TRYCKLUFTSSET MUTTERDRAGARE
Introduktion
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For att du ska få så stor gladje som
mojligt av ditt nya tryckluftsverktyg
rekommenderar vi att du laser denna
bruksanvisning och de medfoljande
sakerhetsforeskrifterna innan du borjar
anvanda maskinen. Vi rekommenderar
dessutom att du sparar bruksanvisningen
ifall du behover lasa informationen om de
olika funktionerna igen.

Tekniska specifikationer
Varvtal:
7 000 v/min (utan belastning)
ca 230 I/min
Tryckluftsforbrukning:
312Nm
Maximalt moment:
90 psi (6,2 bar)
Tryckluftsforsorjning:
3/8" slang
Inklusive 10 st. krafthylsor i kromvanadium.

Mutterdragarens delar
1. Spindel
2. Omkopplare for byte mellan hager/
vanstervarv
3. Avtryckare
4. Luftreglerare for hastighetsinstallning
5. Tryckluftsanslutning

Sa kerhetsforeskrifter
Anvand aldrig tryckluftsverktyg på
platser dar det foreligger brand- eller
explosionsfara.
Kompressorer och tryckluftsverktyg kan
vara farliga om de anvands felaktigt.
Folj alltid samtliga foreskrifter for
tryckluftsforsorjningen (kompressorn)!
Var sarskilt noggrann med att dranera
tryckbehållaren på vatten och att rengora
filtret i tryckluftsslangen. Vatten och
fororenande amnen i tryckluften kan skada
tryckluftsverktyget.
Var alltid uppmarksam på var
tryckluftsslangen ar. Plotsliga
tryckforandringar i slangen kan få den
att rora sig eller slå omkull personer eller
foremål, vilket kan orsaka person- eller
materialskada. Se dessutom til! att slangen
inte ligger så att man kan snubbla over den.
For hogt lufttryck sliter snabbare på
tryckluftsverktyget och kan ge upphov till
farliga situationer.
Tryckluftsslangen får inte komma i kontakt
med vassa kanter, varme och olja.

Anvandning
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Mutterdragarens varvtal och moment
stalls in genom att man vrider på
luftregulatorn som sitter placerad på
undersidan av handtaget vid sidan av
tryckluftsanslutningen. Vid den lagsta
installningen kors mutterdragaren på lagsta
varvtal och moment. Detta varvtal kravs for
mindre skruvar och muttrar. Vid den hogsta
installningen kors mutterdragaren på
hogsta varvtal och moment.
Montera den 6nskade hylsan eller
hylsforlångaren på mutterdragarens
spindel.
Valj rotationsriktning på omkopplaren
på framsidan av handtaget ovanfor
avtryckaren. Om du satter omkopplaren på
R går spindeln medurs, och om du satter
den på L. går spindeln moturs.
Satt hylsan på den skruv eller mutter
som ska lossas eller dras fast och starta
mutterdragaren genom att trycka in
avtryckaren.
Slapp genast avtryckaren nar skruven eller
muttern har lossats eller dragits fast.
Viktigt! Om mutterdragaren inte orkar lossa
eller dra åt en skruv eller mutter, inte ens
om luftregulatorn ar installd på maximum,
får du INTE 6ka trycket i tryckluftsslangen
till over 90 psi! Hitta istallet en annan metod
for att lossa eller dra åt den aktuella skruven
eller muttern.
Fore anvandning ska du alltid kontrollera
att den aktuella skruven eller muttern kan
klara mutterdragarens varvtal och
moment. (312 Nm).
Kontrollera eventuellt skruven eller
mutterns fastdragning med en
momentnyckel nar den har dragits fast av
mutterdragaren.

Hengoring och underhå11
Om tryckluftsforsorjningen inte
blandar smorjolja i tryckluften ska
tryckluftsverktyget smorjas med olja via
verktygets tryckluftsanslutning varje eller
var annan driftstimme. Droppa ett par
droppar smorjolja i tryckluftsverktygets
tryckluftsanslutning, anslut
tryckluftsverktyget till tryckluftsslangen och
låt verktyget kora ett par sekunder for att
smorja det: Smorj tryckluftsverktyget med
4-5 droppar smorjolja på samma satt efter
anvandning. Rengor tryckluftsverktyget
med en hårt urvriden trasa efter
anvandning och håll alltid ytorna fria från
smuts.

Felsokning
Problem
Tryckluftsverktyget kor med nedsatt eller
varierande varvtal.
Mojliga orsaker
1. Trycket i luftslangen ar for lågt.
2. Hastighetsregulatorn eller avtryckaren
på tryckluftsverktyget ar trasig.
Losning
1. Stal! in trycket korrekt eller
låt en fackman undersoka
tryckluftsforsorjningen.
2. Låt en fackman undersoka
tryckluftsverktyget.

