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Ominaisuus

Käyttö

Varoitukset

1.  Käytetään osien suoristamiseen, taivuttamiseen ja puristamiseen. 

2.  Moniasentoinen alusta työkorkeuden säätöön. 

1.  Aseta työstettävä osa alustalle. 

2.  Paikallista ja sulje sulkuventtiili. 

3.  Pumppaa kahvaa kunnes mäntä lähenee työstettävää osaa. 

4.  Kuormita työstettävää osaa pumppaamalla kahvaa. Älä ylikuormita.

5.  Poista kuormitus työstettävältä osalta kääntämällä sulkuventtiiliä. 

 Vakauta työstettävä kappale niin, että se ei putoa, kun paine vapautetaan.

6.  Poista työstettävä osa, kun mäntä on vetäytynyt kokonaan pois.

 LUE NÄMÄ OHJEET HUOLELLISESTI LÄPI JA HUOMIOI TURVAOHJEET JA VAROITUKSET. 

 KÄYTÄ LAITETTA OIKEIN JA HUOLELLISESTI SILLE SUUNNITELTUUN 

 KÄYTTÖTARKOITUKSEEN. OHJEIDEN NOUDATTAMATTA JÄTTÄMINEN VOI JOHTAA 

 VAKAVIIN HENKILÖ- JA / TAI OMAISUUSVAHINKOIHIN. PIDÄ NÄMÄ OHJEET TALLELLA 

 MYÖHEMPÄÄ TARVETTA VARTEN.

1.  Prässi on suunniteltu käytettäväksi vain riittävän koulutuksen ja kokemuksen omaaville 

 henkilöille. Jos et tunne hydrauliikkaprässin turvallista tai oikeanlaista käyttöä, älä käytä sitä, 

 ennen kuin olet saanut riittävän koulutuksen ja tiedot.

2.  Laitteen max. kapasiteetti on 20 tonnia, älä ylitä tätä nimelliskapasiteettia. Käytä aina 

 painemittaria käytetyn puristusvoiman tarkkailuun. Älä anna painemittarin viisarin nousta 

 punaiselle alueelle, jolloin se ylittää sallitun 20 tonnin kapasiteetin.

3.  ÄLÄ purista jousia tai muita esineitä, jotka voivat pompata pois prässistä. Älä purista esineitä, 

 jotka voivat pirstoutua.

4.  Tarkasta prässi irrallisten tai vaurioituneiden osien varalta ennen käyttöä. Vaihda vaurioituneet 

 osat ja kiristä kaikki pultit ennen käyttöä. 

5.  Joillakin puristettavilla osilla voi olla taipumus lipsahtaa pois prässistä tai räjähtää paineen alla. 

 Suojaa itsesi asianmukaisesti. Käytä aina hyväksyttyjä iskunkestäviä suojalaseja, koko kasvot 

 peittävää iskunkestävää suojainta sekä kestäviä työkäsineitä käyttäessäsi laitetta.

6. Pidä lapset ja muut ulkopuoliset henkilöt etäällä työalueelta.
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1.  Öljyä kaikki liikkuvat osat, mukaanlukien pumpun mäntä ja hydraulimäntä. 

2.  Puhdista laitteen ulkopuoli kuivalla, puhtaalla ja pehmeällä kankaalla.

3. Varastoi sitä kuivassa paikkassa sylinteri ja mäntä täysin sisäänvetäytyneinä.

Huolto

7. Käytä laitetta ainoastaan vakaalla, tasaisella ja kuivalla alustalla.

8. Pidä työskentelualue puhtaana ja huolehdi riittävästä valaistuksesta. 

9. Seiso aina tasapainossa ja varmista hyvä ja tukeva jalansija. Älä kurkottele.

10. Kiinnitä laite pulteilla lattiaan mikäli sitä käytetään suurikokoisiin tai epävakaisiin työkappaleisiin.

11. Pidä kädet ja jalat aina etäällä rungosta.

12. Laitetta käytettäessä on noudatettava aina erityistä huolellisuutta ja varovaisuutta. Laitetta ei saa 

 koskaan käyttää väsyneenä, sairaana tai alkoholin, lääkkeiden, huumeiden tai muiden 

 havainto- ja reaktiokykyyn vaikuttavien aineiden vaikutuksen alaisena.

13. Älä tee laitteeseen minkäänlaisia muutoksia.

14. Käytä ainoastaan hyvälaatuista hydrauliikkaöljyjä (ISO VG 15). 

 Älä käytä muita sopimattomia öljyjä tai nesteitä.

15. Mikäli havaitset mitään rakenteelliseen vikaan tai käyttöhäiriöön viittaavaa, lopeta laitteen käyttö 

 välittömästi ja tutki se huolellisesti. Laitetta ei saa käyttää viallisena ja tulee korjauttaa ennen 

 seuraavaa käyttökertaa. 

VAROITUS:  Tässä käyttöohjeessa annetut varoitukset ja ohjeet eivät pysty kattamaan kaikkia 

  mahdollisia vaarallisia olosuhteita ja vaaratilanteita, joita voi esiintyä. 

  Ole varovainen laitteen kanssa.

Tuote Hydrauliprässi
Max. kapasiteetti 20 tonnia
Työskentely-alue 0-710 mm
Isku 150 mm
Paino 90 kg
Mitat 640 x 540 x 1495 mm

Tekniset tiedot

Varoitukset (jatkuu)
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Osaluettelo
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Tämä merkki osoittaa, että tätä laitetta ei saa hävittää talousjätteen mukana missään EU-maassa. Ympäristö- ja terveyshaittojen 

 
 

välttämiseksi on laite kierrätettävä asianmukaisesti, jotta materiaaleja voidaan kierrättää mahdollisimman hyvin. Kun haluat hävittää  
käytetyn laitteen, käytä siihen tarkoitettuja kierrätys - ja keräyspalveluita.

Huomautus: Käytetty hydrauliikkaöljy tulee toimittaa ongelmajätteiden vastaanottopisteeseen.

uYmpäristönsuojelu

Maahantuoja

Tamforce Group, Virkatie 7, 01510 Vantaa, Finland

Työskentelytason korkeudensäätö

Työskentelytason laskeminen

1.  Pidä kiinni työskentelytasosta ja irrota toinen 
 tapeista. Siirrä tappi seuraavaan alapuolella 
 olevaan reikään ja laske työskentelytaso sen 
 päälle.
2. Suorita toisen puolen korkeudensäätö kohdan 1   
 mukaisesti.
 Varoitus! Laske työskentelytasoa vain 1 taso 
 kerrallaan.

Työskentelytason nosto

1.  Pidä kiinni työskentelytasosta ja irrota toinen 
 tapeista. Nosta työskentelytaso seuraavan 
 yläpuolella olevan reiän yläpuolelle ja aseta 
 tappi reikään. Laske työskentelytaso tapin 
 päälle.
2. Suorita toisen puolen korkeudensäätö kohdan 1   
 mukaisesti.
 Varoitus! Nosta työskentelytasoa vain 1 taso 
 kerrallaan.

Sulku-
venttiili

Työskentelytason 
korkeudensäätö-

tasot

Työskentelytaso

Korkeudensäätö
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