
ÁTFOGÓ KÉRDÉSEK 

Hogyan válasszunk emelőtargoncát? 
Nem könnyű feladat a kereskedelemben kapható rengeteg emelőtargon-
ca-modell közül kiválasztani a legmegfelelőbbet, de a módszeres eljárás 
megkönnyíti a döntést és segít elkerülni hibákat. Az első szempont, hogy 
a gép feleljen meg az alkalmazási feltételeknek. Sokszor leegyszerűsítik 
a kérdést, mondván: „Az eddig használt gép tökéletesen megfelelt ne-
künk, vegyünk újra egy ugyanilyent.” Vagy: „Kérdezzük meg a gépkezelőt 
és vegyük meg azt, amit ő javasol”. Ezek talán fontos szempontok, de 
nem tekinthetők döntő kritériumnak. 

Tárgyszavak: emelőtargonca; géppark; ergonómia; 
típusválasztás; vásárlás. 

Amire ügyelni kell 
Érdemes áttekinteni azoknak a szempontoknak a listáját, amelyek az 

emelőtargonca kiválasztását befolyásolhatják (1. ábra). A targonca vásárlásá-
nál előre kell tekinteni, mivel átlagosan egy-egy gépet 6–8 évig használnak; 
sok esetben azonban az élettartam ennél jóval hosszabb is lehet. 

Környezeti feltételek 
Nagy figyelmet kell fordítani annak a felületnek a minőségére, ahol a tar-

gonca mozogni fog. Ennek hatása van a gumiabroncs legmegfelelőbb típusá-
ra, a vezető kényelmére, a rakomány rázkódására stb. 

Emelőtargoncákat alkalmazhatnak  
• 

– 
belső terekben:  

raktárakban, 
– 
– 

• 
– 

termelő üzemekben, 
vasúti és tehergépkocsi-rakodókban;  

szabadban  
betonon,  

– 
– 
– 

aszfalton,  
kavicson, 
földúton, 

 

 



 
 

a targonca 

szerkezeti 
magassága 

helyzetében 
a villa alap-

max. 

a targonca max. 
szerkezeti 

magassága 
a villa felső 
helyzetében 

a teher 
tömegközéppontja 

szabad 
emelési 

magasság

a teher 
tömegközép-
pont távol-

sága a villa- 
háttámasztól

maximális 
emelési 

magasság 

1. ábra Az emelőtargoncák fő méretadatai 
 

• 

• 

kint és bent is. 
Figyelembe kell venni  

a különböző környezeti viszonyokat: 
– 
– 
– 
– 
– 

• 
– 

nedvességet, páratartalmat, 
szennyezést, 
veszélyességi és 
egészségügyi szempontokat; 
légmozgást; 

épületen belül  
a belmagasságot, 

– az ajtók méreteit, 

 



– 
– 
– 

• 
• 
• 

• 
• 
• 
• 
• 

• 

• 
• 
• 

• 

a raktári közlekedő utak szélességét,  
az ívek sugarát,  
a súlykorlátozásokat; 

a lejtőket; 
a zökkenőket; 
egyéb szempontokat.  

A teher 
A megengedett emelési súly mellett gondolni kell a kezelendő teher 

méreteire; 
alakjára;  
súlypontjára;  
típusára (rakodólap, bála stb.) 
kiegészítő szerelvényeire, amelyek speciális terhek (pl. hordók, teker-
csek) kezeléséhez szükségesek; 
különleges kezelési szempontjaira (pl.: törékenység). 

Használat intenzitása 
Vannak olyan esetek, amikor napjában csak egy-kétszer használják a 

gépeket, más esetekben az egész műszak alatt folyamatosan üzemben van-
nak. Ez különböző igényeket támaszt a berendezések iránt. 

Géppark 
Ha egy üzemben vagy raktárban több emelőtargonca működik, a kivá-

lasztásnál szempont lehet az egységes géppark kialakítása. Ez  
megkönnyíti a karbantartást,  
csökkenti a tartalékalkatrész-készleteket, 
 a targoncavezetők jobban megismerik a kezelésükre bízott gépeket. 

A targonca típusa 
Eldöntendő, hogy  

a targonca motorja  
– 
– 

• 
– 
– 

villamos üzemű (nem alkalmas tartós szabadtéri használatra), 
belső égésű (nem célszerű állandó belső használatra alkalmazni), 
ezen belül benzin, gázolaj vagy propán-bután üzemű;  

a targonca abroncsa 
tömör gumi, 
levegőtömlős. 

 



 

Ergonómiai szempontok 
Az ergonómiai szempontok sem hanyagolhatók el, bár e tekintetben 

nincs optimális megoldás. A targoncavezetők szeretnek lágyabb abroncsokkal 
közlekedni, ez azonban kedvezőtlen a gumi kopása miatt.  

Ami egy alacsonyabb növésű vezetőnek kényelmes, amivel jól át tudja 
tekinteni a műveletet, könnyen eléri a kezelőkarokat; az lehet, hogy nem ké-
nyelmes egy magas személynek.  

Ha a vezetőnek gyakran kell le- és felszállni a targoncára, jobban szereti 
az álló vezetőhelyes megoldást, viszont aki egész nap a targoncán marad, 
annak jobban megfelel az ülő kialakítás.  

A legfontosabb ergonómiai szempontok:  
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

• 

a kezelőállás (ülés) kényelme,  
a kezelőeszközök elérhetősége,  
a látási viszonyok,  
a zajszint,  
a hőmérséklet,  
a könnyű fel- és leszállás,  
a világítás.  

A munkabiztonság érdekében nélkülözhetetlen felszerelés  
a hangjelzés,  

• 
• 
• 

• 
• 
• 
• 

a tűzoltó berendezés,  
a biztonsági öv,  
a terhek rögzítésére szolgáló szerelvények. 

Karbantartás 
Vásárlás előtt meg kell vizsgálni a karbantarthatóságot. Fő szempontok:  

a kritikus elemek hozzáférhetősége, 
a kenési pontok helye,  
a megelőző karbantartás javasolt időközei,  
a tartalék alkatrészek beszerezhetősége.  

Érdemes más felhasználók tapasztalatai felől is érdeklődni az üzembiz-
tonságról, a karbantarthatóságról. A gyár garanciája és vevőszolgálati támo-
gatása döntő szempont lehet vásárlási döntésekben. 

 
(Dr. Garai Tamás) 
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