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PH-TARGONCA elektro-pneumatikával WINKLER - Nr. 102361 
A rendszer lelke egy nagy teljesítményű  
szívó- és kipufogófunkciós elektromos kompresszor  
(4,5 V), amely egy vezérlőszeleppel a munkahengert 
(fecskendő) le és fel mozgatja. 
 
Anyaglista: 
1 rétegelt nyárfaléc 290 x 60 x 20 mm 
1 rétegelt nyárfalemez 100 x 80 x 10 mm 
1 nútos léc (5 x 5-ös nút középen) 120 x 20 x 10 mm 
3 vasrúd, horganyzott Ø 3 x 300 mm 
4 műanyagkerék Ø 44 mm 
1 fecskendő, 10 ml 
1 műanyagtömlő Ø 3/1 x 400 mm  
1 szilikontömlő Ø 1,5/1,5 x 20 mm 
1 csiszolópapír (K600) 70 x 50 mm 
1 elektromos kompresszor, 4,5 V 
1 pneumatikus vezérlőszelep 
1 önzárós anya M3 
1 alátét M3 x Ø 9 mm 
1 HRK-csavar M3 x 12 mm 
1 rugós érintkező 
12 forgácslap csavar 3 x 12 mm 
2 szemescsavar 4/10 
2 forrasztószem Ø 3,2 x 18 mm 
1 elemdoboz, 3 x mignon 
1 elemklipsz 
2 fémtartó, 2/5/2 lyuk 
1 fémkapocs Ø 16mm 
1 fémkapocs Ø 25mm 
 
Munkaleírás: 
1. A vezérlőszelep összeszerelése:  

A vezérlőszelep (E) egy csatlakozó 
lemezből (E1) és egy műanyag 
emelőkarból (E2) áll. Helyezzük a 
mellékelt finom csiszolópapírt (K 600) 
egy teljesen sima felületre és körkörös 
mozdulatokkal csiszoljuk könnyedén le a 
szelepkar (E2) vezérlő oldalát – felis-
merhető a sarló alakú légcsatornáról.  

 Így távolítjuk el a gyártás folyamán keletkezett egyenetlenségeket,  
ezáltal pedig a későbbiekben nem fog akaratlanul levegő távozni. 
Nyomjuk az emelőkart (E2) felülről a csatlakozólemez három vezető nyílásába (E1). Dugjunk át egy 
M3 x 12 mm-es félgömbfejű csavart a  Ø 3 mm-es furaton és csavarozzuk az emelőkart az M3-as 
önzáró anyával és a mellékelt M3-as alátéttel a csatlakozólemezre. Használjunk ehhez lehetőség 
szerint egy hegyes csőrű fogót és egy csillagcsavarhúzót.  
Egy tipp: Ahhoz, hogy ne menjen ki a levegő, az emelőkar kezdetben nehezen kell működjön. 

2. Vágjuk le a fémtengelyt (Ø 3 mm) egy emelővágóval vagy egy kis fémfűrésszel és sorjázzuk a 
végeket egy simító reszelővel a következő lista alapján: 

  2 darab ..... 140 mm (2 vezértengely) 
 5 darab ....... 90 mm (2 keréktengely, 3 targoncavilla) 
 1 darab ..... 25 mm (rögzítőtengely a fecskendő dugattyúhoz) 

3. Vágjuk ki a sablonokat az (A), (B) és (C) részekhez a 3. oldalról és a (C) darab furatainak helyét 
rajzoljuk ki a sablon és egy előfúró segítségével a rétegelt falemezre (100 x 80 x 10 mm).  
A három Ø 3 mm-es furatot teljesen kifúrjuk, az öt Ø 2 mm-es furatot pedig csak  
kb. 8 mm mélyre fúrjuk. 
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4. A (B) és (C) darabokhoz vágjuk le a lapokat egy gérvágó segítségével a rétegelt falécből  
(290 x 60 x 20 mm) az ábra szerint, a vágási felületeket csiszoljuk le kissé. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 Pontozzuk ki az (A) és (B) darabok furatait a sablonok és egy előszúró segítségével a két 

előkészített lapocskára és húzzuk meg egy ceruzával a (B) darab körvonalait.  
A (B) darabot egy illesztő- vagy japánfűrésszel vágjuk le srégre. Ezután dolgozzuk át az összes 
sarkot és élet egy finom csiszolópapírral. 
Az (A) lap kifúrásához használjuk feltétlenül egy ütközős asztali fúrógépet és egy tiszta alátétlemezt. 
A két Ø 3 mm-es furatot 16 mm mélyre, a Ø 2 mm-es furatokat pedig csak kb. 8 mm mélyre fúrjuk 
ki. A (B) lemez srég oldalán levő két Ø 2 mm-es furatot legjobb egy akkumulátoros fúrógéppel kifúrni 
vagy erőteljesen előszúrni. 

 
5. Felezzük meg a mellékelt nútos lécet (D)-(2 

darab: 60 x 20 x 10 mm) és enyvezzük a 
keréktengelyek felfüggesztéseként alul az  
(A) alaplapra. 

 
 
6. Továbbépítés előtt minden részt le kell festeni vagy lakkozni. Erre a célra gyorsanszáradó vízbázisú 

akrillakkot ajánlunk. Figyeljünk az (A) és (B) rész lakkozásakor arra, hogy a későbbi enyvezési 
felületetekre ne kerüljön festék. Száradás után a (B) részt az (A) alapra a megfelelő helyre 
enyvezhetjük. Figyeljünk a furatok helyes elhelyezésére! 

7. Rögzítsük a két fémtartót és a kis 
fémkapcsot 3 x 12 mm-es 
forgácslapcsavarokkal a (C) rész öt 
előrefúrt furatába. 
Fordítsuk meg a (C) részt és üssünk be 
három 90 mm-es fémrudat a Ø 3 mm-es 
furatokba, ezek lesznek a targonca villái. 
Használjunk ehhez egy kemény alátétet 
(pl. vaslemezt). 

 
8. Húzzuk ki a dugattyút a 10 ml-es 

fecskendőből és toljuk a hengert egészen 
be a fémtartóba.  

 Helyezzük az ábra szerint egy falapocskára,  
fogjuk jól meg és fúrjunk egy Ø 3 mm-es furatot. 
A dugattyú nyomófelületét vágjuk le oldalt a  
leírás alapján ollóval vagy oldalvágóval. 
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8. Csavarjuk be a két szemescsavart a menet végéig az (A) alaplapba, rögzítsük 
a nagy fémtartót egy 3 x 12 mm-es forgácsalapcsavarral és helyezzük be úgy a 
(G) elektromos kompresszort, hogy az oldalsó szívócsatlakozás felfele 
mutasson. Szereljük be a kis fecskendő (10 ml) dugattyúját egy 25 mm-es 
fémtengellyel a két első szemescsavar közé.  
Üssük be végül a két vezértengelyt (140 mm) az (A) alaplap Ø 3 mm-es 
furataiba. 
Dugjuk a (C) targoncavillát a fémtartó külső furataiba a két vezértengelyre, 
ezzel egyidejűleg nyomjuk a fecskendő dugattyúit a hengerbe. Helyezzük  
a két keréktengelyt (Ø 3 x 90 mm) a nútos lécekbe (D) és tegyünk rá négy 
műanyagkereket. 

 
 
 
 
 
 
 
9. Vágjuk le az érintkező billentyűt (F) egy lemezvágó ollóval és 

hajlítsuk meg a rajz szerint egy hegyes fogóval. 
Csavarjunk egy 3 x 12 mm-es forgácslapcsavart ráhúzott 
forrasztószemmel a billentyű alá, az (F) billentyűt rögzítsük egy 
további csavarral és forrszemmel. Végül hajlítsuk a két forrszem 
füleit kb. 45° -ban felfele. 

 
10. Rögzítsük az elemtartót és az (E) vezérlőszelepet két-két 3 x 

12 mm-es forgácslapcsavarral rajz szerint a (B) rész előrefúrt 
külsőoldalára.  

 Nyomjuk az elemklipszet az elemtartó  
érintkezőire, vágjunk egy  
60 mm-es darabot a piros   
drótból, csupaszoljuk le a drótvégeket  
kb. 8 mm-en és sodorjuk össze  
a litze-ket. 

  
Vágjunk négy 5 mm-es 

tömlőhüvelyt a 
szilikontömlőből  
(Ø 1,5/1,5 x 20 mm)  
 és húzzuk a négy 
hüvelyt a megfelelő 
drótokra. 

 
 
 

 Fűzzük a drótvégeket rajz szerint a kompresszor forrszemeinek csatlakozófüleibe, sodorjuk össze és 
rögzítsük úgy, hogy ráhúzzuk a szilikonhüvelyekre. Figyeljünk a helyes polarításra (piros drót a + -
ra). Helyezzünk be három mignon ceruzaelemet (1,5 V) és teszteljük a motor és a hajtómű 
működését. 

11. Vágjuk le a mellékelt műanyagtömlőt (Ø 3/1 x 400 mm) egy ollóval: 
  1 darab: 200 mm / 2 darab:  100 mm 
 Egy tipp: A tömlőket könnyebb ráhúzni, ha először kicsit forró vízbe merítjük! 
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 Húzzuk a két rövidebb tömlőt az ábra szerint a 
megfelelő légcsatlakoztatókra  
az eletromos kompresszoron (G) és a 
vezérlőszelepen (E).  
A hosszú tömlődarabot a szelep középső 
csatalakozásától vezetjük a fecskendőhöz. 

 Fordítsuk a vezérlőszelep (E) emelőjét előre és 
nyomjuk meg az (F) billentyűt. A targonca villája (C) 
felemelkedik. 
Ha az emelőkart a másik oldalra fordítjuk, akkor a 
targonca villája leereszkedik. Ennek az oka az 
elektromos kompresszor szívó- és kipufogófunkciója. 

 
 
 
 

SABLON

e-kompresszor vezérlő- 
szelep 

motor 

csipesz 
fecskendő 

Tömlővezetés 

Minden Ø 2 mm-es furatot 
8 mm mélyen fúrjunk ki!

Minden Ø 3 mm-es furatot 
16 mm mélyen fúrjunk ki! 

Ø 2 mm-es furat 8 mm mély! 

Minden Ø 2 mm-es furatot 
8 mm mélyen fúrjunk ki!

A Ø 3 mm-es furatot átfúrni!
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