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Brugsanvisning
Værkstedspresser, 30 tons
Varenr.: 90 39 281



Tillykke med dit produkt fra P. Lindberg!

Inden installering og brugen af dit nye produkt anbefaler vi,
at du læser denne brugsanvisning grundigt igennem. 
Det er vigtigt, at du tjekker, at produktet ikke er beskadiget.
efter dit køb og inden brugen af hensyn til garantien.

Vi gør opmærksom på at skader, der er opstået på grund af 
manglende hensyntagen til manualens henvisninger, ikke kan 
dækkes af garantien.

Skulle der opstå spørgsmål til produktet, er du velkommen til 
at kontakte Teknisk afdeling på 7696 2326. De sidder klar til at 
hjælpe dig med dine spørgsmål.

Med venlig hilsen, 

P. Lindberg Maskinforretning A/S
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Sikkerhedsanvisninger

Beskrivelse og anvendelse

•	 Presseren skal altid stå på et stabilt plant underlag. Det anbefales at bolte 
presseren fast i gulvet.

•	 Brug altid sikkerhedsbriller.
•	 Brug aldrig værkstedspresseren til andet end den er konstrueret til, og 

aldrig til at komprimere fjedre eller lignende.
•	 Vær sikker på at emnet der trykkes med og på, altid står fuldstændig lige. 

Det kan blive farligt hvis det står skævt og vælter under tryk.
•	 Anvend ikke pressen ud over de angivne max. tryk og slaglængder, da 

dette kan medføre beskadigelse af pakningerne i cylinderen.

Værkstedspresser med op til 30 tons hydraulisk tryk og en stempelvandring på 
160 mm.

Anvendelse
•	 Værkstedspresseren kan bruges til mange forskellige opgaver f.eks. trykke 

gamle lejer ud, trykke nye lejer på plads eller rette bøjede dele.
•	 Indstil bordet ved at isætte nagler i benene i den rette højde i forhold til 

størrelsen på emnet der arbejdes med.
•	 Placer emnet på støttepladerne, så det der skal trykkes fri lægger midt 

over hullet i støttepladerne.
•	 Luk ventilen på pumpecylinderen ved at spænde fingerskruen.
•	 Pump med pumpestangen indtil cylinderen når ned til emnet.
•	 Check at emnet lægger korrekt over hullet i støttepladerne og at emnet 

ikke kan vælte.
•	 Pump mod emnet indtil delen presses fri.
•	 Åbn ventilen ved at dreje fingerskruen langsomt mod uret. Cylinderen 

trækker sig tilbage til udgangsstilling og emnet kan tages med væk fra 
pressen.
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•	 For at undgå overfladerust på stemplet skal cylinderen altid være trukket 
sammen.

•	 De bevægelige pumpedele holdes smurt med lidt olie.
•	 Resten af pressen tørres af med en tør klud.

Max. stempeltryk    30 tons
Stempelvandring    160 mm
Mål (h x b x d)     180 x 82 x 70 cm
Arbejdsbredde (bredde mellem benene) 53,2 cm

Opbevaring

Teknisk data
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•	 Monter fødderne (11), skråstiverne (10) og mellemstykkerne (17) på benene (5).
•	 Monter den ene af de øverste vanger (29) på benene (5).
•	 Før den anden vange (29) monteres skal pladen (18) boltes på begge vanger.
•	 Cylinderen (28) fastgøres på pladen (18) 
•	 Indsæt nagler (22) og læg bordet (21) på disse.
•	 Monter pumpedel (23) på det højre ben.
•	 Monter hydraulikslangen (30) mellem pumpedel (23) og cylinder (28).
•	 Manometeret (27) skrues fast i toppen af cylinderen (28).
•	 Inden brug udluftes hydrauliksystemet ved at åbne returventilen og pumpe 

gentagende gange med pumpehåndtaget.
•	 Hvis ikke pressen skal flyttes er det en god ide at fastgøre den til gulvet.

Samlevejledning


