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 Správné nastavení hydraulického lisu 

 Otevřete ventil, píst se automaticky vrátí, uzavřete ventil 

 Otáčejte rukojeť opačně, proti směru hodinových ručiček 

(druhou rukou přidržujte těleso čelistí - horní a spodní) až 

ucítíte odpor, vytáhněte pojistku, otevřete horní čelist 

 Proces ukončen! 

     POZOR !     

Používejte jen v ochranných brýlích 



 
 

OBECNÁ BEZPEČNOSTNÍ PRAVIDLA: 

 

1. Nespouštějte hydraulický lis bez správně vložených vnitřních vložek. Nedodržení 

těchto informací způsobí poškození lisu. 

2. Vždy zachovejte odstup 2 mm mezi rukojetí a spodní čelistí. Jeho nedodržení způsobí 

poškození lisu.  

3. Při práci s hydraulickým lisem je třeba dbát zvýšené pozornoti, aby nedošlo 

k zachysení a následnému poranění prstů.  

4. Skladujte mimo dosah dětí.  

5. Během práce se zařízením používejte ochranné brýle.  
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NÁVOD NA POUŽITÍ. 

 

1. Vyjměte jistící čep, otevřete horní čelist. 

 

POZOR : 

Pro otevření horní čelisti je třeba otáčet rukojeť proti pohybu hodinových ručiček (přidržujte 

druhou rukou těleso horní a dolní čelisti) za účelem max. zatažení pístu, až ucítíte lehký 

odpor. 

 

2. Zvolte správný rozměr výměnných vložek 

 

Standardní rozměr Redukovaný rozměr 

#6 (5/16")- fialová barva #6 (5/16")- černá barva 

#6 (5/16")- červená barva #6 (13/32")- fialová barva 

#10 (1/2")- žlutá barva #10 (1/2")- oranžová barva 

#12 (5/8")- zelená barva #12 (5/8")- modrá barva 

 

POZOR : 

Je třeba mít jistotu, že nasazené vnitřní vložky mají správný rozměr.  

Nasazení vložek nesprávné velikosti způsobí, že kabely budou nesprávně spojené! 
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3. Vložte správné vnitřní vložky na horní a spodní čelist. Je třeba správně umístit 

vnitřní vložky a dbát na to, aby se jistící čepy na vložách nacházely v proto určených 

drážkách (viz obrázek výše).  

 

4. Uzavřete horní čelist 

 

5. Vložte jistící čep 

 

POZOR : 

Je třeba mít jistotu, že čep (pojistka) je správně umístěna. Nesprávné umístění pojistky může 

způsobit poškození lisu. 

 

6. Vložte hadici, která bude stlačena mezi vnitřními vložkami lisu. Stlačte dolní čelist 

lisu a utáhněte pomocí rukojeti (po směru hodinových ručiček) až ucítíte odpor. 

 

7. Uzavřete ventil umístěný na rukojeti (CLOSE) až ucítíte lehký odpor.  

 

8. Ovládacím madlem umístěným na rukojeti  stlačte hadici. 

 

9. Po ukončení procesu stlačování otevřete ventil umístěný na rukojeti (OPEN) do 

okamžiku, než pocítíte lehký odpor. Vnitřní píst provede úvodní vratný pohyb. 

 

 10. Píst hydraulického lisu zatáhněte pootočením rukojeti proti směru  hodinových 

ručiček. 

 

11. Vytáhněte pojistný čep a otevřete horní čelist. 

 

12. Vyjměte nalisovanou hadici. 

 

 

  



Náhradní prvky: 

 

poř. 

č. 

   Katalogové č. Název dílu 

1   71500-001 Hydraulický lis 

2   71500-6 Standardní vložka #6 (5/16") a redukovaný (13/32”) 

3   71500-8 Standardní vložka #8 (13/32") 

4    71500-10 Standardní vložka #10 (1/2")  

5   71500-12 Standardní vložka #12 (5/8") 

6   71500-6 SRB Redukovaná vložka #6 (5/16") 

7   71500-10 SRB  Redukovaná vložka #10 (1/2") 

8   71500-12 SRB Redukovaná vložka #12 (5/8") 

9   71500-PB Pryžově-plastový kryt na vložky 
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