
Hydraulický lis 12 & 20 T 

 

 

Návod k obsluze 

 

 

 

 

Před použitím si přečtěte pokyny a dodržování bezpečnostních pravidel. 
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1. Bezpečnostní pravidla 

• Před použitím zkontrolujte, zda je zařízení kompletní, v pořádku a zda nedochází k 

úniku oleje. 

• Nikdy nepoužívejte zařízení, které je nefunkční nebo poškozené! Obraťte se na svého 

distributora nebo kvalifikovaného technika, který přístroj zkontroluje. 

•  Při práci je nutná opatrnost. 

•  Nikdy nevyvíjejte nadměrnou sílu. 

•  Při práci vždy používejte ochranný oděv, ochranné brýle, rukavice, protiskluzovou 

obuv, ochranné brýle atd. 

•  Ocel, kov nebo jiné materiály mohou při lisování snadno prasknout. Udržujte 

bezpečnou vzdálenost od jiných předmětů v okolí. 

• V blízkosti místa práce se nemohou zdržovat děti a neoprávněné osoby. 

• Zařízení by mělo být ukotveno k zemi. Nejvhodnější na ukotvení jsou hmoždinky a 

šrouby. 

• Nepokoušejte se pružiny stisknout nebo natáhnout! 

• Před každým použitím zkontrolujte všechny díly zařízení. 

• Poškozené díly musí být nahrazeny identickými náhradními díly. 

• Během přepravy lisu se může stát, že do hydraulického oleje ve válci se dostane vzduch. 

Odvzdušnění proveďte podle následujícího postupu: 

• Odšroubujte odvzdušňovací ventil maximálně dvakrát proti směru hodinových 

ručiček. 

• Vytáhněte konektor z válce. 

• Pumpujte pumpou krátce a rychle pomocí kovové trubky. 

• Je třeba tento postup opakovat tak často jak to je nezbytné. 

• Nakonec, připojte konektor zpět do válce. 

2. Technické parametry 

Maximální tlak 12 t 20 t 

Provozní rozsah 0 – 650 mm 0 – 870 mm 

Zdvih pístu 140 mm 170 mm 

Rozměry (délka x šířka x výška) 580 x 500 x 1230 mm 700 x 660 x 1450 mm 

Hmotnost 50 kg 85 kg 
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3. Nákres 

 

4. Seznam dílů 

Číslo 

dílů 
Popis 

Počet 

ks 

1 Noha 2 

2 Středová podpěra 1 

3 Rám lisu 1 

4 Sloup 2 

5 Horní příčka 1 

6 Válec 1 

7 Pružina 2 

8 Háček 2 

9 Základní deska 1 

10 Ocelová deska 2 

11 Kovová trubka 2 
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