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Betjeningsvejledning DRP 30 (DK)

Trykluftfedtpresse DRP 30







Kontinuerlig smøring ved aktiveret aftrækker
Udstyret med DIN-fyldenippel og udluftningsventil i pressehovedet
Tryklufttilslutning med koblingsnippel
Let håndterbar grundet aluminiumshus med ergonomisk håndgreb
Tilslutningsgevind R 1/8“
Leveres inklusiv 300mm lang højtryksslange Ø 13 mm und dyserør, begge
med hver sit hydraulikmundstykke

Tekniske data



Brugbare smøremidler
Fyldemængde





Trykforhold
Indgangslufttryk
Arbejdstryk

smørefedt op til NLGI 2
400gr fedtpatron eller 500gr løst fedt (evt.
m ed fedtfylder)
40:1
3-7 bar, anbefalet tryk 6 bar
280 bar max.

Forberedelse til fyldning af DRP 30 med løst smørefedt

!

Bemærk

Ved påfyldning med løst fedt anbefales det stærkt at vende kraven i fedtpressens rør.
Hold røret med den åbne ende med gevind nedad under hele omstillingsprocessen
af sikkerhedshensyn! Hvis du er i tvivl, skal du altid konsultere en specialist for råd og
vejledning. Bemærk også vores sikkerhedsforanstaltninger på www.umeta.com
1.

Fjern pressens hoved og træk en smule i
håndtaget (1) så trækstangen (3) låses fast af
låsepalen (4) Fjern derefter først håndtaget og
siden kontramøtrikken (2) fra trækstangen.

2.

Stil røret på et fast, ikke sart underlag med
gevindet nedad. Tryk på låsepalen (4).
Trækstangen (3) er under spænding og
løsner sig med et kraftigt tryk! Fjern den
komplette trækstang med sikringsskive (5),
manchet (6), formskive (7) og pressefjeder (8).
Derved løsner låsepalen sig og falder ud.

3.

Fjern pressefjederen (8), formskiven (7) og
manchetten (6) fra trækstangen. Sikringsskiven
(5) bliver siddende på trækstangen. Vend nu
manchetten (6) om. Skub nu manchetten (6),
formskiven (7) og pressefjederen (8) tilbage på
trækstangen.
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4.

Betjeningsvejledning DRP 30 (DK)

Låsepalen (4) indsættes i den tilhørende revne.
Indfør den komplette trækstang i presserøret
igen. Påskru først kontramøtrikken og til slut
håndtaget på trækstangen.

Presserøret er nu ændret til brug med løst fedt.

Betjeningsvejledning for fyldning af DRP 30 med fedtpatroner
1.
For at skifte
fedtpatron afskrues
presserøret fra
pressehovedet

5.
A) Aflast
trækstangen
B) Tryk på
låsepalen
C) Skub
trækstangen ind i
presserøret

2.
Trækstangen
trækkes ud til
yderste position

6.
Udluft ved at
trykke på
udluftningsventilen

3.
Fedtpatronen
ilægges

7.
Monter tilbehøret
(dyserør eller
slange) ved
påskruning.
Klar til brug.

4.
Presserøret med
patron skrues på
pressehovedet

