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Legenda: 
Arbor Screw = Trubkový šroub 
Top Yoke = Horní čelist 
Yoke Arm = Rameno čelisti 
Finish Line = Koncová ryska 
Komplet osnov = Komplet čelistí (matric) 
Lock Pin = Uzavírající kolík 
Top Yoke = Horní čelist 
Mounting Fixture = Montážní příslušenství 

 
PŘÍPRAVA NÁSTROJE 

 
Zařízení pro stlačování připevněte k pracovní desce, nebo upněte do svěráku. 

 
HOTOVO! 

  UPOZORNĚNÍ 
 

        Noste ochranné brýle! 
 

NÁVOD NA POUŽITÍ 
 

Opatrně! Nestlačujte zařízení bez hadice a koncovky určené pro stlačení. Také dávejte pozor, abyste během práce s 
nástrojem nestrkali ruce do pracovního prostoru zařízení!   

 
1. Vyjměte jistící čep a otevřete horní čelist. 

 
Pozor: Může nastat situace, kdy bude nezbytné pootočit trubkovým šroubem proti směru  chodu   hodinových ručiček, 

aby se horní čelist otevřela.   
 
2. Zvolte příslušnou sadu čelistí: 

 
Pro normalizované hadice 

č. 6 (5/16”) purpurový                    č. 10 (1/2”)  žlutý 
č. 8 (13/32”) červený                    č. 10 (1/2”)  zelený 
 
Pozor: Ujistěte se, zda byl zvolen komplet s odpovídajícím průměrem!  Špatně zvolená sada může být důvodem 

netěsnosti, nebo poškození zařízení! 

 



 
 
3. Vložte čelisti do zařízení. 
4. Vložte koncovku s hadicí do zařízení a zavřete horní čelist. 
5. Vložte a zajistěte čep. 

 
Pozor: Před zahájením lisovacího procesu se ujistěte, zda je jistící čep na svém místě! 
 
6. Uložte koncovku hadice uprostřed mezi čelistmi. 
7. Otočte trubkový šroub po směru hodinových ručiček takovým způsobem, aby spodní část horní čelisti dosáhla  koncové rysky 

(cca 1/8” od dolní čelisti). 
8. Prověřte, zda byla koncovka dostačujícím způsobem stlačena, pokud ne, pokračujte ve stlačování trubkovým šroubem. 
Pozor: Nikdy netlučte do zařízení ručně nebo mechanicky! 
 
9. Po ukončení lisovacího procesu otočte trubkový šroub proti směru chodu hodinovým ručiček, aby došlo k otevření horní čelisti.   
10.  Vyjměte jistící čep a otevřete čelisti. 
 Vyjměte za zařízení hadici s nalisovanou koncovkou. 

 
NAHRÁDNÍ DÍLY - ČÍSLA 

 
Č. dílu Název 

71500-001 Těleso zařízení pro stlačování  

71500-6 Sada čelistí č. 6 (5/16”) a redukční 
bariéra č. 8 (13/32”)  

71500-8 Sada čelistí č. 8 (13/32”)  

71500-10 Sada čelistí č. 10 (1/2”) 

71500-12 Sada čelistí č. 12 (5/8”)  

71 550-PB Kufřík z umělé hmoty se sadou čelistí  

 
 
 
Jsou dostupné dodatečné sady čelistí s redukční bariérou 
 

Č. dílu Název 

71500-6SRB Sada čelistí č. 6  
redukční bariéra 5/16” 

71500-10SRB Sada čelistí č. 10 
(redukční bariéra 1/2”)  

71500-12SRB 
Sada čelistí č. 12 
(redukční bariéra 5/8”)  
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