ZÁRUČNÍ LIST
1.
Na nářadí a stroje KH Trading je poskytována záruka 6/24 měsíců od data prodeje
dle obchodního nebo občanského zákona. (prokázat řádně vyplněným záručním listem, fakturou, účtenkou).
2.
Záruka se nevztahuje na závady zaviněné neodborným zacházením, přetížením, nedodržením instrukcí uvedených v návodu, použitím nesprávného příslušenství nebo
nevhodných pracovních nástrojů, zásahem nepovolané osoby, přirozeným opotřebením nebo poškozením během transportu. Dále se nevztahuje na příslušenství, motor,
uhlíky, těsnící a horkovzdušné prvky, které vyžadují periodickou výměnu.
3.
Při uplatňování nároků na záruční opravu je nutno předložit záruční list, který je platný pouze tehdy, je-li opatřen datem výroby a prodeje, výrobním číslem (číslem série),
razítkem příslušné prodejny a podpisem prodávajícího, popřípadě platný kupní doklad.
4.
Reklamaci uplatňujete u prodejce, kde jste nářadí nebo stroj zakoupili, popř. zašlete
v nerozloženém stavu do opravy. Prodávající je povinen vyplnit záruční list (datum
prodeje, výr. číslo, příp. číslo série, razítko prodejny a podpis). Všechny tyto údaje
musí být provedeny ihned při prodeji.
5.
Záruční doba se prodlužuje o dobu, kdy je nářadí nebo stroj v záruční opravě. Nebude-li při opravě shledána závada, spadající do záruky, hradí náklady spojené
s výkonem servisního technika vlastník (uživatel) nářadí nebo stroje.
Nářadí zasílejte do opravy s popisem závady, vloženým záručním listem, nejlépe
v originální krabici, kterou doporučujeme pro tyto účely dobře uschovat.
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.

NÁVOD K OBSLUZE
ZOUVAČKA T800

SERVIS
KH Trading sro
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Fax
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Výrobek: Zouvačka T800
Typ:
ZD – T800
Datum výroby:
Datum prodeje, razítko, podpis:

Výrobní číslo (série):
Záznamy opravny:

Bez řádně vyplněného záručního listu nebo platného kupního dokladu s uvedením typu zboží
(faktura, doklad o platbě v hotovosti apod.) nelze na případné reklamace brát zřetel.
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ZD – T800
1

Vážený zákazníku, děkujeme Vám za zakoupení zařízení od firmy KH Trading s.r.o.
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.

POZNÁMKY

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
Popis stroje
Univerzální zařízení pro výměnu pneumatik nákladních vozů, autobusů, traktorů a jiné průmyslové
techniky. Lze použít pro stahování pneumatik s duší tak bezdušových. Zařízení nalezne využití
v pneuservisech, autodílnách, dopravních a přepravních společnostech, opravnách pneumatik vozového parku firmy. Stejně dobře může sloužit u výrobce nákladních automobilů, autobusů, zemědělské a lesnické a stavební techniky.
Popis funkce zařízení
Upínání nebo uvolňování pneumatiky, pohyb kolem demontážní desky (háku) a nastavení pracovní
výšky otočného ramene upínacích čelistí se uskutečňuje pomocí přenosného ovládacího sloupku
spojeného ohebným elektrickým kabelem se zařízením. Sloupek umožňuje obsluze snadné ovládání
všech operací z nejvhodnějšího místa v okolí stroje. Upínací čelisti jsou poháněny elektromotorem
přes převodovkou pro snížení otáček (7,5 otáčky/min). Otáčením čelistí s upnutým ráfkem dochází
k demontáži nebo montáži. Jinými slovy, změnou směru hydraulického tlaku může dojít k uvolnění
nebo upnutí upínacích čelistí, ke zvednutí nebo snížení otočného ramene upínacích čelistí do optimální pracovní pozice, nebo k nastavení demontážní desky (háku) do optimální pozice pro stažení
pneumatiky.
Nasouvání nebo snímání pneumatiky z čelistí je usnadněno manipulační plošinou pro uložení pneumatiky, která se posouvá současně s demontážním stojanem.
Demontážní deska nebo hák se volí pouhým otočením manipulační rukojetí dle požadavku na způsob stahování (dle typu pneumatiky). Je upevněna k demontážnímu stojanu se stavitelnou délkou
vysunutí, který je spojen s hydraulicky ovládaným posuvným vodítkem. Demontážní desku (hák) tak
lze nastavit do optimální polohy vzhledem k upnuté pneumatice.
Hydraulický systém zařízení má bezpečnostní ventil, aby nedošlo k uvolnění upínacích čelistí při
práci.
Počet pracovních míst: 1, při manipulaci s rozměrnými pneumatikami s hmotností nad 200 kg
jsou nutné 2 osoby

POZOR: Pokud tento stroj není dodán s elektrickou vidlicí, před započetím
prací nechte kvalifikovaným elektrikářem nainstalovat na kabelové zakončení zástrčku odpovídající Vaší zásuvce.
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Záznamy o opravách a údržbě:

DATUM

ZÁZNAM O PROVEDENÉ OPRAVĚ A ÚDRŽBĚ

ODBORNÁ OPRAVNA

TECHNICKÁ DATA
Velikost ráfku ................................................................................... 40,6 – 66,0 cm (16“ – 26“)
Maximální průměr pneumatiky ................................................................................... 1600 mm
Maximální šířka pneumatiky......................................................................................... 800 mm
Záběr upínacích čelistí upínajících ráfek ............................................................ 120 – 660 mm
Provozní tlak hydraulického systému ............................................................................13 MPa
Napájecí napětí................................................................................................................400 V
Řídící napětí ......................................................................................................................24 V
Celkový příkon ............................................................................................................... 3,7 kW
Příkon hydraulické pumpy.............................................................................................. 2,2 kW
Příkon elektromotoru...................................................................................................... 1,5 kW
Síla při stahování pneumatiky ......................................................................................17600 N
Hluk při práci.................................................................................................................< 80 dB
Rychlost otáčení výsuvných čelistí upínajících ráfek .................................................. 7,4 min. -1
Maximální posuv posuvného vodítka ......................................................................... 1200 mm
Hmotnost zařízení.......................................................................................................... 700 kg
Vnější rozměry délka x šířka x výška .................................................... 1970 x 1490 x 760 mm
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.

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ
•
•

Zařízení může obsluhovat pouze osoba starší 18 let, řádně způsobilá, poučená a
proškolená ze zásad bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
Obsluha musí mít souhlas lékaře k vykonávání činností na tomto zařízení.

Pracoviště doporučujeme vybavit tabulkami se zásadami bezpečné práce
Symboly používané v těchto instrukcích:
Pozor!
Označuje nebezpečí zranění nebo velké materiální škody.
Pozor pracujete s el. zařízením!
Nebezpečí poranění el. proudem.
Nebezpečí zachycení!
Pozor na zranění z důvodu zachycení částí těla nebo oblečení rotujícími částmi.
Varování!
Nebezpečí poškození.
Poznámka:
Dodatečná informace.
Nutno používat osobní ochranné pomůcky.
Obecné
• Seznamte se s tímto zařízením, jeho ovládáním, provozem, prvky tohoto zařízení a možnými riziky
spojenými s jeho nesprávným užíváním.
• Zajistěte, aby uživatel zařízení byl pečlivě seznámen s ovládáním, provozem, prvky tohoto zařízení
a možnými nebezpečími, plynoucími z jeho užívání.
• Dbejte vždy bezpečnostních instrukcí uvedených na štítcích. Tyto štítky neodstraňujte ani nepoškozujte. V případě poškození nebo nečitelnosti štítku kontaktujte dodavatele.
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• Udržujte pracoviště v pořádku.
• Nikdy nepracujte ve stísněných nebo špatně osvětlených prostorách. Vždy zkontrolujte, zda je
podlaha stabilní a zda je dobrý přístup k práci.
• O své nářadí pečujte a udržujte je čisté.
• Rukojeti a ovládací prvky udržujte suché a beze stop olejů a tuků.
• Zabraňte přístupu, zvířat, dětí a nepovolaných osob.
• Nestrkejte nohy nebo ruce do pracovního prostoru.
• Nikdy neponechejte za provozu zařízení bez dozoru.
• Nepoužívejte zařízení pro jiný účel, než ke kterému je určeno.
• Při práci používejte osobní ochranné pracovní prostředky (brýle, chrániče sluchu, respirátor, bezpečnostní obuv, apod.).
• Nepřepínejte se, používejte vždy obě ruce.
• Se zařízením nepracujte pod vlivem alkoholu a omamných látek.
• Trpíte-li závratěmi, oslabením nebo mdlobami, se zařízením nepracujte.
• Jakékoli úpravy zařízení nejsou povoleny. NEPOUŽÍVETE v případě, že zjistíte ohnutí, prasklinu
nebo jiné poškození.
• Nikdy neprovádějte údržbu zařízení za provozu.
• Objeví-li se neobvyklý zvuk nebo jiný neobvyklý jev, okamžitě stroj zastavte.
• Klíče a šroubováky vždy po použití odstraňte ze stroje.
• Před použitím stroje zkontrolujte, jsou-li pevně dotaženy všechny šrouby.
• Zajistěte správnou údržbu stroje. Před použitím zkontrolujte, zda u stroje nedošlo k poškození.
• Při údržbě a opravě používejte pouze originální náhradní díly.
• Použití přídavných zařízení nebo příslušenství nedoporučených dodavatelem může vést ke zraněním.
• Pro konkrétní práci zvolte vhodné zařízení. Nesnažte se přetěžovat přístroje či příslušenství
s malým výkonem a používat je pro práci, která vyžaduje větší strojní zařízení.
• Zařízení nepřetěžujte. Práci odměřujte tak, aby mohl bez námahy pracovat předepsanou rychlostí.
• Chraňte zařízení před nadměrnou teplotou a slunečním zářením.
• Zařízení není určeno pro práci pod vodou ani ve vlhkém prostředí.

Po dobu používání je provozovatel povinen provádět zkoušky a revize elektrického zařízení dle
platných předpisů. Záznamy o provedení:
DATUM

ZÁZNAM O VÝSLEDKU REVIZE

REVIZNÍ TECHNIK
Č. / PODPIS

Sestavy
• Nepoužívejte zařízení, dokud není kompletně sestaveno podle pokynů manuálu.
Zvedací zařízení
• Zvedejte pouze břemena nepřesahující nosnost zvedáku.
• Držte ruce mimo dosah pohybujících-se částí.
• Břemeno spouštějte pomalu a zabraňte prudkým a neočekávaným zastavením či spuštěním.
• Zařízení je určeno pro provoz na pevných a vodorovných podkladech s hladkým povrchem.
• Zařízení je navrženo pro demontáž, instalaci a přepravu (pouze ve spuštěné poloze).
• Při spouštění dbejte, aby nedošlo ke skřípnutí končetin či předmětu mechanizmem zvedáku.
Elektrické zařízení
• Při používání elektrického nářadí je vždy třeba dodržovat základní bezpečnostní opatření včetně
následujících za účelem omezení rizika vzniku požáru, úrazu elektrickým proudem a zranění osob.
Před uvedením tohoto výrobku do činnosti si tyto pokyny přečtěte a zapamatujte.
• Ubezpečte se, že zástrčka je zapojena do správné jištěné zásuvky. Napětí sítě musí být shodné
s napětím uvedeným na štítku, aby nedošlo k přehřátí a spálení motoru nebo naopak nedostatečnému výkonu.
• Před zapojením do sítě se přesvědčte, že vypínač je v poloze OFF (vypnuto). Po skončení práce
vypněte vypínač a vytáhněte zástrčku ze zásuvky.
• Elektrické přístroje nikdy nepřenášejte za kabel. Kabel nepoužívejte k vytažení zástrčky ze zásuvky.
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Obr. 4

• Chraňte přívodní kabel před vysokými teplotami, olejem, rozpouštědly a ostrými hranami.
• Pravidelně kontrolujte kabel a v případě poškození jej nechte opravit u odborníka. Pravidelně
kontrolujte prodlužovací kabely a v případě poškození je vyměňte.
• V případě potřeby používejte vždy kvalitní prodlužovací kabel odpovídající výkonem, zcela odvinutý. Pravidelně ho kontrolujte na poškození. Vadný kabel je nutno vyměnit nebo opravit.
• Před započetím údržby, montáže, výměny dílů, či podobné činnosti vypněte hlavní vypínač a
vytáhněte zástrčku ze zásuvky.
• Dejte pozor, aby nedošlo k samovolnému spuštění zařízení. Prsty nemějte v blízkosti spouštěcího
mechanismu, dokud není bezpodmínečně nutné.
• Pokud má být zařízení nainstalováno k pracovnímu stolu, po dokončení montáže uvolněte pojistné
tlačítko.
• Stroj neprovozujte ve výbušném prostředí (při lakování, při práci s kapalnými hořlavinami atd.)
• Nepoužívejte ve vlhkém prostředí, nebo pokud je zařízení mokré.
Hydraulická zařízení
• Stopový únik kapaliny z hydraulické pumpy a hydraulických pracovních válců je standardní vlastností každé hydraulické pumpy a pracovního válce a není nijak na závadu činnosti. Její úbytek je
nutno průběžně doplňovat.
• Před rozpojením spojů vždy zajistěte uvolnění provozního tlaku na atmosférický.
• Před začátkem práce kontrolujte těsnost všech spojů a případné netěsnosti ihned odstraňte.
• Pravidelně kontrolujte stav tlakových hadic. V případě jejich mechanického poškození nebo při
zjištění netěsnosti, ihned přerušte práci a zajistěte jejich odbornou výměnu.
• Tlakové hadice nesmí být namáhány krutem – sledujte linku na povrchu hadice, která nesmí být
zkroucená.
• Tlakové hadice nesmí být vedeny místy, kde hrozí nebezpečí mechanického poškození o ostré
hrany nebo uskřípnutí.
• Nové hadice profoukněte stlačeným vzduchem nebo propláchněte čistou hydraulickou kapalinou.
• Při průchodu hadic konstrukcemi je nutno používat průchodky a jejich stav průběžně kontrolovat.
• Při případném úniku hydraulické kapaliny na podlahu pracoviště může dojít k uklouznutí. Proto je
nutno uniklou kapalinu ihned odstranit a použité materiály (sorbenty nebo čistící vlnu) řádně
uskladnit (do uzavíratelné plechové nádoby) a předat k odborné likvidaci dle Zákona o odpadech.
• Nemíchejte hydraulické kapaliny různých výrobců.
• Dodržujte výměnné lhůty hydraulické kapaliny.
• Při výměně, doplňování a manipulaci dbejte na čistotu hydraulické kapaliny. Nečistoty podstatně
snižují životnost zařízení a způsobí nenávratné poškození zařízení.
• Používejte ochranné krytky a záslepky pro zabránění vniknutí nečistot do zařízení.
• Použité hydraulické kapaliny je nutno likvidovat v souladu se Zákonem o odpadech.

3.Pracovní pozice demontážního stojanu a seznam dílů obr. 4
1.demontážní deska
2.demontážní hák
3. vyznačení správného směru na okraji ráfku
4.demontážní stojan
A=pracovní poloha
B=klidová poloha
5. rukojeť zajištění nastavené polohy demontážní desky
6. rukojeť zajištění nastavené polohy demontážního stojanu
7. tlumící opěrka (pro nastavení pracovní pozice)
8.kluzná plocha
Nastavte demontážní desku nebo demontážní hák podle toho, zda má být v provozní pozici.
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Rotační nástroje
• Vždy mějte na sobě vhodný oděv (Např. nenoste volné části oděvu, kravaty či šperky, dlouhé vlasy
svazujte dozadu, chraňte si nohy a nenoste obnošenou obuv. Rukávy košil si zapněte nebo vyhrňte). Nebezpečí zachycení a namotání rotujícími částmi.
• Neodstraňujte ochranné kryty a dbejte, aby byla vždy dosažena maximální ochrana obsluhy.
• Během práce se vyvarujte kontaktu s pohybujícími se díly. Udržujte ruce mimo dosah rotujících
dílů.
Silové zařízení
• Před začátkem údržbových prací na pneumatickém nebo hydraulickém zařízení zajistěte pozvolné
snížení provozního tlaku na atmosférický.
• Obsahuje-li zařízení stlačené pružiny, zajistěte vždy jejich pozvolné a bezpečné uvolnění pomocí
vhodného přípravku.
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.Varování a upozornění
• Provozní dovednosti a schopnosti obsluhujícího pracovníka mají úzkou spojitost s pracovní výkonností, kvalitou stahované pneumatiky a výkonem stroje.
• Pro správnou obsluhu stahovačky pneumatik je nutné zajistit vhodné školení a poskytnout pracovníkovi nepostradatelné znalosti.
• Při práci často kontrolujte, zda je zařízení a jeho součásti ve správné pracovní poloze.
• Těžké pneumatiky a pneumatiky velkých rozměrů by měly obsluhovat dvě osoby.
• Buďte obzvláště opatrní, aby se nestala nehoda, když při demontáži pneumatiky náhle odskočí
postranní kruh závěrný u plochých ráfků nebo spojka ráfku u dělených ráfků nebo prasklý ráfek.
• Dojde-li k závadě při práci, odpojte nejprve zařízení od sítě. Pokračujte v práci po odstranění závady.
• Instalaci a údržbu elektrického zařízení musí provádět k tomu oprávněný elektrikář.
• Pracovník obsluhy předchází nebezpečí tím, že udržuje okolí přístroje v čistotě, uklízí včas nepořádek na podlaze a řídí se následujícími pokyny:
1. V okolí zařízení se při provozu nevyskytují žádné osoby.
2. Podlaha je čistá, nepořádek je včas uklizen.
3. Přístroj je používán dle předpisů a skladován na vhodném místě.
4. Pracovní postup je striktně dodržován a osobám, které nejsou součástí obsluhy, není povolena
manipulace se zařízením.

Obr. 3

MONTÁŽ
Než vyhodíte obal od přístroje, zkontrolujte, zda v něm nezůstaly nějaké součástky. Pokud ano,
vyhledejte si díl v seznamu dílů nebo na schématu sestavení a příslušný díl nainstalujte.
• Zařízení instalujte na betonovém podkladě nebo na podobně tvrdé podlaze v domě nebo v dílně.
• Upevněte pomocí zabetonovaného svorníku nebo kotevního šroubu M12, který umístíte do již
vyvrtaného otvoru v základně.
• Pokud má být přístroj umístěn na vyvýšenou podlahu, dávejte pozor, aby zatížení odpovídalo
přípustné nosnosti.
• Instalaci zařízení by měl mít na starosti k tomu oprávněný technik.
• Při zvažování umístění vyberte takový prostor, kde bude v okolí stroje dostatek místa pro snadný
provoz a zajištění bezpečnosti.
• Pro převoz či instalaci zařízení používejte vhodné zdvižné a přepravní zařízení.
• Při použití dávejte pozor na stav zvedacích vidlic vysokozdvižného vozíku a na polohu těžiště při
zvedání.
• Při převozu zařízení je třeba zatáhnout výsuvné čelisti a posuvné rameno je třeba dát do nejnižší
pozice pro docílení nejnižšího tlaku.
• Demontážní stojan je třeba zajistit v místě vybrání výsuvné čelisti.
Připojení elektrických zařízení
• Veškeré práce týkající se systému elektrických zařízení, jako je instalace zástrček a kabelových
propojení, musí provádět k tomu oprávněný elektrikář.
• Po připojení ke zdroji a spuštění by se měl motor olejového čerpadla otočit po směru hodinových
ručiček. Pokud je směr otáčení motoru olejového čerpadla špatný a hydraulické čerpadlo nefunguje, zaměňte dva přívody fází mezi sebou na hlavním přívodu a krátkým spuštěním opět zkontrolujte
směr otáčení.
(Obrázek 1) viz příloha
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Obr. 3
Ovládací tlačítko na řídící desce
11. Pohyblivý řídící sloupek.
12. Práce s přepínačem:
a. otočné rameno upínacích čelistí stoupá
b. otočného ramena upínacích čelistí klesá
c. posun posuvného vodítka s demont. stojanem a plošinou doleva.
d. posun posuvného vodítka s demont. stojanem a plošinou doprava
13. přepínač k upevnění upínacích čelistí.
↑ rozevřít
↓sevřít
14. upínací čelisti se točí ve směru hodinových ručiček
15. upínací čelisti se točí proti směru hodinových ručiček
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Seznam dílů obr. 2
1. Posuvné vodítko s demontážním stojanem a plošinou pro umístění pneumatik.
2. Rukojeť pro zajištění demontážního stojanu.
3. Demontážní deska.
4. Upínací čelisti.
5. Demontážní hák.
6. Řídicí skříň zdroje napětí.
7. Hlavní vypínač.
8. Hnací systém pro otáčení čelistí.
9. Hydraulické zařízení.
10. Otočné rameno upínacích čelistí.

OBSLUHA
Upnutí pneumatiky
• Z ráfku sejměte vyvažovací závaží. Neponičte okraj ráfku, aby upínací čelisti mohly dobře upnout a
zvednout kolo.
• Při upínání ráfku a výměně pneumatiky stále kontrolujte upnutí ráfku.
• Upnutí ráfku provádí hydraulické zařízení a způsob upínání závisí na konstrukčním řešení ráfku.
Různá schémata upnutí jsou uvedena na obrázku 5.
• Obrázek 5.1 upnutí ráfku z vnitřní strany.
• Obrázek 5.2 upnutí za vnější okraj ráfku.
Obr. 5.1 a 5.2

Postup upnutí ráfku
• Zmáčkněte rukojeť 6, obr.6 dolů a překlopte demontážní stojan 4, obr. 6 do polohy B, obr. 6 tak,
aby západka rukojeti 6, obr. 4 řádně zaklapla.
• Zmáčkněte rukojeť 5, obr.6 dolů a zasuňte demontážní stojan do spodní polohy a zajistěte rukojetí
5 tahem nahoru.
• Zapněte hlavní vypínač stroje 7, obr. 2.
• Přepínačem 12, obr.3 přesuňte posuvné vodítko 1, obr. 3 do pravé krajní polohy.
• Nainstalujte speciální upevňovací čelisti (viz obrázek 8) nebo upínací čelisti se zajišťovací funkcí
pokud je ráfek z lisované legované oceli.
• Stáhněte upínací čelisti k sobě.
• Umístěte ráfek, který chcete upnout, na plošinu posuvného vodítka 1, obr. 3 – stranou s postranními kruhy směrem ven (od upínacích čelistí).
• Zvedněte rameno upínacích čelistí do výšky středu ráfku.
• Ráfek umístěný na plošině posuvného vodítka 1, obr. 3 nasuňte na upínací čelisti.
• Upněte ráfek na upínací čelisti způsobem dle výše zmíněné metody – obr 5.1, 5.2 v závislosti na
konstrukčním provedení ráfku přepínačem 13, obr. 3.
• Zvedněte pneumatiku do pracovní výšky přepínač 12, obr. 3 a zcela vypusťte vzduch z pneumatiky.
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• Instalujte bezpečnostní rám 1, obr. 7 nasunutím do plošiny posuvného vodítka 1, obr. 3. Rám je
nutno instalovat vždy při upínání ráfku nebo při demontáži nebo montáži pneumatiky. A dále v případě, že hmotnost je vyšší než 200 kg.
Obr 6

ROZKRESLENÍ DÍLŮ
Obr. 2

Obr 7

Obr. 8

Demontáž pneumatiky
Pneumatika s plochým ráfkem.
Postup demontáže pneumatiky z plochého ráfku
Pneumatika s plochým ráfkem používá postranní kruh a postranní kruh závěrný k upevnění pneumatiky k ráfku.
Po vyjmutí postranního kruhu závěrného a postranního kruhu lze snadno stáhnout pneumatiku z
ráfku.
• Zmáčkněte rukojeť 6, obr.4 dolů a překlopte demontážní stojan 4, obr. 6 do polohy B.
• Zmáčkněte rukojeť 5, obr.4 dolů a zasuňte demontážní stojan do spodní polohy a zajistěte rukojetí
5 tahem nahoru.
• Zapněte hlavní vypínač stroje 7, obr. 2.
• Přepínačem 12, obr.3 přesuňte posuvné vodítko 1, obr. 3 do pravé krajní polohy.
• Nainstalujte speciální upevňovací čelisti (viz obrázek 8) nebo upínací čelisti se zajišťovací funkcí
pokud je ráfek z lisované legované oceli.
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ÚDRŽBA
• Před prováděním údržby odpojte přístroj od zdroje.
• Nářadí udržujte vždy v čistotě. Nečistoty, které vniknou do mechanizmu nářadí mohou způsobit
poškození nářadí.
• Na čištění nepoužívejte agresivní čistící prostředky a rozpouštědla.
• Plastové díly doporučujeme otřít hadříkem navlhčeným v mýdlové vodě.
• Kovové povrchy ošetřete hadrem navlhčeným v petroleji.
• Nepoužívané zařízení uskladněte nakonzervované na suchém místě, kde nebude korodovat.
• Pravidelně kontrolujte napnutí klínového řemenu. Optimální napnutí je, když se při stlačení rukou
prohne maximálně o šířku prstu. V případě potřeby nastavte požadovaný průhyb nebo vyměňte.
• Nemůžete-li sami odstranit závadu, kontaktujte nás.
Mazání
• Pravidelně kontrolujte výšku hladiny oleje v převodovce pro otáčení ramene upínacích čelistí a dle
potřeby doplňujte.
• Pravidelně promazávejte olejem díly, které potřebují promazávat, jako např. kloubový spoj, čepy
upínacích čelistí, povrch vodítka.
• Pravidelně kontrolujte výšku hladiny hydraulického oleje v nádrži hydraulického systému a dle
potřeby dolijte.

LIKVIDACE
Po skončení životnosti výrobku je nutné při likvidaci vzniklého odpadu postupovat v souladu
s platnou legislativou. Výrobek se skládá z kovových a plastových částí, které jsou po roztřídění
samostatně recyklovatelné.
1. Demontovat všechny díly stroje.
2. Díly roztřídit dle tříd odpadu (kovy, pryž, plasty apod.) a odevzdat k odborné likvidaci.
Použité hydraulické a převodové oleje, filtry likvidujte v souladu se Zákonem o likvidaci odpadů.
UPOZORNĚNÍ
Pokud dojde k poruše, zašlete přístroj na adresu prodejce, oprava bude provedena obratem. Stručný popis závady zkrátí její hledání a dobu opravy. V záruční době k přístroji přiložte záruční list a
doklad o koupi.
Abyste zabránili poškození přístroje při přepravě, bezpečně jej zabalte nebo použijte originální obal.
Také po uplynutí záruční doby jsme tu pro Vás a případné opravy provedeme za příznivé ceny.
Pozn.: Vyobrazení se může lišit od dodaného výrobku, stejně jako se může lišit rozsah a typ dodaného příslušenství. Je to důsledek vývoje a takové varianty ovšem nemají žádný vliv na správnou
funkci výrobku.

16

• Stáhněte upínací čelisti k sobě.
• Umístěte ráfek s pneumatikou, kterou chcete demontovat, na plošinu posuvného vodítka 1, obr. 3
– stranou s postranními kruhy směrem ven.
• Zvedněte rameno upínacích čelistí do výšky středu ráfku.
• Ráfek umístěný na plošině posuvného vodítka 1, obr. 3 nasuňte na upínací čelisti.
• Upněte ráfek s pneumatikou na upínací čelisti dle výše zmíněné metody – přepínač 13, obr. 3.
• Zvedněte pneumatiku do pracovní výšky přepínač 12, obr. 3 a zcela vypusťte vzduch z pneumatiky.
• Instalujte bezpečnostní rám 1, obr. 7 nasunutím do plošiny posuvného vodítka 1, obr. 3. Rám je
nutno instalovat vždy při upínání ráfku nebo při demontáži nebo montáži pneumatiky. A dále v případě, že hmotnost je vyšší než 200 kg.
• Překlopte demontážní stojan 4, obr. 6 do polohy A, obr. 4 tak, aby západka rukojeti 6, obr. 4 řádně
zaklapla.
• Přepínačem 12, obr. 3 přesuňte posuvné vodítko 1, obr. 3 směrem k pneumatice do malé vzdálenosti od ní.
• Nastavte demontážní desku zmáčknutím rukojeti 5, obr. 4 dolů a vytažením demontážní desky do
polohy těsně nad postranní kruh závěrný a zajistěte její polohu zvednutím rukojeti 5, obr. 4.
• Zapněte otáčení upínacích čelistí spínačem 15, obr. 3 protisměru hodinových ručiček – směr
k obsluze u hlavního vypínače – obr.9.
• Kartáčkem naneste mazivo na oba kruhy, ráfek a patku pneumatiky.
• Posunujte demontážní desku směrem k pneumatice pomocí hydraulického posuvu – přepínač 12,
obr.3. dokud nedojde k uvolnění patky pneumatiky od postranního kruhu a postranního kruhu závěrného (obrázek 9).
• Nechte otočit pneumatiku do polohy, kdy je spára postranního kruhu závěrného, v horní poloze a
otáčení upínacích čelistí i posuv demontážní desky zastavte.
• Montážní pákou, zasunutou u dělící spáry postranního závěrného kruhu mezi něj a okraj ráfku,
páčením po malých úsecích kruh postupně vyjímejte z prohlubně ráfku. Dle potřeby si pootočte
upínacími čelistmi spínačem 15, obr. 3. Při pootáčení musí být montážní páka vyjmuta z mezery
mezi ráfkem a kruhem. Hrozí nebezpečí poranění.
• Když je vyjmuta podstatná část postranního závěrného kruhu věnujte práci zvýšenou pozornost a
postupujte zvláště opatrně, protože hrozí náhlé vyskočení demontovaného postranního závěrného
kruhu.
• Po demontáži závěrného kruhu výše uvedeným postupem již snadno stáhnete postranní kruh.
• Vyjměte ventil duše z otvoru v ráfku.
• Přepínačem 12, obr. 3 odjeďte demontážní deskou vpravo tak, aby nebyla v kontaktu s pláštěm.
• Překlopte demontážní stojan do polohy B, jak bylo popsáno výše.
• Přepínačem 12, obr. 3 přesuňte demontážní desku tak, aby byla umístěna na opačné straně pneumatiky než v předchozím případě.
• Překlopte demontážní stojan do polohy A, obr. 4 tak, aby západka rukojeti 6, obr. 4 řádně zaklapla.
• Pokud je to nutné, nastavte demontážní desku zmáčknutím rukojeti 5, obr. 4 dolů a vytažením
demontážní desky do polohy těsně nad horní okraj ráfku a zajistěte její polohu zvednutím rukojeti
5, obr. 4.
• Zapněte otáčení upínacích čelistí spínačem 15, obr. 3 protisměru hodinových ručiček – směr
k obsluze u hlavního vypínač – obr.9.
• Kartáčkem naneste mazivo na ráfek a patku pneumatiky.
• Posunujte demontážní desku směrem k pneumatice pomocí hydraulického posuvu – přepínač 12,
obr.3. dokud nedojde k uvolnění patky pneumatiky od ráfku.
• Před jejím úplným sejmutím zastavte posuv demontážní desky a otáčení upínacích čelistí.
• Snižte rameno upínacích čelistí tak, aby došlo k položení pneumatiky na plošinu.
• Dalším posuvem plošiny vpravo vyjeďte s pneumatikou úplně z ráfku.
• Pokud je to nutné pro úplné stažení pneumatiky z ráfku, překlopte demontážní stojan do polohy A,
jak bylo popsáno výše a hydraulickým posuvem s ním dokončete sejmutí pneumatiky z ráfku.
• Nyní můžete opačným postupem namontovat pneumatiku novou, nebo opravenou, nebo vyměnit či
opravit píchlou duši.
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Způsob montáže pneumatiky na plochý ráfek.
• Nasuňte pneumatiku jednou patkou na plochý ráfek.
• Vložte lehce přifouknutou duši do pláště.
• Umístěte pneumatiku na plošinu pro posuv pneumatiky a nastavte výšku ramene upínacích čelistí
do pracovní výšky.
• Upněte ráfek na upínací čelisti jako u předchozího způsobu.
• Nastavte vzdálenost demontážní desky demontážního stojanu dle výše uvedeného postupu pro
nasunutí pneumatiky na ráfek.
• Zapněte posuv demontážního stojanu a pneumatiku nasunujte opatrně, aby nedošlo k zachycení
ventilku duše o okraj ráfku a poškození duše.
• Po vsunutí ventilku duše do otvoru ráfku znovu posunujte demontážní stojan dokud není pneumatika zcela nasunuta na ráfku.
• Nasaďte postranní kruh a poté použijte demontážní desku k natlačení postranního kruhu závěrného na ráfek (zkontrolujte, zda oba kruhy plně zasunuty do vybrání v ráfku).
• Rameno pro otáčení čelistí otočte dolů až bude pneumatika položena na plošině pro položení
pneumatiky.
• Otočte demontážní stojan do polohy B.
• Uvolněte upínací čelisti a odsuňte pneumatiku plošinu s pneumatikou mimo čelisti.
• Pneumatiku sundejte.
• Postup montáže pneumatiky je ukončen.
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• Proveďte umístění tak, aby se značka na demontážním háku překrývala s ráfkem.
• Nechejte asi 5mm mezeru mezi okrajem ráfku a demontážním hákem.
• Otočte hákem proti směru hodinových ručiček a patku za okraj ráfku (viz obr. 19 a 20).
• Má-li pneumatika duši, vložte ji do pláště. Na ventilek našroubujte čepičku.
• Natočte pneumatiku tak, aby otvor pro ventilek a ventilek duše byly dole viz. obr. 21.
• Pomocí svěrky uchopte okraj ráfku v blízkosti ventilu (asi 20 cm, viz obrázek 22).
• Upravte nastavení demontážního stojanu
• Vložte demontážní hák mezi pneumatiku a ráfek, přičemž značka na demontážním háku se musí
shodovat s okrajem ráfku.
• Otáčejte ráfkem v naznačeném směru, aby se lem pneumatiky mohl zapadnout do ráfku (viz obrázek 23).
• Instalace je provedena.

Obr. 9

Pneumatika s prohloubeným ráfkem
Demontáž pneumatiky s prohloubeným ráfkem
Pneumatika s prohloubeným ráfkem se používá u osobních automobilů vyšších tříd, nákladních
automobilů, zemědělských a lesnických strojů. Jedná se konkrétně o bezdušové pneumatiky nebo s
duší či nebo pneumatiky nízkoprofilové nebo pneumatiky se zesílenou boční vrstvou Reinforced bez
duše apod.
U těchto typů pneumatik se velmi obtížně provádí demontáž manuálně. Také snadno dochází k
poškození okrajů ráfku a patky pneumatiky. Demontáž se u malých pneumatik obvykle provádí
strojově s dobrým výsledkem. U velkých pneumatik se demontáž provádí strojově, aby došlo ke
zvýšení efektivity, ke snížení námahy a také proto, aby nedošlo k poškození ráfku a lemu pneumatiky.
Způsob demontáže bezdušové pneumatiky
Postup demontáže
• Nejprve umístěte demontovanou pneumatiku na plošinu pro položení pneumatiky – viz výše zmíněná metoda.
• K upnutí pneumatiky použijte upínací čelisti.
• Vypusťte z pneumatiky vzduch.
• Zvedněte otočné rameno upínacích čelistí do potřebné výšky.
• Pomocí demontážní desky svinujte a stlačujte patky pneumatiky na obou stranách pneumatiky,
dokud se patky nedostanou do hlubokého vybrání ráfku.
• Naneste kartáčkem mazivo na stranu, lem a ráfek pneumatiky.
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• Umístěte posuvné vodítko s demontážním stojanem do pracovní polohy tak, aby demontážní
deska byla nasměrována na vnitřní stranu pneumatiky na straně u upínacích čelistí.
• Otáčejte s pneumatikou ve směru dle obrázku 11,12.
• Současně zapněte stranový posuv demontážního stojanu v naznačeném směru a opatrně tlačte na
bok pneumatiky demontážní deskou tak, abyste sundali lem pneumatiky z ráfku.
Obr. 11

Obr. 12

Postup montáže bezdušové pneumatiky
• Před instalací nejprve naneste kartáčkem mazivo na ráfek a patku pneumatiky, což usnadní instalaci pneumatiky a také patka snadno vklouzne do ráfku.
• Nejprve odsuňte posuvné vodítko s demontážním stojanem.
• Otočte demontážní stojan do polohy B.
• Upněte ráfek jako u předchozího způsobu, a lehce ráfek nadzvedněte
• Pneumatiku umístěte našikmo na plošinu pro posun pneumatiky.
• S ráfkem spouštějte dolů, dokud se okraj ráfku nedotkne patky pláště.
• Otočte ráfkem tam a zpět a opatrně snižte rameno otočné rameno upínacích čelistí.
• Ručně zatáhněte za vrchní část a vnější patku pneumatiky tak, aby vnitřní patka pneumatiky zcela
vklouznula do ráfku, obr. 13.
• Pomocí svěrky upněte okraj ráfku a demontážní desku nasměrujte na vnější okraj ráfku.
• Otočte ráfkem podle obrázku 14.
• Vtlačte vnější část patky pneumatiky do ráfku.
• Instalace pneumatiky je dokončena obr. 14.
Obr. 13

Obr. 15

Obr. 16

Obr. 14

Demontáž s duší, a hlavně pneumatik Reinforced (se zesílenými boky) s duší i bez a pneumatik s tenkými boky – odlehčených.
Demontáž.
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• Upevněte pneumatiku jako u předchozího způsobu.
• Uvolněte střed ventilu.
• Vypusťte z pneumatiky vzduch.
• Zvedněte pneumatiku do pracovní pozice.
• Pomocí demontážní desky otáčejte pneumatikou a stlačte patku pneumatiky na obou stranách a
uvolněte jej.
• Kartáčkem naneste mazivo na patku pneumatiky a ráfek.
• Otočte demontážním stojanem do polohy A.
• Otočte demontážní hlavou a zahákněte demontážní hák za dolní část patky pláště.
• Odtáhněte plošinu pro položení pneumatiky.
• Vložte demontážní hák pod patku pneumatiky.
• Hák umístěte tak, aby se značka na demontážním háku kryla s ocelovým okrajem ráfku.
• Pomalu zvedejte otočné rameno upínacích čelistí a vytvořte prostor pro demontážní hák a lem
pneumatiky. V případě potřeby použijte páčidlo k vypáčení okraje ráfku pod demontážním hákem.
• Otočte pneumatikou proti směru hodinových ručiček.
• Vnější okraj pneumatiky je demontován, viz obrázek 15.
• Přesuňte posuvné vodítko doleva a demontážní hák nasměrujte na vnitřní patku pneumatiky (pokud pneumatika má duši, vyndejte ji).
• Ručně zatlačte na vrchní část pneumatiky.
• Patku pneumatiky vtlačte do drážky ráfku a lehce nadzvedněte otočné rameno upínacích čelistí.
• Vytvořte mezeru mezi spodním okrajem pneumatiky a ráfkem.
• Vložte demontážní hák pod lem pneumatiky, umístěte páčidlo v blízkosti demontážního háku,
proveďte vypáčení lemu pneumatiky a otočte pneumatikou po směru hodinových ručiček.
• Úplné stažení patky pneumatiky je provedeno (viz obrázek 16).

• Aby nedošlo ke spadnutí pneumatiky, nainstalujte nejprve bezpečnostní lištu na posuvné vodítko
s plochou pro uložení pneumatiky
• Teprve potom uvolněte ráfek, aby pneumatika spadla na plochu pro pneumatiku.
• Uvolněte upínací čelisti a sundejte z nich ráfek.
• Demontáž pneumatiky je dokončena.
Montáž
• Proveďte upnutí ráfku výše zmíněnou metodou.
• Lehce nadzvedněte otočné rameno a na okraj ráfku upevněte svěrku (viz obrázek 17).
• Umístěte pneumatiku na ráfek tak, aby patka pneumatiky byla za svěrkou (viz obrázek 18).
• Otočte ráfkem a pneumatika je zavěšena pomocí svěrky (viz obrázek 19).
• Přesuňte posuvné vodítko vlevo.
• Otočte demontážní stojan do polohy A.
• Vsuňte demontážní hák do ráfku pneumatiky.
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