jelentős rakodó 
állományt igényel. 

Az ilyen jellegű rakományok kezelését, illetve gépjárműre málházását 
- a rakomány jellegétől függő segédberendezés felhasználásával - az 
EHEL-el ellátott gépjármű jelentősen megkönnyíti. 

A felhasználásra kerülő segéd berendezések az alábbiak lehetnek: 
- kerekekkel, vagy görgőkkel ellátott ládronozgató keretek; 
- görgősorok; 

- fa- vagy acélgörgők. 
Jelentős az EHEL alkalmazása akkor, ha a görgősor szállító magas

sága és a rakodásra váró gépjármű rakfelületének szintje nem esilk egybe. 
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Ebben az esetben ,az EHEL-t a görgősor szállítási ·magasságába állítjuk és 
a rakom.ányt a görgősorról az EHEL-re toljuk. A rakományt a gépjármű 
rakfelületénelk magasságába emelve, egyszerű görgőkön a kívánt helyre 
továbbítjuk. Hasonló műveletekre lehet felhasználni az EHELJt akkor is, 
ha azzal más gépjárművet kívánunk ,málházni. 

b) Fődarabok, részegységek esetén 

A fődarabók és részegységek tárolása ·ma már túlnyomó többségben 
azok mozgatására alkalmas keretbe történnek. Ezen keretek kialaJkítása 
olyan, hogy gépi úton történő mozgatásuk biztosítva van. Az EHEL-el 
felszerelt gépjárműre való málházásuk HT-1500 kézi hidraulikus villás
targoncával az egységrakományokkal analóg módon végrehajtható. 

2. Kialakításuknál fogva gördíthető nagysúlyú anyagok (hordók, ká
beldobok stb.) esetén (6. ábra) 

A ládázott hajtó- és kenőanyagok, valamint nagysúlyú kábeldobok 
rakodása célszerű eszközeként alkalmazhatjuk az EHEL-t. 

A kialakításuknál fogva gördíthető anyagokat a leeresztett állapot
ban levő EHEL-re gördítjürk, majd az elmozdulás ellen gondosan rög
zítjük. 

Az emelés befejezése és a rögzítés feloldása után a hengeres csoma
golású anyagokat a gépjármű rakfelületére gördítjülk és ott szintén rög
zítjük azokat. 

C) Az EHEL alkalmazása egyedi vagy csomagolás nélküli 

anyagoknál 

1. Egyedi csomagolású anyagok esetén (7. ábra) 

Egyedi csomagolású anyagok (zsákok, dobozok, stb.) rakodásánál az 
EHEL szintén célszerűen alkalmazható, megfelelő segédberendezések 
(zsáktargonca, 1kézikocs'i, stb.) felhasználásával egyidejűleg. 

Ebben az esetben a csomagokat a segédberendezéssel együtt vagy 
anélkül a leeresztett EHEL-re helyezzük, majd az emelés befejezése után 
a megfelelő segédberendezéssel vagy kézzel a kívánt helyre továbbítjuk. 
Ha a gördíthető segédberendezéssel együtt kerül a rakomány az EHEL-re, 
akkor a segédberendezés megbízható rögzítéséről külön gondoskodni kell. 

2. Csomagolás nélküli anyagok esetén (8. ábra) 

Az MN viszonylatában nap mint nap jelentkező egyedi jellegű beren
dezések (pl. zöldségféleségek stb.) rakodásnál összefüggő műveleteinél 
szintén előnyösen alkalmazható az EHEL-el felszerelt gépjármű. 

Kisterjedelmű csomagolás nélkül, ömlesztett anyagok rakodása esetén 
a mozgatási művelet megkönnyítése érdekében célszerű könnyen mozgat
ható gyűjtő-csomagoló eszközöket felhasználni. (Pl. dróthálós rakodólap, 
rekeszes tárolóláda stb.) A gyűjtő-csomagoló eszközök mozgatására cél
szerűen lehet felhasználni a HT-1500 kézi hidraulikus targoncát. 
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A rakodási technológia: az ömlesztett anyagot (pl. burgonya, zöldség 
stb.) helyszíni beszerzéskor a dróthálós vagy rekeszes rokodólapba helyez
zülk és a HT-1500 berendezéssel az EHEL-re továbbítjuk. Az emelés befe
jezése után a kívánt helyre mozgatjuk. A szállítási feladat, illetve a kira
kodás befejezése után, a segédeszközök tárolóeszközként tovább felhasz
náljuk. 

VégezetüJ, a bemutatott rakodási technológiák alapján, megállapít
ható, hogy az EHEL célszerűen alk,almazható mindazon esetekben, amikor 
a rakodások végrehajtására nem áll rendelkezésre emelőberendezés (daru, 
emelővillás targonca, FRAK-Bl stb.). A fenti körülményeik viszont leg
több esetben bonyolult viszonyok között leginkább tábori raktárak terü
letén jelentkeznek, amikor is a terepviszonyok miatt az alacsony terep
járó képességű emelőgépek ,működésképtelenné válnak. 

A terepjáró gépjárművekre felszerelt EHEL a gépjármű terepjáróképes
séget nem csökJkenti, így tábori viszonyok közötti alkalmazása előnyösen 
segíti elő a rakodási munkák gépesítettségének javítását célzó elképzelé
seket. 

(Az ábrák a folyóirat végén találhatók.) 
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