ZÁRUČNÍ LIST
1. Na výrobky UNI-MAX je poskytována záruka v délce 24 měsíců od data prodeje dle občanského

zákoníku nebo v délce 12 měsíců dle obchodního zákoníku a vztahuje se na prokázané vady materiálu či vady výroby. Jiné nároky ve vztahu na poškození jakéhokoliv druhu, přímé nebo nepřímé, vůči
osobám nebo materiálu jsou vyloučeny.
2. Záruka se nevztahuje na závady způsobené neodbornou montáží či manipulací, neodborným zacházením, přetížením, nedodržením instrukcí uvedených v návodu, použitím nesprávného příslušenství
nebo nevhodných pracovních nástrojů, zásahem nepovolané osoby, nebo poškozením během transportu či mechanickým poškozením. U některých druhů výrobků či jejich částí, jako je např. příslušenství, motory, uhlíky, těsnící a horkovzdušné prvky, které vyžadují periodickou výměnu, lze při používání předpokládat běžné opotřebení, které již není předmětem záruky.
3. Při uplatňování nároků na záruční opravu je nutno doložit, že výrobek byl prodán prodávajícím, u
něhož je výrobek reklamován, a že záruční doba ještě neskončila. Za tímto účelem doporučujeme
v zájmu co nejrychlejšího vyřízení reklamace předložit záruční list, opatřený datem výroby a prodeje,
výrobním číslem (číslem série), razítkem příslušné prodejny a podpisem prodávajícího, popřípadě
platný kupní doklad apod.
4. Reklamaci uplatňujete u prodejce, kde jste výrobek zakoupili, popř. zašlete v nerozloženém stavu do
opravy.
5. Záruční doba se prodlužuje o dobu, kdy je výrobek v záruční opravě. Reklamovaný výrobek zasílejte
do opravy s popisem závady, řádně zabalený (nejlépe v originální krabici, kterou doporučujeme pro
tyto účely uschovat) a s přiloženým vyplněným záručním listem, popřípadě jiným dokladem, potvrzujícím nárok na reklamaci.
6. Výrobky předávejte do servisu pouze ve vyčištěné podobě. V opačném případě je z hygienických
důvodů není možné přijmout, nebo je nutné účtovat poplatek za čistění.
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Výrobek: Zouvačka 533BIP AUTOMATIC
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Výrobní číslo (série):
Datum výroby:
Záznamy opravny:
Datum prodeje, razítko, podpis:
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Vážený zákazníku, děkujeme Vám za zakoupení produktu UNI-MAX.
Naše společnost je připravena Vám poskytnout své služby – než výrobek zakoupíte, při koupi i po zakoupení. V případě jakýchkoli dotazů, návrhů či doporučení kontaktujte naše obchodní místo. Vynasnažíme se Váš návrh zvážit a reagovat v rámci možností.

První použití zařízení je ve smyslu tohoto návodu právním krokem, kterým
uživatel svou svobodnou vůlí stvrzuje, že tento návod řádně prostudoval,
zcela pochopil jeho smysl a seznámil se všemi riziky.
POZOR! Nepokoušejte se uvést (popř. používat) zařízení dříve, než se seznámíte s celým návodem k obsluze. Návod uschovejte pro příští použití.
Pozornost je třeba věnovat zejména pokynům týkajících se bezpečnosti práce. Nedodržení nebo
nepřesné provádění těchto pokynů může být příčinou úrazu vlastní osoby nebo osob jiných,
popřípadě může dojít k poškození zařízení nebo zpracovávaného materiálu.
Dbejte zejména bezpečnostních instrukcí uvedených na štítcích, kterými je zařízení opatřeno.
Tyto štítky neodstraňujte, ani nepoškozujte.
Pro usnadnění případné komunikace si zde opište
číslo faktury popř. kupního dokladu.

POPIS
Verze automatické zouvačky BL533IP vybavená 23" otočným stolem, sloupem pneumaticky
sklápěným pomocí nožního spínače a posuvným ramenem. Dále je vybavená „tlakovým
dělem“. Posuv ramene a zdvih montážní patky je aretován jedním tlačítkem. Napájení 230
V/50 Hz, příkon motoru 1,1 k W, pracovní tlak vzduchu 8 bar. Max. průměr kola 39" (1 000
mm), max. šířka 12" (305 mm). Rozsah vnějšího upínání ráfku 10" – 21", vnitřního 12" – 23".
Zdvih montážní patky 12" (305 mm), přítlak 22 kN, kroutící moment otočného stolu 1 000
Nm. Max. úroveň hluku 70 dB.
Poznámka: Možno objednat příslušenství:
BLJMP – plastový návlek na upínací čelisti stolu, BLMHPP – plastový návlek na
zouvací patku,
WL10 – EasyLift – zvedák kol na zouvačku,
C03 – adaptér pro upínání motocyklových kol,
ACAP2003 – aplikační sloup UNI-ROLLER pro zouvačky

Tento stroj není vždy dodáván s elektrickou zástrčkou či zásuvkou. Před započetím
práce nechte kvalifikovaným elektrikářem nainstalovat na kabelové zakončení odpovídající Vaší
zásuvce.
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TECHNICKÁ DATA
Napětí ............................................................................................................................ ~230 V/50 Hz
Příkon ...................................................................................................................................... 1,1 k W
Maximální průměr kola ................................................................................................ 39“ (1 000 mm)
Maximální šířka kola........................................................................................................ 13“ (330 mm)
Vnější upnutí ráfku .............................................................................. 10“ – 21“ (254 mm – 533,4 mm)
Vnitřní upnutí ráfku .......................................................................... 12“ – 23“ (304,8 mm – 584,2 mm)
Maximální rozevření uvolňovače patky pláště................................................................. 12“ (305 mm)
Maximální provozní tlak ................................................................................................................ 8 bar
Síla uvolňovače patky ............................................................................................................. 2 500 kg
Maximální točivý moment (otočný stůl) .................................................................................. 1 078 Nm
Hladina hluku ....................................................................................................................... < m 70 dB
Celkové rozměry (d x š x v) ...................................................................................970 x 765 x 940 mm
Přepravní hmotnost ...................................................................................................... 214 kg / 255 kg
Správnost textu, grafů a údajů se váže na dobu tisku. V zájmu neustálého zlepšování našich výrobků
může bez předchozího upozornění dojít ke změně technických údajů.
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BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ
• Zařízení může obsluhovat pouze osoba starší 18 let, řádně způsobilá, poučená a proškolená
ze zásad bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
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