HYDRAULIPRÄSSIT
Käyttö- ja huolto-ohjeet
ERITTÄIN TÄRKEÄÄ: Lue nämä turva-, kokoamis-, käyttö- ja huolto-ohjeet huolellisesti, ja säilytä ne hyvässä
tallessa myöhempää tarvetta varten. Tämä hydrauliprässi on suunniteltu tavallisiin taivutus-, oikomis- ja prässäystöihin sekä akseleiden ja laakereiden ulosvetämiseen. Älä koskaan käytä laitetta sellaisiin käyttökohteisiin, joita ei tulisi tehdä hydrauliprässillä. Käytä aina kuhunkin tehtävään parhaiten sopivaa työkalua.
Käsittele hydrauliprässiä oikein ja varmista ennen laitteen käyttöä, että kaikki osat ja komponentit ovat hyvässä kunnossa eikä laitteesta puutu mitään osia. Ainoastaan valtuutetut henkilöt saavat käyttää hydrauliprässiä
luettuaan ensin huolellisesti ja ymmärrettyään tämän käyttöohjeen sisällön.
Älä muuta hydrauliprässiä millään tavoin.
Näiden ohjeiden noudattamatta jättäminen voi aiheuttaa vahinkoja tai vaurioita käyttäjälle, hydrauliprässille tai
työstettävälle kappaleelle.
Valmistaja ei ole vastuussa hydrauliprässin tai käsiteltyjen komponenttien väärinkäytöstä.
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Älä koskaan ylitä laitteen nimelliskapasiteettia.
CM-sylintereillä varustetut mallit: Älä ylitä max. iskunpituutta, joka on ilmoitettu laitteessa olevassa tarrassa ja merkitty punaisella värillä mäntään.
Pidä asiattomat henkilöt ja etenkin lapset etäällä työskentelyalueelta.
Sijoita hydrauliprässi aina seinää vasten. Mikäli hydrauliprässi sijoitetaan avoimeen työtilaan, on sen
takapuolelle välttämätöntä asettaa suojus. Tämä estää sivullisten loukkaantumisen, mikäli työstettävä
kappale irtoaa äkisti.
Hydrauliprässien työtasot (Kuva 1, kohta A), kuten hydrauliprässit yleensäkin, ovat raskaita laitteita, joita
on käsiteltävä varoen. Mikäli hydrauliprässiä ei ole varustettu vinssillä, on käyttäjän tällöin pyydettävä
muiden henkilöiden apua työtason asettamiseksi työasentoon, kuten myös silloin kun työkorkeutta on
tarpeen muuttaa. Katso kohta 2.1.
Älä vie käsiä tai muita kehon osia työalueelle (Kuva 3).
Käytä aina silmä- ja kasvosuojia (Kuva 4).
Älä koskaan käytä väljiä vaatteita, solmiota, kelloa, rannerenkaita, ketjuja tai muita vastaavia hydrauliprässiä käyttäessäsi. Sido pitkät hiukset taakse.
Varotoimenpiteenä hydrauliprässiemme ylikuormitusventtiilit on säädetty tehtaalla maksimikäyttöpaineeseensa. Tätä venttiiliä ei saa missään nimessä säätää.
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EY-vaatimustenmukaisuusvakuutus

Melchor Gabilondo, S.A.
vakuuttaa täten, että

HYDRAULIPRÄSSIT
Mallit
KSG-15 / KMG-15 / KMG-30 / KSC-10 / KSC-10N / KSC-15 / KSC-15N / KCK-15 / KCK-15L / KCK-15N
KCK-15NF / KCK-30 / KCK-30L / KCK-30N / KCK-30NF / KCK-50 / KCK-50L / KCK-50N / KCK-50NF
KP-30 / KP-30L / KP-30N / KP-30NF / KPD-30 / KPD-30N / KPD-30NF / KPD-50 / KPD-50N / KPD-50NF

ovat yhdenmukaisia konedirektiivin 2006/42/EY kanssa.

Miguel Gabilondo
Toimitusjohtaja
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