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Návod na obsluhu 

 

 

 

 

Pred použitím si prečítajte pokyny a dodržiavanie bezpečnostných pravidiel. 
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1. Bezpečnostní pravidlá 

• Pred použitím skontrolujte či je zariadenie kompletné, v poriadku a či nedochádza 

k úniku oleja. 

• Nikdy nepoužívajte zariadenie, ktoré je nefunkčné alebo poškodené! Obráťte sa na 

svojho distribútora alebo kvalifikovaného technika, ktorý prístroj skontroluje. 

• Pri práci je potrebná opatrnosť. 

• Nikdy nevyvíjajte nadmernú silu. 

• Pri práci vždy používajte ochranný odev, ochranné okuliare, rukavice, protišmykovú 

obuv, ochranné okuliare atď. 

• Oceľ, kov alebo iné materiály môžu pri lisovaní ľahko prasknúť. Udržujte bezpečnú 

vzdialenosť od iných predmetov v okolí. 

• V blízkosti miesta práce sa nemôžu zdržiavať deti a neoprávnené osoby. 

• Zariadenie by malo byť ukotvené k zemi. Najvhodnejšie na ukotvenie sú hmoždinky 

a skrutky. 

• Nepokúšajte sa pružiny stlačiť alebo natiahnuť! 

• Pred každým použitím skontrolujte všetky diely zariadenia. 

• Poškodené diely musia byť nahradené identickými náhradnými dielmi. 

• Počas prepravy lisu sa môže stať, že do hydraulického oleja vo valci sa dostane vzduch. 

Odvzdušnenie vykonajte podľa nasledovného postupu: 

• Odskrutkujte odvzdušňovací ventil maximálne dvakrát proti smeru hodinových 

ručičiek. 

• Vytiahnite konektor z valca. 

• Pumpujte pumpou krátko a rýchlo pomocou kovovej rúrky. 

• Je potrebné tento postup opakovať tak často ako to je nevyhnutné. 

• Nakoniec, pripojte konektor späť do valca. 

2. Technické parametre 

Maximálny tlak 12 t 20 t 

Prevádzkový rozsah 0 – 650 mm 0 – 870 mm 

Zdvih piestu 140 mm 170 mm 

Rozmery (dĺžka x šírka x výška) 580 x 500 x 1230 mm 700 x 660 x 1450 mm 

Hmotnosť 50 kg 85 kg 
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3. Nákres 

 

4. Zoznam dielov 

Číslo 

dielu 
Popis 

Počet 

ks 

1 Noha 2 

2 Stredová podpera 1 

3 Rám lisu 1 

4 Stĺp 2 

5 Horná priečka 1 

6 Valec 1 

7 Pružina 2 

8 Háčik 2 

9 Základná doska 1 

10 Oceľová doska 2 

11 Kovová rúrka 2 
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