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Legenda: 
Arbor Screw = Śruba rurowa 
Top Yoke = Jarzmo górne 
Yoke Arm = Ramię jarzma 
Finish Line = Kreska końcowa 
Komplet matryc = Komplet zacisków (matryc) 
Lock Pin = Kołek ustalający 
Bottom Yoke = Jarzmo górne 
Mounting Fixture = Podstawa montażowa 

 
PRZYGOTOWANIE NARZĘDZIA 

Zaciskarkę można zainstalować na stole warsztatowym lub w imadle. 
 

GOTOWE! 

  OSTRZEŻENIE 
 

        Załóż okulary ochronne! 
INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA 

Ostrożnie! Nie zaciskaj zaciskarki bez założonego węża i końcówki przeznaczonych do zaciskania Również uważaj, aby 
podczas pracy z narzędziem nie zbliżać dłoni do któregokolwiek miejsca zaciskania! 

1. Wyjmij kołek i otwórz górne jarzmo. 
Uwaga: Może okazać się koniczne pokręcenie śrubą rurową w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, aby 

górne jarzmo otworzyło się   
2. Wybierz odpowiedni komplet matryc: 
Do węży znormalizowanych 

nr 6 (5/16”) purpurowy                    nr 10 (1/2”)  żółty 
nr 8 (13/32”) czerwony                    nr 10 (1/2”)  zielony 
Uwaga: Upewnij się, czy wybrałeś komplet o odpowiednim rozmiarze!  Źle dobrany komplet może być powodem 

nieszczelności lub uszkodzenia zaciskarki! 

 

 
 
3. Wprowadź matryce do jarzma 
4. Umieść końcówkę i wąż w zaciskarce i zamknij górne jarzmo. 
5. Wprowadź i zabezpiecz kołek. 
Uwaga: Przed przystąpieniem do zaciskania upewnij się, kołek zaskoczył na miejsce.   



6. Ustaw końcówkę węża w środku pomiędzy matrycami. 
7. Pokręć śrubą rurową w kierunku zgodnym z ruchem  wskazówek zegara tak, aby spód górnego jarzma doszedł do końcowej 

kreski (około 1/8” od dolnego jarzma). 
8. Sprawdź, czy końcówka została wystarczająco zaciśnięta; jeżeli nie, kontynuuj zaciskanie śrubą rurową. 
Uwaga: Nigdy nie pobijaj zaciskarki ręcznie lub mechanicznie! 
9. Po zakończeniu zaciskania pokręć śrubą rurową w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, aby górne jarzmo 

otworzyło się.   
10.   Wyjmij kołek ustalający i otwórz jarzmo 
 Wyjmij wąż z zaciśniętą końcówką z zaciskarki. 

 
CZĘŚCI ZAMIENNE - NUMERY 

 
Nr części Nazwa 

71500-001 Zespół zaciskarki  

71500-6 Komplet matryc nr 6 (5/16") oraz barierka 
redukcyjna nr 8 (13/32")  

71500-8 Komplet matryc nr 8 (13/32")  

71500-10 Komplet matryc nr 10 (1/2”) 

71500-12 Komplet matryc nr 12 (5/8")  

71 550-PB Walizka z tworzywa z kompletem matryc  

 
 
 
Dostępne dodatkowe komplety matryc z barierką redukcyjną 
 

Nr części Nazwa 

71500-6SRB Komplet matryc nr 6  
barierka redukcyjna 5/16” 

71500-10SRB Komplet matryc NR 10 
(barierka redukcyjna 1/2”)  

71500-12SRB 
Komplet matryc NR 12 
(barierka redukcyjna 5/8”)  

 
Odnośnie obsługi pogwarancyjnej: 
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