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 Właściwe ustawienia prasy hydraulicznej 

 Otworzyć zawór, automatycznie cofnie się tłok, zamknąć 

zawór 

 Obracać rękojeść przeciwnie do wskazówek zegara 

(przytrzymując drugą ręką korpus szczęk górnej i dolnej) aż 

do wyczucia oporu, wyciągnąć zawleczkę zabezpieczającą 

otworzyć górną szczękę 

 Gotowe do użycia ! 

     UWAGA !     

Używać tylko w okularach ochronnych 



 
 

OGÓLNE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA: 
 

1. Nie uruchamiać prasy hydraulicznej bez prawidłowo włożonych wkładów 

wewnętrznych. Niezastosowanie się do tych informacji spowoduje uszkodzenie prasy. 

2. Zawsze zachowywać odstęp 2mm pomiędzy rękojeścią a szczęką dolną. 

Niezachowanie go spowoduje uszkodzenie prasy.  

3. Podczas pracy z prasą hydrauliczną należy uważać na ręce, aby przez nieuwagę nie 

ścisnąć palców podczas pracującego urządzenia. 

4. Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci 

5. Używać wyłącznie w okularach ochronnych 

 

INSTRUKCJA OBSŁUGI: 
 

1.Wyciągnąć kołek zabezpieczający otworzyć górną szczękę. 

 

UWAGA: 

Aby otworzyć górną szczękę należy obracać rękojeścią przeciwnie do wskazówek zegara 

(przytrzymując drugą ręką korpus szczęk górnej i dolnej) w celu pełnego opuszczenia tłoka 

aż do wyczucia lekkiego oporu. 

 

 

Rękojeść 
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Rączka 
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2. Wybrać właściwy rozmiar wkładów wymiennych 

 

Rozmiar standartowy Rozmiar zredukowany 

#6 (5/16")- kolor fioletowy #6 (5/16")- kolor czarny 

#8 (13/32")- kolor czerwony #8 (13/32")- kolor fioletowy 

#10 (1/2")- kolor żółty #10 (1/2")- kolor pomarańczowy 

#12 (5/8")- kolor zielony #12 (5/8")- kolor niebieski 

 

UWAGA: 

Należy mieć pewność, iż założone są wkłady wewnętrzne o właściwym rozmiarze.  

Założenie wkładów o niewłaściwej wielkości spowoduje, iż przewody zostaną niewłaściwie 

połączone! 

 

 
 

3. Włożyć właściwe wkłady wewnętrzne do szczęk górnej i dolnej. Należy właściwie 

umieścić wkłady wewnętrzne pamiętając, aby kołki zabezpieczające z wkładów 

znajdowały się w przewidzianych do tego miejscach w szczękach (patrz rysunek 

powyżej).  

 

4. Zamknąć szczękę górną 

 

5. Włożyć kołek zabezpieczający 

 

 

UWAGA: 

Należy mieć pewność, iż kołek (zawleczka zabezpieczająca) jest prawidłowo umieszczona. 

Niewłaściwe umieszczenie zawleczki może spowodować uszkodzenie prasy. 

 

6. Włożyć przewód, który zamierzamy poddać zagnieceniu pomiędzy wkłady 

wewnętrzne prasy. Ścisnąć dolną szczękę prasy do umieszczonego przewodu 

dokręcając rękojeścią (zgodnie ze wskazówkami zegara) aż do wyczucia oporu. 

 

7. Zamknąć zawór umieszczony na rękojeści (CLOSE) do wyczucia lekkiego oporu.  

Miejsce 

umiejscowienia 

kołka 

zabezpieczającego 

niewidoczne  



 

8. Naciskając rączką umieszczoną na obudowie zagnieść przewód. 

 

9. Po zakończeniu procesu zagniatania odkręcić zawór umieszczony na rękojeści 

(OPEN) do momentu wyczucia lekkiego oporu. Tłok wewnętrzny wykona wstępny ruch 

zwrotny. 

 

 10. Opuścić całkowicie tłok prasy hydraulicznej przekręcając rękojeścią w kierunku 

przeciwnym do wskazówek zegara. 

 

11. Wyciągnąć zawleczkę zabezpieczającą otworzyć górną szczękę. 

 

12. Wyciągnąć zagnieciony przewód. 

 

Elementy zamienne: 

 

L.p.    Nr. katalogowy Nazwa części 

1   71500-001 Prasa hydrauliczna 

2   71500-6 Wkład standartowy #6 (5/16") i zredukowany 

(13/32") 

3   71500-8 Wkład standartowy #8 (13/32") 

4    71500-10 Wkład standartowy #10 (1/2")  

5   71500-12 Wkład standartowy #12 (5/8") 

6   71500-6 SRB Wkład zredukowany #6 (5/16") 

7   71500-10 SRB  Wkład zredukowany #10 (1/2") 

8   71500-12 SRB Wkład zredukowany #12 (5/8") 

9   71500-PB Gumowo-plastikowa obudowa do wkładów 
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