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Mobilní sada maznice pro sud 20-60 kg 

Návod k obsluze 

007935017140 
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Bezpečnostní pokyny a preventivní opatření 

UPOZORNĚNÍ: Při používání nářadí musí být vždy dodržována základní preventivní opatření pro 

zajištění bezpečnosti, aby bylo minimalizováno riziko tělesných zranění a zničení zařízení. 

 

1. Udržujte pracovní oblast v čistotě. Znečištěné prostory mohou být příčinou tělesných zranění. 

2. Dodržujte podmínky pracoviště. Nepoužívejte stroje nebo mechanická nářadí ve vlhkých nebo 

mokrých místech. Chraňte zařízení před deštěm. Zajistěte dobré osvětlení pracoviště. Nepoužívejte 

stroje nebo mechanická nářadí v případě výskytu snadno zápalných plynů nebo kapalin. 

3. Zabraňte pohybu dětí v místě práce. Nedovolte, aby se děti pohybovaly v místě práce. Nedovolte 

dětem obsluhovat stroj, používat nářadí nebo prodlužovací kabely. 

4. Skladujte vybavení v neúčinném stavu. Pokud nástroje nepoužíváte, musí být skladovány na suchém 

místě, aby nedocházelo ke korozi. Nástroje vždy skladujte v uzavřených prostorech, mimo dosah dětí. 

5. Používejte příslušné nástroje pro danou práci. Nepokoušejte se silou použít malý nástroj nebo 

nástavec k provádění prací, které vyžadují větší průmyslový nástroj. Existují pouze některé způsoby 

použití, pro které byl daný nástroj navržen. Bude provádět práci lépe a bezpečněji při rychlostech, k 

jakým je určen. Neprovádějte úpravy tohoto nástroje a nepoužívejte jej k účelům, ke kterým není 

určen. 

6. Používejte vhodné oděvy. Nenoste volný oděv nebo bižuterii, neboť může dojít k jejich zachycení 

pohyblivými díly. Během provádění práce je vhodné nosit nevodivý pracovní oděv a protiskluznou 

pracovní obuv. Pokud máte dlouhé vlasy, použijte ochrannou pokrývku hlavy. 

7. Používejte prostředky na ochranu zraku a sluchu. Vždy používejte ochranné brýle homologované v 

ANSI. Během práce v prašném prostředí nebo chemicky aktivních výparů vždy používejte obličejovou 

masku nebo dýchací přístroj homologovaný v ANSI. 

8. Nenaklánějte se přes stroj. Vždy používejte příslušnou oporu a udržujte rovnováhu. Nepokoušejte se 

sahat nad nebo přes pracující stroje. 

9. Provádějte pečlivou údržbu zařízení. Pravidelně kontrolujte vedení a pružné hadice nástrojů. V 

případě jejich poškození proveďte výměnu nebo zajistěte opravu u autorizovaného technika. Úchyty 

musí být vždy čisté, suché a bez oleje nebo maziva. 

10. Odstraňte klíče sloužící k seřízení a strojní klíče. Před zahájením obsluhy zkontrolujte, zda jsou z 

nástroje nebo pracovních povrchů stroje odstraněny klíče sloužící k seřízení a strojní klíče. 



11. Zabraňte náhodnému spuštění stroje. Pokud se stlačený vzduch nepoužívá, nebo pokud se chystáte 

spojit pružné hadice, zkontrolujte, zda jsou regulátory stlačeného vzduchu nastaveny do polohy 

vypnuto (OFF). 

12. Alarm zastavení. Věnujte pozornost tomu, co děláte. Používejte přiměřený úsudek. Neobsluhujte 

žádné nástroje, pokud cítíte únavu. 

13. Zkontrolujte, zda nejsou díly poškozeny. Před použitím libovolného nástroje musí být jakýkoliv díl, 

který se zdá být poškozen, důkladně ověřen za účelem zjištění, že může být řádně provozován, a musí 

být provedeny úkony, které jsou pro něj stanoveny. Zkontrolujte vzájemné nastavení a spojení 

pohyblivých dílů, výskyt jakýchkoliv prasklých dílů nebo montážních prvků a výskyt jakýchkoliv 

jiných podmínek, které mohou mít negativní vliv na správnou práci stroje. Jakýkoliv díl, který je 

poškozen, musí být řádně opraven nebo vyměněn kvalifikovaným technikem. Nepoužívejte nástroj, 

pokud správně nefunguje jakýkoliv prvek ovládání nebo vypínač. 

14. Výměna dílů a příslušenství. Během servisu používejte výhradně originální náhradní díly. Použití 

jakýchkoliv jiných dílů způsobí zánik záruky. Používejte výhradně příslušenství, které je určeno pro 

použití s tímto nástrojem. 

15. Nepoužívejte nástroje, pokud jste pod vlivem alkoholu nebo léků. Pokud užíváte léky na předpis, 

přečtěte si příbalový leták a zjistěte, zda Vaše reakce nemohou být pod vlivem těchto léků zpomaleny. 

Pokud máte pochybnosti, nástroj nepoužívejte. 

16. Údržba. Pro vlastní bezpečnost nechte provádět servis a údržbu kvalifikovaného technika. 

17. Upozornění pro osoby s kardiostimulátorem. Použití stroje by měly osoby s kardiostimulátorem 

konzultovat se svým lékařem. Elektromagnetická pole v blízkém okolí kardiostimulátoru mohou 

způsobit rušení funkce nebo poruchu stimulátoru. Navíc, osoby s kardiostimulátorem by měly 

dodržovat následující pokyny: 

- Nezbytná je ostražitost, pokud se tyto osoby nacházejí v blízkosti cívek, kabelů vysokého napětí, 

zapalovacích svíček nebo rozdělovačů napětí pracujícího motoru. Pokud má být provedeno seřízení 

na rozdělovači napětí, motor musí být vždy vypnutý. 

Pozor: Parametry práce tohoto nástroje se mohou měnit v závislosti na tlaku stlačeného vzduchu a 

výkonu kompresoru. 

 

 



Preventivní opatření pro zajištění bezpečnosti, charakteristická pro výrobek 

Toto zařízení smí obsluhovat pouze kvalifikovaný personál. 

Mělo by být provozováno výhradně po přečtení a pochopení bezpečnostních upozornění a procedur 

obsluhy, uvedených ve stávajícím návodu k obsluze. 

 

1. V blízkosti tohoto vybavení platí zákaz kouření. 

2. Zařízení provozujte v dobře větraném místě. 

3. Ujistěte se, že vodní pára neproniká ze vzduchového kompresoru do stroje. 

4. Pokud ve vybavení nebo pružných hadicích dojde k úniku stlačeného vzduchu, je nutné 

okamžitě uzavřít přívod vzduchu a provést opravu. 

5. Nepřekračujte doporučovaný pracovní tlak stlačeného vzduchu. Může to způsobit poškození 

vybavení. Viz Technické údaje na straně 5. 

6. Pro případ požáru je vhodné mít v blízkosti hasicí přístroj typu ABC. 

7. Vždy chraňte kůži a oči před kontaktem s pevným mazivem. 

 

Technické údaje: 

1. Nosnost vozíku: 20-60 kg 

2. Vnitřní průměr nádrže maziva: 385 mm 

3. Průměr přítlačné desky: 370 mm 

4. Tlak maziva na výstupu: 25-30 Mpa (3,575~4,290 psi) 

5. Tlak stlačeného vzduchu: 0,5-0,6 Mpa (71,5~85,8 psi) 

6. Stupeň stlačování: 50:1 

7. Průměr potrubního vedení: 1/2 coulu (vnější průměr), délka 2 metry 

 

Charakteristika: 

Pohon ze vzduchového kompresoru, který je bezpečný, nezatěžuje životní prostředí a nevytváří jiskry. 

Obsluha:  

Příprava 

1. Postavte nádrž maziva na vozík. 

2. Umístěte horní víko čerpadla společně s přítlačnou deskou do nádrže maziva, pomalu v úhlu 20~-30° 



3. Zkontrolujte, zda je konektor mezi mazivem a gumovou deskou uzavřený. 

4. Zašroubujte upevňovací díl (jak na přítlačnou desku, tak na tyči úchytu) do nádrže maziva za účelem 

jejího upevnění 

5. Zvedněte horní víko. Doplňte mazivo v nádrži. 

6. Spouštějte horní víko svislým směrem, až přívodní hrdlo čerpadla dosáhne na dno nádrže. 

7. Silně dotáhněte matice. 

8. Nyní je zařízení připraveno k naplnění mazivem 

Naplnění pevným mazivem 

1. Připojte přívod vzduchu ke vzduchovému kompresoru. 

 

2. Nasměrujte mazací pistoli na příslušný bod. 

3. Postupně stiskněte páku pistole podle požadovaného množství maziva. 

4. Vypněte vzduchový kompresor, vytáhněte trubku ze stroje 

5. Vyčistěte dávkovací pistoli a pracovní oblast.  

UPOZORNĚNÍ: 

1. VZDUCHOVÝ KOMPRESOR PŘIPOJUJTE VÝHRADNĚ JEN NA DOBU NUTNOU PRO 

PROVEDENÍ ÚKONU. 

2. NIKDY NESMĚRUJTE PISTOLI NA LIDI, ZVÍŘATA, ATD., ABY NEDOŠLO K TĚLESNÉMU 

ZRANĚNÍ NEBO ŠKODÁM, NEBOŤ TLAK PISTOLE NAPLNĚNÉ MAZIVEM MŮŽE ČINIT AŽ 

4290 psi (300 kg/cm
2
) 

Údržba: 

1. Na pohyblivý korpus čerpadla vždy přidejte trochu mazacího oleje. 

2. Ujistěte se, že vodní pára neproniká ze vzduchového kompresoru do stroje. 

 



Diagnostika poruch: 

1. Je zakázáno rozprašovat mazivo z pistole nástřikově 

Zkontrolujte hustotu maziva, pokud je hustota příliš vysoká, přidejte příslušné množství motorového oleje 

a promíchejte. 

Pokud je hustota normální, zkontrolujte gumové těsnění z hlediska poškození. (Protože nečistoty v pevném 

mazivu způsobují poškození gumového těsnění) 

2. Čerpadlo nepracuje 

Zkontrolujte, zda je dosaženo pracovního tlaku. 

Zkontrolujte, zda se na přívodním hrdle/ventilu maziva nenacházejí nějaké nečistoty. 

Zkontrolujte, zda není poškozena příložka šoupěte v čerpadle.  

Zkontrolujte, zda nedochází k nějakým únikům. 

Zkontrolujte hustotu maziva (pokud je hustota příliš vysoká, přidejte příslušné množství motorového oleje 

a promíchejte). 

Zkontrolujte, zda nechybí mazivo. 

3. Únik maziva 

Zkontrolujte, zda je šoupě utěsněno. (Vyjměte a vytvarujte, aby dobře sedělo a těsnilo) 

Zkontrolujte, zda upevňovací matice/šrouby pracují správně. 

4. Absence maziva na tlakovém hrdle 

Zkontrolujte, zda ve výstupním vedení nejsou zablokovány nějaké nečistoty (Pokud ano, neprodleně je 

odstraňte). 

Zkontrolujte, zda nejsou v dávkovacím kolektoru zablokovány nějaké nečistoty. (Pokud ano, neprodleně je 

odstraňte). 

5. Úniky maziva v pohyblivém korpusu pistole naplněné mazivem 

Zkontrolujte, zda není poškozeno některé gumové těsnění (pokud ano, vyměňte je) 

Pokud jsou jakékoliv díly poškozeny, nahraďte je novými. 
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