
 

Közúti járművek 
 

 
A közlekedési szükségletek kielégítéséhez közlekedési pályára, járművekre és különböző kiegészítő 

berendezésekre, létesítményekre van szükség. 

 

A jármű akkor mozog, ha a vonóerő nagyobb a legyőzendő ellenállások összegénél.  

 

A járműre a következő ellenállások hatnak:  

 gördülési ellenállás,  

 légellenállás,  

 emelkedési ellenállás,  

 gyorsítási ellenállás.  

 

A kerék és a talaj kapcsolata:  

 A hajtó- és fékező-, valamint az ún. oldalvezető erőket a kerékabroncs és a talaj közötti tapadás révén 

lehet a talajra átvinni.  

 A csúszó súrlódási tényező kisebb a gördülő súrlódási tényezőnél, azaz a blokkoló kerekeknél az 

átvihető fékerő nagysága is kisebb, mint gördülő fékezéskor.  

 

 

 

 

 
(Forrás http://www.agr.unideb.hu/ebook/logisztika/a_tehergpjrmvek_s_a_ptkocsik_csoportostsa.html) 

 

 

 

menetellenállás 

http://www.agr.unideb.hu/ebook/logisztika/a_tehergpjrmvek_s_a_ptkocsik_csoportostsa.html


A tehergépjárművek és a pótkocsik csoportosítása 

 

A tehergépjármű rakfelülettel és az áruszállítás követelményeinek megfelelő, beépített erőgéppel (motorral) 

ellátott gépjármű, amely típustól függően pótkocsi vontatására is alkalmas. 

 

A tehergépjárművek több szempont szerint csoportosíthatók: 

 a felhasznált üzemanyag, 

 a teherbírás, 

 a rakfelület kialakítása, 

 a felépítmény, 

 a járműre szerelt rakodó-berendezés szerint. 

 

A felhasznált üzemanyag szerint   benzinüzemű 

 gázolajüzemű 

 gázüzemű 

 villamos üzemű 

 vegyes üzemű járművek 

Teherbírásuk szerint   kis teherbírású vagy törpe (0,5-3 t, pl. Multicar) 

 közepes teherbírású (3-6 t) 

 nagy teherbírású (6-12 t) 

 óriás teherbírású gépjárművek (12 t felett, pl. Belaz 540 típusú) 

A rakfelület kialakítása  nyitott 

 zárt kocsiszekrényű gépjárművek 

 - A nyitott rakfelületű: - normál, rögzített (fix) 

- billenős 

- rekeszes, polcos 

- oldalfal nélküli (pőre) 

- A zárt rakfelületű ún. dobozos járművek speciális áruk szállítására 

alkalmasak. 

Felépítmény szerint lehetnek  normál vagy rögzített rakfelületű (fixplatós) 

 önürítős 

 különleges vagy speciális (tartály- vagy hűtő) járművek 

A járműre szerelt rakodó-

berendezés 

 daru 

 hátsó emelőfallal ellátott 

 konténerrakodásra alkalmas gépjárművek 

 

Az önürítő tehergépkocsikat általában ömlesztett, ún. tömegáruk fuvarozására használják (homok, föld, kavics).  

 

A tartálykocsik különleges felépítményű és rendeltetésű gépjárművek, amelyek vagy az áruk különleges 

körülmények közötti szállítására, vagy speciális feladatok ellátására szolgálnak. Hűtésre folyékony levegőt, 

külön motorral hajtott hűtőgépet vagy ezek kombinációját alkalmazzák. Cseppfolyós anyagok (gázolaj, tej, sör 

stb.) és por alakú anyagok (cement) szállítására használják. A tartály anyaga acél, vagy könnyűfém lemez. 

Belső tere általában több kamrára osztott. 

 

A vontató pótkocsi vontatására készült, rakfelület nélküli gépjármű. 

A vontatás módjától függően a vontatók lehetnek: 

 normál vonatatók 

 nyerges vontatók 

 mezőgazdasági vontatók 

 



 

A pótkocsi önálló erőforrással nem rendelkező, vontatásra készült, önálló közlekedésre nem 

alkalmas jármű. 

 

A pótkocsik többféle szempont szerint osztályozhatók: 

 teherbírás 

 rakfelület kialakítása 

 felépítmény 

 alkalmazott tengelyszám szerint 

 szállítási feladat szerint 

 

Teherbírásuk szerint  kis teherbírású (2-3 t) 

 közepes teherbírású (3-6 t) 

 nagy teherbírású (6 t feletti) 

A rakfelület kialakítása szerint  nyitott 

 zárt  

A felépítmény szerint   normál vagy rögzített rakfelületű (fix) 

 önürítős 

 különleges 

Tengelyszám szerint  egytengelyes 

 két vagy többtengelyes 

Különleges pótkocsik   tartálykocsik 

 billenő rakfelületű pótkocsik 

 panelt vagy épületelemet szállító pótkocsik 

 trélerek 

 

A pótkocsikon kívül még használják az ún. utánfutókat is. Az utánfutó a tehergépjármű 

rakfelületének hosszát meghaladó méretű szálanyagok (rönk, csövek, oszlopok stb.) szállításához 

alkalmazott, általában egytengelyes szállítóeszköz. Igen fontos része a forgózsámoly. 

 

Különleges gépjárműnek minősül a szokványostól eltérő felépítésű vagy szerkezetű, három, 

vagy többtengelyű, ill. lánctalpon, vagy fél lánctalpon haladó, továbbá a nem kormánykerékkel 

vagy kormánykarral irányított gépjármű. 

 



 

Munkagépek 

 

Egy tehergépkocsi az egyéb speciális munkák elvégzése miatt válik különleges járművé (autósdaru, 

dömper, létrás kocsi, szerelőkosaras gépjármű stb.). Különleges rendeltetésű gépjárműnek 

tekinthető a munkagép is. A munkagép olyan önjáró gép, amely önerejéből óránként 20 km/h-nál 

nem nagyobb sebességgel képes haladni. (pl.: az úthenger, a földmunkagépek (földtoló dózer, 

földgyalu, földnyeső, árokásó munkagép), úttisztító, locsoló gépjárművek, amelyeket városi utak 

tisztítására, portalanítására használnak.) 

 

 

Rakodógépek 

 

 

Az áruk rakodása elvégezhető kézi erővel, gépi és kézi erővel, valamint rakodógépekkel. A rakodási 

munkák gépesítéséhez, az eszközök kiválasztásához a következőket kell figyelembe venni:  

 az áru jellegét és fizikai tulajdonságait, 

 az áru mennyiségét és a fuvarozás jellemzőit, 

 a kiszolgálandó tehergépjárművek típusát. 

 

A beépített rakodógépeket az összetett fuvarozáshoz használják kikötőkben és pályaudvarokon. 

Általában nagy tömegű árukat, szóródó árukat, egységrakományokat rakodnak velük. 

Ilyen rakodógépek a következők:  

 kábeldaru, 

 portáldaru, 

 híddaru, 

 bakdaru, 

 forgódaru. 

 

Az önjáró rakodógépeket a következők szerint csoportosíthatjuk:  

 kitermelő- és rakodógépek, 

 autódaruk, 

 emelővillás rakodógépek. 

 

* A homlokkanalas rakodógépek kanalat mozgató gémszerkezete a gép előtt függőlegesen, 

korlátozott magasságig tud emelkedni. 

A fejkanalas rakodógépek gémszerkezete a vezető feje felett átbillenthető. 

A forgó rakodógépek mozgékony, termelékeny és cserélhető munkaeszközeik miatt többcélú 

feladatra is alkalmasak. 

* A forgókotrók (exkavátorok) a forgórakodókhoz hasonló műveleti sorrendben végzik a rakodást. 

A forgókotrók felső váza 360°-kal vagy 180°-kal elfordítható. A gémszerkezet billentése és a 

forgószerkezet mozgatása mechanikus (kötélzet segítségével) vagy hidraulikus. 

* Az autódaru tehergépjármű alvázára épített önjáró rakodógép. 

Emelővillás rakodógépek (motoros targoncák), amelyet elsősorban raktári anyagmozgatásra 

használnak. 

 



 

 

Targoncák 

 

A rakodógépek és rakodóeszközök csoportosításánál a hajtóerőforrás szerint kétfélét 

különböztetünk meg, villamos és belső égésű motorral működőt. 

 

A villamos targonca jellemzői: 

 csendes, 

 környezetkímélő, 

 viszonylag kisebb teljesítményű 

 az energiaellátásához szükséges akkumulátorok hosszú idejű töltést igényelnek 

(emiatt a gép sokáig használaton kívül áll) 

 

A belő égésű motorral működő targoncák jellemzői: 

 teljesítőképessége nagy, 

 a magas zajszint 

 az égéstermékek kibocsátása. 

 

Az irányítás szerint a targoncák lehetnek: 

 gyalogkíséretű 

 vezetőállásos 

 vezetőüléses 

 távvezérlésűek 

 

Rendeltetésük szerint léteznek: 

 szállító targoncák: Rakfelülettel ellátott szállítógép, amely a rajta elhelyezett rakományt csak 

vízszintes irányban mozgatja. 

 vontató targoncák: Nincs rakfelülete, kizárólag vontatásra használják. 

 emelő targoncák: A vízszintes anyagmozgatáson túl képesek a rakományt különböző 

magasságba felemelni, ill. leemelni, ezért használatuk széles körű. 

 

 

 


