BRUGSANVISNING NR. 167
TRYKLUFTPOPNITTESÆT

HN NR. 2066

TEKNISKE DATA:
Kapacitet:
Mundstykker:

Stålnitter op til 4,8 mm (3/16”)
4,8 mm, 4,0 mm, 3,2 mm, 2,4 mm
(3/16”, 5/32”, 1/8”, 3/32”)
Vægt:
1,7 kg
Lufttryk:
4,8 – 7 kg/cm²
² (80-100 P.S.I.)
Luftforbrug:
110L/min. (ved 20 nitninger pr. min.)
Luftindtagsslange:
¼”PT (el. NPT)
Længde af trækhoved: 69 mm (uden mundstykke)
Højde, total:
230 mm
TILBEHØR:
Nøgler:

2 stk.

SMØRING & LUFTTILFØRSEL:
• Nittepistolen skal anvendes sammen med et filter, en tågesmører og regulator.
• Dagligt, før og efter endt arbejde, smøres pistolen med et par dråber smøreolie
(#60, SAE 10W) af god kvalitet i luftindtaget.
• Brug kun ren, tør trykluft. For at få optimal funktion skal tryklufttilførslen
være på 4,8 - 7 kg/cm² (80-100 P.S.I.)
FREMGANGSMÅDE VED BRUG:
1. Sørg for at trykluftslange og –tilslutninger er af korrekt størrelse.
2. Placér nitten i pistolens mundstykke.
3. Stik nitten ind i hullet på arbejdsemnet, hold pistolen godt fast, og tryk pistolens
ventilhåndtag ind.
4. Fjern stumpen af nitten fremad eller bagud.
VEDLIGEHOLDELSE:
1. Skift af mundstykke. Tilslut pistolen til luftslangen, og hold ventilhåndtaget inde,
mens mundstykket skrues af. Håndtaget holdes inde indtil et andet mundstykke
er skruet helt fast.
2. Rensning og udskiftning af kæber. Afskru topdækslet (2). Hold stempelpakningen
med en nøgle, mens kæbehuset afskrues (3). Aftag kæberne og rengør med
opløsningsmiddel eller stålbørste. Smør kæber og kæbehus med et tyndt lag olie.
3. Tilsætning af hydraulikolie. Alle tryklufthydrauliske nittepistoler skal lejlighedsvis
efterfyldes med hydraulikolie: Dette er meget enkelt og tager kun et par minutter.
Påfyld blot hydraulikolien* til korrekt niveau, som er angivet på illustrationen.
FEJLFINDING:
1. Kæberne tager ikke ordentligt fat: Slidte eller beskadigede kæber – udskift disse.
2. Kæberne vil ikke åbne sig: Rengør og smør kæberne (5). Sørg for at
mundstykket er ordentligt skruet fast.
3. Slaglængden er for kort: For lav oliestand – tilsæt hydraulikolie som beskrevet
under ”vedligeholdelse”.
4. For svag trækkraft: Kontrollér lufttilførsel og –tryk.
5. Luftudtrængen: Rengør og smør luftventil og luftindtag. Tilsæt et par dråber
smøreolie (#60, SAE 10W) af god kvalitet.

EKSTRA TILBEHØR SOM KAN KØBES HOS HARALD NYBORG
Vare nr
1992
1849
1852
1074

Tekst
BLINDNITTER 4,8 MM PK A 50 STK
BLINDNITTER 3,2 MM PK A 50 STK
BLINDNITTER 3,2 MM PK A 100STK
MINI TÅGESMØRER

