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Hogyan használja a kezelési és karbantartási utasítást? 
Ez a kézikönyv a Porto-screed biztonságos kezelését és karbantartását hivatott 
elősegíteni. 
Ezt a kézikönyvet a Porto-screed kereskedőinek és kezelőinek szántuk. 
 

Előszó 
A ’Környezet’ rész leírja, hogyan bonyolítsa környezetbarát módon a leselejtezett 
berendezés újra hasznosítását. 
A ’Gép leírása’ részben megismerkedhet a gép elrendezésével és vezérlésével. 
Az ’Általános biztonság’ és a ’Egészség és biztonság’ rész kifejti, hogyan 
használja a gépet úgy, hogy az ön és mások biztonsága garantált legyen. 
A ’Porto-screed előkészítése’ című fejezet segít a használat előtt a gépet beállítani 
és ismerteti a gép hosszabbításának lehetőségeit. 
Az ’Ki- és bekapcsolás’ rész taglalja a gép beindítását és leállítását. 
A ’Probléma megoldás’ fejezet segít, ha bármilyen problémája akad a gépével 
A ’Karbantartás’ részben útmutatást talál a gépe általános karbantartásához és 
javításaihoz. 
A ’Alkatrészlista, és ábrák’ részben találja az alkotó részek részletes leírását, és 
azok cikkszámát, ami segíthet egy esetleges csere alkalmával. 
A ’Garancia’ fejezet részletezi, hogy milyen károkat fed le a garancia, és a 
reklamációs eljárást. 
A ’Megfelelőségi nyilatkozat’ tartalmazza azokat a szabványokat, amelyeknek a 
gép megfelel. 
 
A jelöléseknek megfelelő utasítások. 
Azokat a részeket a kézikönyvben, amelyekre különös tekintettel kell lennie a 
következőképpen jelöltük: 

 
VIGYÁZAT! 

A termék veszélyes lehet. Ön vagy a gépe megsérülhet, ha a műveletek nem 
szabályszerűen lettek végrehajtva. 

 
FIGYELEM! 

A kezelő élete veszélyben lehet! 
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Figyelmeztetés! 
 
Mielőtt dolgozni kezd a géppel, vagy karbantartást végez rajta, mindig 
OLVASSA EL és TANULMÁNYOZZA ezt a kezelési és karbantartási utasítást. 
Ismerkedjen meg a vezérlés biztonságos kezelésével, és a gép biztonságos 
karbantartásával. 
(Figyelem: Bekapcsolás előtt bizonyosodjon meg róla, hogy tudja hogyan kell 
kikapcsolni a gépet az esetleges problémák felmerülésekor.) 
MINDIG viselje a személyes védelmét szolgáló, megfelelő védő felszerelést. 
Ha BÁRMILYEN KÉRDÉSE van a gép biztonságos használatával, vagy 
karbantartásával kapcsolatban, kérdezze meg a felettesét, vagy lépjen kapcsolatba a 
BELLE GROUP-pal. 
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Gép leírása 
1. Gázkar 
2. Szivató kar 
3. Üzemanyag szabályozó kar (ON/ OFF) 
4. Motor kapcsoló (ON/ OFF) 
5. Légszűrő ház 
6. Üzemanyagtartály 
7. Berántó indítókar 
8. Motorolaj betöltő/ nívópálca 
9. Motorolaj leeresztő 
10. Szíjvédő 
11. Fogantyú 
12. Kipufogó 
13. Leszorító kar 
 
 
 

Környezet 
 
Biztonságos eltávolítás. 
Környezetvédelmi előírások. 
A gép értékes anyagokat tartalmaz. A hulladék alkatrészeket helyezze el az 
újrahasznosító helyen. 
 

Alkatrész Anyag 

Fogantyú 
 
Keret 
Motor 
Szíj védő burkolata 
Egyéb részek 

Acél, gumi 
és polyuretán 
Acél 
Alumínium 
Polipropilén 
Acél és gumi 
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Műszaki adatok 

Gép Porto-Screed 

Gép szélessége mm 704 

Gép magassága mm 440 

Gép hosszúsága mm 1040 

Motor teljesítménye LE (Honda benzin) 4 

Gép súlya kg 50 

Vibroerő kN 3,1 

Frekvencia Hz 80 

Egy kezelő – fogantyú közepén  

3 tengelyes vibráció m/s2 9,89 

Használati idő perc 38 

Két kezelő – két oldali fogás  

3 tengelyes vibráció m/s2 5,34 

Használati idő perc 132 
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Általános biztonság 
 
Az ön és mások biztonsága érdekében, kérjük olvassa el a következő biztonsági 
információkat, és bizonyosodjon meg róla, hogy megértette ezeket. 
A kezelő felelőssége megbizonyosodni arról, hogy tökéletesen megértette-e hogyan 
kell biztonságosan kezelni a gépet. 
Ha nem biztos benne hogyan kell megfelelően és biztonságosan kezelni a Porto-
Screed-et, akkor kérje felettese vagy a Belle Group tanácsát. 

 
FIGYELEM! 

A nem rendeltetésszerű használat veszélyes lehet. A gép használata előtt olvassa el 
és értelmezze ezt a részt 

 
▪ A gép nehéz, és fél kézzel nem szabad megemelni, KÉRJEN SEGÍTSÉGET vagy 

használja a megfelelő emelőt. 
▪ A munkaterületet kerítse el és tartsa biztonságos távolságban az illetéktelen 

személyeket és másokat. 
▪ A kezelő viselje a személyi védő felszerelést a gép használata során (lásd 

Egészség és biztonság). 
▪ Bekapcsolás előtt bizonyosodjon meg róla, hogy tudja hogyan kell kikapcsolni a 

gépet az esetleges problémák felmerülésekor. 
▪ Szállítás, telepen belüli elmozdítás vagy karbantartás előtt mindig kapcsolja ki a 

gépet 
▪ A használat során a motor nagyon felmelegszik, hagyja kihűlni, mielőtt 

hozzáérne. Soha ne hagyja a motort őrizetlenül működni. 
▪ Soha ne mozdítsa el, és ne rongálja meg a védőberendezéseket, azok az ön 

védelme érdekében vannak ott. Mindig ellenőrizze, hogy a védő burkolatok a 
helyükön vannak-e, és hogy nem sérültek-e. NE HASZNÁLJA A PORTO-
SCREED-et ha a védőburok nincs a helyén. 

▪ Ne használja a gépet, ha beteg, fáradt, vagy ha alkohol vagy drog hatása alatt 
áll. 

 
Üzemanyag biztonság 

 
VIGYÁZAT! 

Az üzemanyag gyúlékony. Sérülést és károkat okozhat. Az üzemanyagtartály 
feltöltésekor kapcsolja ki a motort, oltson ki mindennemű nyílt lángot, és ne 
dohányozzon. Mindig törölje fel a kiömlött üzemanyagot. 
 
▪ Újratöltés előtt kapcsolja ki a motort, és hagyja kihűlni. 
▪ Újratöltéskor ne dohányozzon, és ne hagyjon szabadon semmilyen nyílt lángot. 
▪ A kiömlött üzemanyagot azonnal takarja le homokkal, ha a ruhájára folyt, cserélje 

le. 
▪ Az üzemanyagot tárolja a megfelelő tartályban, és tartsa távol a hőforrástól. 
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Egészség és biztonság 
 
Rezgés 
A gép rezgése a fogantyún keresztül némileg átadódhat a kezelő kezeire. A Belle 
Group a Porto-Screed-et csökkentett kéz/kar rezgéssel fejlesztette ki. Nézze meg a 
műszaki adatok táblázatában a tengelyrezgést, és a maximális használati időt 
(ajánlott napi használati idő). NE haladja meg ezt a maximális használati időt. 
Személyi védő felszerelés 
A gép használata során viselje a megfelelő védő felszerelést, azaz a 
védőszemüveget, a fülvédőt, a porvédő maszkot, és az acélbetétes lábbelit. Viseljen 
megfelelő ruházatot a munkafolyamat során, és fogja össze hosszú haját, vegye le 
ékszereit, mert ezek balesetveszélyesek, beleakadhatnak a gép egyes részeibe. 
Üzemanyag 
Ne igyon az üzemanyagból, ne lélegezze be az üzemanyag gőzt és ne hagyja, hogy 
bőrével érintkezzen. A kiömlött üzemanyagot azonnal törölje fel. 
Ha a szembe kerül az üzemanyag, mossa ki bő vízzel, és minél előbb forduljon 
orvoshoz. 
Kipufogó gázok 

 
VIGYÁZAT! 

A kipufogó gáz mérgező, halált is okozhat! 

Ha beltéren vagy zárt helyiségben használja a berendezést, győződjön meg arról, 
hogy a helyiség megfelelően szellőztetve van-e. 
 

Indítás előtti ellenőrzés 
Beindítás előtti vizsgálat 
A következő vizsgálatot végezze el minden munka megkezdése előtt, vagy 4 
óránként. Részletes leírásért olvassa el a karbantartásról szóló fejezetet. Bármely 
hiba észlelése esetén, a Porto Screed-et nem szabad használni, amíg a hiba fennáll. 

1. Alaposan vizsgálja át a gépet, hogy nincs-e rajta bármilyen sérülés. 
Bizonyosodjon meg róla, hogy a szíjvédő biztonságos-e, és hogy a hajtómű 
megfelelően és biztonságosan van-e rögzítve a gerendához. 

2. A gép használata előtt ellenőrizze a csöveket, betöltő nyílásokat, leeresztő 
szelepeket, és egyéb olyan helyeket, ahol szivárgás lehetséges. 

3. Ellenőrizze a motorolaj szintet, és töltse fel a szükséges szintig. 
4. Ellenőrizze az üzemanyagszintet, és töltse fel a szükséges szintig. 
5. Ellenőrizze, nincs-e olaj vagy üzemanyag szivárgás. 
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Ki- és bekapcsolás 
Honda GX120 

1. Nyissa meg a benzin csapot az ON/ OFF kar jobbra 
fordításával. 

2. Ha hidegen indítja a motort, a szivató kart fordítsa 
balra, ON helyzetbe. Ha már meleg motort indít újra, a 
szivatóra általában nincs szükség, csak ha a motor 
mégis lehűlt egy bizonyos fokig. 

3. Kapcsolja a motort ’I’ helyzetbe az ON/OFF óra 
járásával megegyező irányba tekerésével. 

4. Fordítsa jobbra a gázkart ütközésig, így az üres helyzetben van. 
5. Egyik kezével tartsa erősen a fogantyút, a másikkal fogja meg a berántó indító 

kart. Húzza a beindító kart addig, amíg ellenállást nem érez a motorban, azután 
hagyja az indítókart visszatérni a helyére. 

6. Vigyázzon, nehogy túlságosan vagy túl gyorsan húzza ki az indítót. 
7. A fenti műveletet ismételje, amíg a motor be nem indul. 
8. Ha már egyszer beindult a motor, állítsa a folytószelepet OFF helyzetbe a kar 

jobbra tolásával. 
9. Ha többszöri próbálkozásra sem indul be a motor, olvassa el a hibaelhárítás 

fejezetet. 
10. A motor leállításához fordítsa a motor ki-/bekapcsolót ’0’ helyzetbe, az óra 

járásával ellentétes irányba. 
11. Az üzemanyag szabályzót zárja el. 
 
Robin motor 
1. Nyissa meg a üzemanyag elzáró csapot, a kar lefelé fordításával. 
2. A sebesség szabályozót állítsa gyors állasba. 
3. Húzza lassan a beindító kart addig, amíg ellenállást nem érez. Ez 

a ’kompresszió’ pont. Engedje vissza a beindító kart az eredeti 
helyzetébe és rántsa meg hirtelen. 

4. Ne húzza ki teljesen a beindítót. 
5. Miután a motor beindult, a beindítót hagyja visszamenni az eredeti 

helyére, de közben folyamatosan tartsa a kart. 
6. Ha többszöri próbálkozás után sem indul be a motor, olvassa el a 

hibaelhárítás című fejezetet. 
7. A motor leállításához a sebesség szabályozó kart a tegye alacsony helyzetbe, és 

zárja el az üzemanyag elzáró csapot. 
 
 

Gázkar 

Fojtószelep 

Üzemanyag 
szabályozó 
kar 
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A Porto-Screed előkészítése 
 
FIGYELEM! 

A nem rendeltetésszerű használat veszélyes lehet. A gép használata előtt olvassa el 
és értelmezze ezt a részt. 

 
A Porto-Screed előkészítése 
1. Hosszabbítható alumínium gerendákkal és fix hosszúságú gerendákkal is 

szállíthatjuk a gépet. Több fajta fix hosszúságú gerenda is hozzáférhető. 
Részletekért lépjen kapcsolatba az értékesítési osztállyal. 
A meghosszabbítható gerendákat 3,25 m-ről 5,2 m-re lehet meghosszabbítani. 

2. Ahhoz, hogy a Porto-Screed-et a meghosszabbítható gerendákhoz tudja 
illeszteni, először állítsa a gerendát a megadott hosszúságra. A gerendák 
beállításához lazítsa meg a négy rögzítő csavart az összekötőrúdon, és 
csúsztassa szét a gerendákat. Miután egyszer beállította a gerenda hosszát, 
húzza meg az előbb meglazított csavarokat. Most már fix a gerenda hosszúság. 
Ahhoz, hogy a hajtóművet a gerendákhoz tudja rögzíteni, távolítsa el a leszorító 
karokat, és helyezze a hajtóművet kb. a gerenda közepére. Ezután helyezze 
vissza a leszorító karokat. (Lásd a képen) Húzza meg jól a leszorító karokat, 
közben figyeljen arra, hogy a leszorító karok a helyükön maradjanak. A hajtómű 
készen áll a munkára. 

3. Ahhoz, hogy a Porto-Screed-et a fix hosszúságú gerendákhoz tudja illeszteni, 
először győződjön meg arról, hogy a gerenda és a homlokkeret rendben  
megvan-e, és helyesen van-e rögzítve. Távolítsa el a leszorítókat, és helyezze a 
hajtóművet kb. a gerenda közepére. Fordítsa át a leszorító karokat és erősítse 
újra a hajtóműre. (Lásd a képen) Húzza meg jól a leszorító karokat, közben 
figyeljen arra, hogy a leszorító karok a helyükön maradjanak. A hajtómű készen 
áll a munkára.  

 
 
 
 
Figyelem: Bizonyosodjon meg arról, hogy a hajtómű helyesen 
  van-e rögzítve a gerendához.  
 Ha meghosszabbítható gerendákat használ, a gép  
 használata előtt győződjön meg róla, hogy a gerendák 

biztonságosan vannak-e rögzítve. 
A részek cikkszámait (a fix és a meghosszabbítható gerenda esetén) az 
alkatrészlista fejezetben találja. 
Ha bármilyen gondja van a Porto-Screed beállításával vagy használatával, keresse 
fel a helyi forgalmazót, vagy a Belle Group-ot. 
 

A leszorítók helyzete fix hosszúságú gerendák esetén. 
A meghosszabbítható gerendák esetén fordítsa el a leszorító karokat 
180°-kal. 



11 

A Porto-Screed működése 
 

▪ Helyezze el a Porto-Screed-et a kívánt helyre. 
▪ SOHA ne hagyja a motort bekapcsolva, amikor szállítja, vagy elmozdítja a Porto-

Screed-et, még akkor sem, ha ez csak rövid távon történik. 
Ne feledje, hogy a gép kétemberes emelésre lett tervezve. Soha ne szállítsa a gépet 
egyedül. Mindig keressen segítséget a Porto-Screed emeléséhez, vagy 
szállításához. 

▪ Miután elvégezte azokat az ellenőrzéseket, amiket az ’előkészítés’ 
szakaszban felsoroltunk, és előkészítette a Porto-Screed-et használatra, 
beindíthatja a motort. 

A Porto-Screed követlen hajtású rendszerrel rendelkezik. A gép üresjárati 
sebességben is vibrál. Ahhoz, hogy a Porto-Screed-et maximális vibrálásra állítsa, 
fordítsa a gázkart a maximumra. 

▪ Állítsa a gázkart maximumra, és az irányító fogantyúval gyengén tolja előre 
a Porto-Screed-et. 

SOHA ne lökje a Porto-Screed-et, MINDIG gyengén tolja a gépet. Ez biztosítja, hogy 
egyenletes felületet kapjon. Soha ne erőltesse a gépet, mindig hagyja magától 
haladni. 

Mindig bizonyosodjon meg arról, hogy senki és semmi nincs a munka útjában. 
Mindig figyelje lépteit, nehogy megbotoljon. 
Körültekintően dolgozzon a géppel, és folyamatosan figyeljen zárt helyiségben vagy 
olyan területen, ahol többen tartózkodnak. 
▪ A gép leállításához kövesse a ’ki- és bekapcsolás’ fejezet előírásait. 
 
 
Útmutató a betonsimításhoz 
1. A betont körülbelül 1”-lal vastagabban kell felhordani, mint a zsaluzás. 
2. Járó motorral a gép végigvibrálja a területet. A Porto-Screed-et szállíthatjuk dupla 

végű fogantyúval, vagy kötél fogantyúval, amely a homlokkerethez van erősítve. 
Ezeket úgy fejlesztették ki, hogy két ember dolgozzon a Porto-Screed-del. 
A gép magától halad előre, csak csekély emberi segítségre van szükség. 

3. Mindig 1”-os betontöbblet kell, hogy legyen a gerendák előtt. 1”-nál vastagabb 
betonréteget el kell takarítani/ távolítani. 

4. Ha szükség van második simításra is, akkor a Porto-Screed-et gyorsan tolja 
végig a területen megállás nélkül, hogy elkerülhesse a sorja képződést. 
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Hibaelhárítás 
 

 

 

 

 

Hiba Ok Megoldás  
Nem indul be a motor Az üzemanyag nem jut el 

a motorhoz 
Nyissa meg az üzemanyag 
szabályozó csapot. 
Töltse fel az üzemanyag 
tartályt. 

 A motor nincs bekapcsolva Kapcsolja be a motort 

 Gyújtógyertya  Tisztítsa meg, ellenőrizze, vagy 
állítsa be újra a hézagot. 

 Hideg a motor Zárja el a folytószelepet. 

 A motor le van fojtva Honda/ Robin: nyissa meg a 
fojtószelepet, fordítsa el 
teljesen a gázkart, húzza a 
beindító kart amíg a motor be 
nem indul 

A motor továbbra sem indul Nagyobb hiba Keresse fel a kereskedőt vagy 
a Belle Group-ot. 

   

Nincs vibráció Az ékszíj nincs jól 
megfeszítve  

Feszítse újra a szíjat. 

 Az ékszíj elszakadt Cserélje ki 

 Az excentrikus tengely 
sérült, vagy törött 

Cserélje ki. 

A motor jár, de a gerenda 
nem vibrál 

Nincs megfelelően a 
gerendához illesztve 

Illessze hozzá újra. 
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Karbantartás 
 
A Belle Group Porto Screed-je képes több éven keresztül probléma nélkül működni. 
Mégis fontos, hogy időközönként elvégezzük az alább részletezett, egyszerű 
karbantartást. 
Ajánlatos, hogy a Belle Group által kijelölt forgalmazó végezze a nagyobb 
javításokat, és karbantartásokat. Mindig eredeti Belle Group alkatrészeket használjon 
fel. A után gyártott alkatrészek használata a garancia megszűnését vonhatja maga 
után. 
Mindig kapcsolja ki a motort, és kapcsolja szét a gyújtást mielőtt bármilyen 
karbantartást végez a gépen 
A Porto-Screed-et mindig talajszinten helyezze el, hogy biztonságosan 
ellenőrizhesse az üzemanyag és olaj szinteket. Csak a megfelelő olajakat használja 
(lásd lejjebb). 
 
 

Időszakos üzemelés 
Amikor először használja újra a Porto-Screed-et, a motor olajat le kell cserélni. 

(Részletekért lásd a motor kezelési utasítását). 
A ékszíj feszességét 4 óránként újra kell ellenőrizni. Ha a szíj ki lett cserélve, 30 

percenként kell ellenőrizni. 

Rutin feladatok Első 4 óra 
után 

Első 
hónap/ 20h 

3 hónap/ 
50h 

6 hónap/ 
100h 

Motor olaj Szint 
ellenőrzés ✓    

 Csere  ✓  ✓ 

Légszűrő Állapot 
vizsgálat  ✓  ✓ 

 Tisztítás/ 
csere   ✓  

Gyújtógyertya Ellenőrzés/ 
tisztítás    ✓ 

Ékszíj Feszesség ✓ ✓ ✓  
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Ékszíj 
Távolítsa el az ékszíj védő burkolatát, és ellenőrizze a szíj feszességét úgy, hogy az 
ujjával finoman nyomást gyakorol a szíjra a hajtás és a tárcsa között. A szíjnak 
maximálisan 4mm-t szabad belógni. Ha a szíjfeszességen állítani kell, lazítsa meg a 
feszítő 4 csavarját. Csúsztassa el a feszítőt a motortól és húzza meg újra a 
csavarokat. Ha készen van, ellenőrizze újra a feszességet. Ellenőrizze a szíjtárcsa 
állását; ha nem megfelelő, lazítsa meg a kúpos zárat, és igazítsa a tárcsát a helyére. 
Ha a helyén van a tárcsa, húzza meg újra a kúpos zárat. Végül tegye vissza a szíj 
védőburkolatát, és ellenőrizze, hogy megfelelően és biztonságosan a helyére  
került-e. 

Üzemanyag/ olaj típus és mennyiség – gyújtógyertya típus 

 olaj Mennyi-
ség 

üzem-
anyag teljesítmény gyújtó-gyertya 

hézag elektróda 

Petrol GX120 
Honda motor 

SAE 
10W-30 0,6 l ólom-

mentes 2,6 l BM6ES vagy 
BMR6EA 0,7-0,8 mm 

Petrol EY20 
Robin motor 

SAE 
10W-30 0,6 l ólom-

mentes 2,6 l NGK B-6HS 0,6-0,7 mm 
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Alkatrészlista, és ábrák 
Alkatrész rendelésnél kérjük mindig győződjön meg róla, hogy a következő 
információk birtokában van-e. 

1. gép típusa, modell szám, gyártási szám 
2. az alkatrész száma 
3. rendeltetési cím  

 

Gerendák 
Cikkszám Leírás 

149.3.020 5,2 m alumínium gerenda, komplett 

149.3.021 6,2 m alumínium gerenda, komplett 

149.3.022 7,2 m alumínium gerenda, komplett 

149.3.004 Meghosszabbított gerenda, komplett 

149.3.003 Homlokkeret (egy pár) 

149.3.019 Kötőgerenda (egyszerű) 

Figyelem: Az alumínium gerendák tartalmazzák a homlokkeretet. További 
információkért nézze meg az alkatrészek ábráján a gerenda részt. Egyéb 
gerendák hosszával kapcsolatos információkért keresse fel az 
értékesítési osztályt. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

 
 

Fix gerenda, komplett 

Meghosszabbítható gerenda 
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Alkatrészek 
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Alkatrészek 
Szám Cikkszám Leírás Mennyiség 
1 149.0.001 vezető keret 1 
2 21.0.259 alátét 1 
3 149.0.018 gerenda leszorító 4 
4 00.0.868 M10 x 100 rögzítő  
  csavar 4 
5 149.0.034 leszorító kar 4 
6 149.0.039 motor tartó 1 
7 21.0.216 vibrálás gátló 4 
8 05.1.005 M8 rugós alátét 8 
9 01.0.004 M8 anya 4 
10 02.0.021 M8 x 16 rögzítő 
   csavar 4 
11 151.0.236 vibrálást gátló lap 1 
12 21.0.330 vibrálást gátló 4 
13 149.0.045 fogantyú tartó lemez 2 
14 01.0.105 M10 Nyloc csavar 8 
15 05.0.010 M10 FormA alátét 8 
16 01.0.107 M14 Nyloc csavar 2 
17 151.0.019 csukló csap 2 
18 148091 szíjvédő tartó 1 
19 149.3.006 fogantyú – narancs  1 
 149.3.007 fogantyú – alma zöld  1 
 149.3.008 fogantyú – sárga  1 
 149.3.009 fogantyú – piros  1 
 149.3.010 fogantyú – kék  1 
 149.3.011 fogantyú – zöld 1 
 149.3.012 fogantyú – sötét zöld 1 

Tartalmazza a  
 21.0.187 vibrálás gátló 2 
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Hajtómű 
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Szám  Cikkszám Leírás Mennyiség 
 
1  29.1.149  Motor - Honda GX120  1 
 9.1.219 Motor - Robin EY20  1 
2  00.0.023  M8 x 50 csavar  4 
3  05.1.005  M8 rugós alátét 4 
4  01.0.104 M8 Nyloc anya 4 
5  10.0.004  hajtótárcsa  1 
6  10.9.036  kúpos csavar  1 
7  11.0.085  éjszíj 1 
8  12.0.022  csapágy. 2 
9  148061  vibro tengely 1 
10  148062  vibro terhelés 1 
11  03.3.001  3/8” UNF csavar 1 
12  06.8.000  kulcs  1 
13  06.8.001  indító kulcs 1 
14  148078  vibro tárcsa  1 
15  05.0.010  M10 Form A alátét  4 
16  05.2.003  M10 rázkódásmentes alátét 2 
17  01.0.105  M10 Nyloc anya   2 
18  01.0.005  M10 anya 2 
19  148067  szíjvédő  1 
20  02.0.121  M10 x 120 rögzítő csavar 2 
21  02.0.041  M10 x 50 rögzítő csavar 2 
22  05.0.010  M10 Form A alátét 4 
23  05.2.003  M10 rázkódásmentes alátét 2 
24  01.0.622  M10 kúpos anya 2 
25  02.0.012  M6 x 16 rögzítő csavar 1 
26  05.0.010  M10 alátét 4 
27  05.3.066  1/4” x 3/4” kiigazító alátét 1 
28  05.3.065  M6 rázkódásmentes alátét 1 
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Meghosszabbítható gerenda 
 

 

 
 
 
Szám  Cikkszám Leírás Mennyiség 
 
149.3.004. Meghosszabbítható gerenda, komplett 1 
Tartalmazza: 
1 149.3.019  összekötő gerenda 1 
2 05.1.007 M12 rugós alátét 1 
3  05.0.014  M12 alátét 4 
4  02.0.049  M12 x 30 rögzítő csavar 4 
5  149.0.070 WA homlokkeret 4 
6  36.2.016  3.25m alumínium gerenda 1 
Nem ábrázoltuk 
00.0.049     M12 x 55 tolózár  4 
05.0.014     M12 alátét 8 
01.0.106     M12 Nyloc anya 4 
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Fix gerenda 
 

 
 

Szám  Cikkszám Leírás Mennyiség 
 149.3.020 2,5m alumínium gerenda, komplett 1 
 149.3.021 6,2m alumínium gerenda, komplett 1 
 149.3.022 7,2m alumínium gerenda, komplett 1 
A komplett gerenda tartalmaz: 
1 36.8.031 5,2m alumínium gerenda pár 1 
 36.8.032 6,2m alumínium gerenda pár 1 
 36.8.033 7,2m alumínium gerenda pár 1 
2 149.0.040 WA homlokkeret 1 
Minden homlokkeret tartalmaz: 
 149.0.040 WA homlokkeret 1 
 02.0.045 M10 rögzítő csavar 2 
 01.0.005 M10 anya 2 
Választható alkatrészek: 
3 149.3.006 fogantyú – narancs  1 
 149.3.007 fogantyú – alma zöld  1 
 149.3.008 fogantyú – sárga  1 
 149.3.009 fogantyú – piros  1 
 149.3.010 fogantyú – kék  1 
 149.3.011 fogantyú – zöld 1 
 149.3.012 fogantyú – sötét zöld 1 
4 21.0.330 vibrálást gátló 2 
Nem ábrázolt választható részek: 
 01.0.105 M10 Nyloc anya 2 
 05.0.010 M10 Form A alátét 2 
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Garancia 
Az ön új Belle Group Porto-Screed-jére a garancia a vásárlás napjától számított egy 
évig (12 hónap) érvényes. A garanciát az eredeti vevő veheti igénybe. 
A Belle Group garancia a kivitelezési, anyag- és gyártási hibákra érvényes. 
Az alábbi eseményekre a Belle Group ne nyújt garanciát: 

1. Rongálás, nem rendeltetésszerű használat, elejtés vagy egyéb, előírásokat be 
nem tartó magatartás következtében okozott sérülések. 

2. Nem Belle Group, vagy elismert kereskedője által végzett változtatások, 
hozzáadások vagy javítások esetén. 

3. A Belle Grouptól vagy általa elismert kereskedőtől, és hozzá történő szállítás 
költsége, javítás vagy garanciális igény esetén. 

4. Munka- és/vagy bérköltség felújítás, javítás vagy az elkopott részek cseréje 
esetén. 

A következő alkatrészekre a garancia nem érvényes: 
▪ Ékszíjak 
▪ Motor légszűrője 
▪ Motor gyújtógyertyája 

 
A Belle Group és/vagy az általa elismert kereskedők, vezetők, alkalmazottak vagy a 
biztosítók nem felelnek a további, a gép helytelen használatából adódó bármilyen 
sérülésekért, károkért vagy költségekért. 
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EU Gépirányelvekek 
 

98/37/EC 
 

Megfelelősségi nyilatkozat 
 

Gyártotta:  ERRUT PRODUCTS LTD.  
 (A Belle Group tagja) 
  Speedwell Industrial Estate, 
 Staveley, 
 Chesterfield. S43 3PG. England. 

 
Ezennel kijelentjük, hogy az alább megnevezett munkagép megfelel a vonatkozó 
EU gépirányelvek, és az irányelveket alkalmazó Nemzeti jogszabályok 
követelményeinek. 
A gép módosítása az alulírott engedélye nélkül a nyilatkozat érvénytelen és meg 
nem történtnek tekintendő. 
 

TÍPUS Vibrációs lehúzógerenda 
MÁRKA Porto-Screed 
MODEL Benzin üzemű 
KÓD 149 
GYÁRTÁSI SZÁM  
GYÁRTÁSI ÉV  
 
 
 

Alkalmazott szabványok: 
EN 292, 1. rész : 1991 – A munkagép biztonsága - Alapelvek, általános konstrukciós 
szabályok. 1. fejezet – alapfogalmak, módszertan. 
EN 292, 2. rész : 1991  – A munkagép biztonsága - Alapelvek, általános 
konstrukciós szabályok. 2. fejezet – Műszaki szabályok és specifikáció. 
 
 
 
 
Gyártási igazgató 
 
 
J.K. WALLER. 
 
 
 
 


