
PARAMETER 

KAPACITET……………………… 10 TONS 

ARBEJDSGAB……………0-330 MM 

BREDDE………………………… 380 MM 

FUNKTION 

1. Bruges til at rette, bøje og presse dele.  

2. Leje med flere positioner til justering af arbejdshøjden.  

3. Trykmåler viser driftstrykket  

DRIFT  

1. Anbring arbejdsemnet på lejet. 

2. Find og luk aflastningsventilen ved at dreje den med uret, indtil den er tæt. 

3. Pump håndtaget, indtil rammen nærmer sig arbejdsemnet. 

4. Juster rammen og arbejdsemnet for at sikre centreret belastning. 

5. Påfør arbejdsemnet belastning ved at pumpe håndtaget. Overbelast ikke 

arbejdsemnet. 

6. Fjern belastningen fra arbejdsemnet ved at dreje aflastningsventilen mod uret. 

Stabiliser arbejdsemnet, så det ikke falder, når trykket frigives. 

7. Fjern arbejdsemnet efter rammen er trukket helt tilbage. 

ADVARSEL 

1. Læs og forstå hele instruktionsmanualen, inden du forsøger at installere eller betjene 

denne maskine. 

2. Denne presse er designet og beregnet til kun at blive betjent af personale, der er 

uddannet og har erfaring. Hvis du ikke er fortrolig med korrekt og sikker betjening af 

en hydraulisk presse, må du ikke bruge den, før du har opnået en god oplæring og 

viden. 

3. Brug ikke denne presse ud over dens nominelle kapacitet. 

4. Forstå maks. arbejdsslag før drift, og overbelast ikke maks. arbejdsslag for ikke at 

beskadige dele. 

5. Denne presse er kun beregnet til at presse, bøje og rette. Pres IKKE fjedre eller andre 

genstande sammen, som kunne springe ud af pressen. Sammenpres IKKE 

genstande, der kan splintres. 

6. Kontrollér pressen for løse eller beskadigede dele før hver aktivitet. Udskift beskadigede 

dele, og tilspænd alle løse bolte inden brug. 

7. Visse dele, der presses, kan have tendens til at springe ud af pressen eller eksplodere 

under tryk. Beskyt dig selv derefter. Hold hænderne væk fra pressehovedet og ude af 

støttestangshullerne. Centrér altid arbejdsemnet på bordpladerne, og centrér 

pressehovedet på arbejdsemnet for at forhindre skade ved udkast af arbejdsemnet. 

8. Bær altid sikkerhedsbriller/ansigtsskærm og personligt sikkerhedsudstyr. 

VEDLIGEHOLDELSE 

1. Inspicer pressen for beskadigelse før hver brug. Må ikke bruges, hvis den er bøjet, itu, 

revnet, lækker eller på anden måde er beskadiget. 

2. Smør regelmæssigt alle bevægelige dele, herunder pumpestemplet og hydraulikrammen. 

3. Kontrollér hydraulikforbindelser og slanger før hver brug. Må ikke bruges, hvis der 

bemærkes snit, skader, læk eller på anden måde beskadigede tilslutninger og/eller slanger. 

 

Fejlfinding 

 

Symptom Mulig årsag Udbedring af fejl 

Stemplet kan ikke bevæge sig  De mekaniske dele er 

defekte 

Tilføj smøreolie eller fedt  

Stemplet kan ikke trækkes 

automatisk tilbage eller 

trækker langsomt tilbage 

1. Beholder overfyldt 

2. Forbindelser binder 

 

1. Aftap løfteenhedens olie til 

korrekt niveau 

2. Rens og smør bevægelige 

dele 

Vil ikke løfte til fuld længde Løfteenhedens oliestand 

lav 

Tilføj hydraulikolie 



 
LØSDELE 
NR. BESKRIVELSE ANT. NR. BESKRIVELSE ANT. 

1 TVÆRBJÆLKE 1 9 BOLT 8 
2 MØTRIK 1 10 SPÆNDESKIVE 8 
3 BOLT 8 11 MØTRIK 8 
4 SPÆNDESKIVE 8 12 JUSTERINGSBJÆLKE 1 

5 MØTRIK 8 13 HÅNDPUMPE 1 

6 STANG 2 14 CYLINDER 12 

7 DORNPLADE 2 15 MANOMETER 1 

8 BEN 2 16 STIFT 2 

 
 

 
 

 
 

10 TON VÆRKSTEDSPRESSER 
 

INSTRUKTIONSMANUAL        CE 
  
   
 
 

 
 

 
LÆS VENLIGST DENNE MANUAL 
 OMHYGGELIGT INDEN BRUG 
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