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Originele gebruiksaanwijzingen en veiligheidsvoorschriften liggen ter inzage bij Boels Verhuur B.V.

PERSMACHINE MET BEKKEN
Gebruik volgens bestemming

SRG-00057A Het apparaat en de persbekken zijn uitsluitend bedoeld voor het persen van

1. AFGEBEELDE COMPONENTEN

B2

A

buizen en fittingen die voor de desbetreffende persbekken geconcipieerd zijn.
Elk ander of verderstrekkend gebruik geldt als ondoelmatig.

B3

B1
VEILIGHEIDSINFORMATIE
Algemene waarschuwingen m.b.t. elektrisch gereedschap
WAARSCHUWING Lees alle voorschriften.
Wanneer de volgende voorschriften niet in acht worden genomen kan dit een elektrische
schok, brand of ernstig letsel tot gevolg hebben. Het hierna gebruikte begrip „elektrisch
gereedschap” heeft betrekking op elektrische gereedschappen voor gebruik op het stroomnet
(met aansluitkabel) en op elektrische gereedschappen voor gebruik met een accu (zonder
aansluitkabel).
1) Veiligheid op de werkplek
a. Houd uw werkomgeving schoon en opgeruimd. Een rommelige of onverlichte
werkomgeving kan tot ongevallen leiden.
b. Werk met het gereedschap niet in een omgeving met explosiegevaar waarin
zich brandbare vloeistoffen, gassen of stof bevinden. Elektrische gereedschappen
veroorzaken vonken die het stof of de dampen tot ontsteking kunnen brengen.
c. Houd kinderen en andere personen tijdens het gebruik van het elektrische
gereedschap uit de buurt. Wanneer u wordt afgeleid, kunt u de controle over het
gereedschap verliezen.
2) Bijzondere veiligheidsinstructies
De benaming persklauwen omvat in ieder geval tussenklauwen, persringen en persverbindingen.
Houd nooit vingers of andere lichaamsdelen binnen het werkbereik van de cilinder of
van de persbekken!
Vóór alle werkzaamheden aan de machine dient u de accu te verwijderen.
Verwijder bij ernstige veiligheidstechnische beschadigingen (onbeschermd openliggen
van elektrische of aandrijfelementen) altijd onmiddellijk de accu en neem contact
op met de verhuurder. Door ondeskundige reparaties kunnen aanzienlijke gevaren voor de
gebruiker ontstaan!
De machine mag alleen worden gebruikt met geplaatste persbek! De persbek moet in
absoluut optimale staat verkeren.
Neem alleen een storingsvrij werkende machine in gebruik!
Gebruik alleen geschikte en aanbevolen persbekken en persfittingsystemen!
Controleer na het plaatsen van de persbek of de vergrendeling goed vast zit!
Druk bij storingen tijdens het persen op de NOODSTOP-toets!
Controleer na het persen of de buisverbinding goed vast is!
Onjuiste buisverbindingen moeten met een nieuwe fitting nogmaals geperst worden!
De leginstructies van de fitting- en buisfabrikanten dienen te worden opgevolgd.
Zorg er bij het persen van ondichte persfittings voor dat geen vocht of stromend water
binnenin de machine kan geraken!
Controleer na beëindiging van de installatiewerkzaamheden de dichtheid van het
buizenstelsel met de passende testmiddelen!
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A. Accu
B1. NOODSTOP-toets
B2. AAN-toets

B3. Persbekken
C. LED

2. GEBRUIK
Accu (A) vervangen
Schuif de accu in het apparaat totdat de blokkering hoorbaar in klikt (LED knippert kort = Contact
gemaakt). Druk op de blokkeringen om de accu te verwijderen. Wanneer de vereiste accuspanning
wordt onderschreden, brandt de LED rood. Accu in het laadstation opladen.
NOODSTOP-toets (B1)

B1
Wanneer tijdens het persen gevaar voor mens of machine ontstaat, moet u onmiddellijk de
noodstoptoets indrukken en de AAN-schakelaar loslaten! De klep opent en de zuiger stuurt terug
naar de uitgangspositie.
Inschakelen

B2

Druk lichtjes de AAN-toets (B2), witte LED's verlichten ongeveer 30 sec.
Houd de AAN-toets ingedrukt totdat de persing voltooid is. Als de motor uitschakelt dan betekent
dit het einde van het persproces.
Persbekken draaien

270°

Al naargelang het toepassingsgebied kunnen de persbekken (B3), 270° gedraaid worden.
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LED
De rode LED (C) signaleert het volgende:
Rood, knipperend: accu is leeg. De perscyclus wordt nog automatisch voltooid.
Daarna zijn de AAN-toetsen geblokkeerd. Een nieuwe start is alleen mogelijk met opgeladen accu.
Permanent rood: na 20.000 perscycli knippert de LED na elke perscyclus om u te attenderen op
de vereiste inspectie. Een interne teller slaat het aantal perscycli op sinds de levering af fabriek.
Licht de witte LED's die door het starten van de persen (tot ongeveer 30 sec. na het einde van het
persen).
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Persbek (B3) plaatsen
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Gebruik alleen systeemconforme persfittingsystemen en daarvoor ontworpen persbekken.
De nominale persbekwijdte moet corresponderen met de nominale persfittingwijdte. Bij het
invoeren van het buis-/ fittingperssysteem bestaat rond de persbek gevaar voor inklemmen van
vingers of andere lichaamsdelen!
Druk lichtjes de AAN-toets, witte LED's verlichten ongeveer 30 sec.
1. Schuif de persfitting op de buis. Druk de persbekken uit elkaar en plaats de buis met de
persfitting gekantrecht. Tussen perscontour en fitting mogen zich geen vreemde voorwerpen
bevinden. Negeren leidt tot onjuiste persing!
2. Houd de AAN-toetsen ingedrukt totdat de persing voltooid is. Als de motor uitschakelt dan
betekent dit het einde van het persproces.
3. Druk de persbekken uit elkaar en verwijder het apparaat van het perspunt. De machine niet tijdens
het in de thuispositie instellen van de zuiger of bij een ingedrukte noodschakelaar starten!
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Accu verwijderen!
1. Open de vergrendeling.
2. Plaats de voor het dienovereenkomstig gebruik geschikte persbek.
3. Sluit de vergrendeling.
Na iedere vervanging van de matrijs moet zorgvuldig worden gecontroleerd of de matrijs
overeenkomt met de te persen contour en de nominale wijdte van de te persen fitting.
U dient visueel te controleren of de matrijs aan het einde van de perscyclus volledig gesloten is.

3. BEDIENING
1

4. OPSLAG
De bewaarplaats moet voor kinderen ontoegankelijk zijn.
1. Toetsen ingedrukt houden en de accu eraf trekken.
2. Netstekker uit het stopcontact trekken.
3. Acculader op een droge en vorstvrije plaats bewaren.
Accu uitsluitend opgeladen bewaren!

5. REINIGING EN ONDERHOUD
De machine altijd loskoppelen van het stroomnet of de oplaadbare batterij verwijderen uit de
persmachine voordat u reinigingswerkzaamheden uitvoert.
Onderhouds- en reparatiewerkzaamheden mogen alleen worden uitgevoerd door de verhuurder!
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