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Hydraulisk letvægts kanttrådsløsner til 
EM dæk 3 – 4 – 5 Ringsystem
Maks. 35 ”
Stempel: 7 cm
Fritryk: 8000 kg
Låsegreb: 3500 kg
Vægt 13,5 Kg. 

FRITRYKKER PMM 
Maxi Special EM 3-5D

Art. Nr. 519 1597
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Sikkerheds instruktion

Læs sikkerhedsinstruktionen inden opstart. 
Gem altid sikkerhedsinstruktionen til senere brug. 

Handlinger med dette værktøj kræver brug af 
arbejdsbeklædning, handsker og sikkerhedssko. 

• Brug kun værktøjet til for værktøjet egnede dæk og fælge. 
(Hjul.)  

• Anvend kun værktøjet og tilbehøret som tiltænkt. 
• Check værktøj, hydraulik- luftforbindelse og lufttryk inden hver 

opstart. 
• Værktøjet må ikke bæres i hydraulikslangen.
• Kontrollér altid  arbejdsområdet inden opstart.  
• Hold altid en sikkerhedsafstand på min. 1 m. til andre 

personer. 
• Undersøg jævnligt maskine og tilbehør for slitage. 
• Opbevar værktøjet og tilbehør et tørt og sikkert sted. 
• Brug hydraulik koblinger og slanger som er godkendt til min. 

700 Bar. 
• Alle reparationer bør udføres af autoriseret tekniker og med 

originale reservedele.
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Greb
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Vedligehold

God vedligeholdelse sikrer problemfrie arbejdsgange, følg derfor 
følgende betingelser:

• Sørg for at holde værktøjets overflade rent.
• Undgå der kommer snavs i værktøjet, specielt i hydraulisk 

tilslutning.
• Undersøg værktøjet og udskift slidte og ødelagte dele.
• Driftstrykket bør ikke overstige 700 Bar (Hydraulisk )

Brugervejledning

Stempel

Kæber

Hydraulisk kobling
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Greb
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• Sørg for at køretøjet er løftet korrekt og står stabilt.
• Ved løst hjul skal hjulet sikres mod at vælte. 
• Anvend kun værktøjet til egnede fælg og dæktyper som er i 

overensstemmelse med producentens anbefalinger. 
• Undersøg tilbehør inden brug. 
• Brug altid værktøjet som beskrevet i sikkerhedsinstruktionerne.
• Dækket skal være tømt for luft.
• Brug evt. udsparing ved dækkets kanttrådsområde til sikker 

fastgørelse af værktøjet på fælghornet. 
• Tjek at værktøjet har et solidt greb om fælghornet før værktøjet 

trykker mod dæksiden.  
• Start i pos kl. 9-12-eller 3 og gentag proceduren til dækkets 

anlæg på fælgen er fri. 
• Anbefalet luft-hydraulisk pumpe 519 1520 
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Luft-Hydraulisk 
pumpe 519 1520

Specialnæb 
519 1600
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• Produkt identitet, importør: 519 1597
• Nettovægt: 13,5 kg. 
• Hydraulisk koblings tilslutning  5/8 ” NPT. 
• Effekt: 8.000 Kg.
• Låsegreb: 3.500 Kg. 

Producent:
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Anvendelse på EM 
bagside

Anvendelse på EM 
forside


