
Kezelési és karbantartási utasítás
az FCG-25 és az FCG26 típusú kézi hidraulikus kábelvágókhoz

GYÁRTÓ: DUBUIS Outillages S.A. FORGALMAZÓ: HIDRA-MIX Készülékgyártó-,
BLOIS CEDEX Javító- és Kereskedelmi Kft. Budapest
F-41034 Franciaország 1106. Jászberényi út 34. Tel/Fax: (06-1)-261-92-95

Ezek a hidraulikus kábelvágók tulajdonságaikban, műszaki adataikban azonosak az alábbi eltérések-
kel:

1. Az FCG25 egyszeres, az FCG26 kétszeres hidraulikus működésű, azaz utóbbi a munkadarabot
kis nyomással, több olaj szállításával gyorsan megközelíti, annak elérésekor a teljes nyomásra
kapcsol és a munkadarabot elvágja.

2. A vágás befejezésekor – ha a mozgó
kés önmagától nem jönne vissza, – a
képeken láthatóan az FCG25-nél a
munkahengeren lévő kis kar meg-
nyomásával, az FCG26-nál a csukott
mozgókarban lévő billentyű meg-hú-
zásával engedhetjük vissza a mozgó
kést.

Műszaki adatok:
Préserő: 55 kN (5,5 tonna),
Névleges nyomás: 700 bar.
Szájnyílás: Ø25 mm.
A fej elforgatható 180°-ban.
Méretek: 390/430×60×140 mm.
Tömeg: 2,9 kg.
Vágási képesség:
Velejáró tartozék: Műanyag hordláda.
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A BIZTONSÁGOS MUNKAVÉGZÉS FELTÉTELE, HOGY A GÉP HASZNÁLATBAVÉTELE ELŐTT A KEZE-
LŐ AZ EZEN LEÍRÁSBAN FOGLALTAKAT MEGISMERJE, MEGÉRTSE ÉS BETARTSA!
A kezelési utasítás helye: Eredeti a főnöknél, másolat a kezelőnél, a gép közelében.

FONTOS BALESET-MEGELŐZÉSI TUDNIVALÓK: (figyelmesen olvassuk el és tartsuk be!)

 A munkakörnyezet legyen rendezett, stabil, száraz és kellően megvilágított! A rendetlenség,
az alkalmatlan, ideiglenes munkakörülmények gyakran forrásai a baleseteknek.

 Győződjünk meg arról, hogy a vágandó kábel feszültségmentes! Feszültség alatt álló, „élő”
kábel vágása tilos és életveszélyes!

 Ne nyúljunk az eszköz munkaterébe!
 Ne terheljük túl a készüléket. Ne használjuk másra, mint amire ezen utasítás szerint való.

HASZNÁLAT:
1. A napi munkakezdéskor ellenőrizzük a vágófejet és a tápegységet, nem látunk-e sérülést, olajszivárgást

vagy más rendellenességet. Ha igen, ne kezdjük a készüléket használni, gondoskodjunk a szakszerű javí-
tásról.

2. A nyomás megszüntetése után a vágóél rugóerő hatására visszahúzódik és a fej „kinyitása” után a kábel-
ről a fejet le tudjuk venni.

KARBANTARTÁS: A készülék a tisztán tartáson kívül semmilyen karbantartást nem igényel.

JAVÍTÁS:
Ha a készülék működésében bármilyen rendellenesség tapasztalható, (gyenge préserő, olajszivárgás, elakadás
stb.) a HIDRA-MIX Kft. szervize készséggel áll rendelkezésre a 12 hónapos garanciaidő letelte után is.. A garancia-
idő alatt a javításért munkadíjat nem számítunk fel, de a törő-kopó alkatrészek és tömítések cseréje esetén az
anyagárat meg kell téríteni.

Gy. szám:        Év:     
Az átadás napja:   .  .  

Garanciális és fizető javítás, tanácsadás,
tartozékok megrendelése:

HIDRA-MIX Kft.HIDRA-MIX Kft.HIDRA-MIX Kft.
Budapest, 1106 Jászberényi út 34.

Telefon: 261-92-95, 261-22-17
E-mail: iroda@hidramix.eu
Internet: www.hidramix.eu

mailto:iroda@hidramix.eu
mailto:iroda@hidramix.eu



