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Οδηγίες χρήσης και ασφάλειας BWR5017 
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Οδηγίες χρήσης και ασφάλειας υδραυλικού γρύλλου μπουκάλας. 

1. Πριν την χρήση εκτιμήστε το βάρος του φορτιού που θέλετε να σηκώσετε. Μην χρησιμοποιείτε 
γρύλλο που είναι σχεδιασμένος για μικρότερο βάρος από το βάρος του φορτιού σας. 

2. Επιλέξτε το σημείο ανύψωσης στο φορτίο σας σε συνάρτηση πάντα και με το κέντρο βάρους του 
φορτιού σας. Τοποθετήστε τον γρύλλο σε ένα σταθερό σημείο με σκληρό έδαφος από κάτω του. 
Αν δεν υπάρχει σκληρό έδαφος να ακουμπήσει ο γρύλλος βαλτέ από κάτω του μια σανιδά ξύλο. 

3. Πριν λειτουργήσετε τον γρύλο σας Χρησιμοποιήστε τον λεβιέ για να κλείσετε την ανακουφιστική 
βαλβίδα. Βαλτέ τον μοχλό από την μεριά με το διαμορφωμένο άκρο στην ανακουφιστική 
βαλβίδα. Γυριστέ τον λεβιέ δεξιόστροφα μέχρι να κλείσει η ανακουφιστική βαλβίδα. Μην 
παρασφίξετε την βαλβίδα.  

4. Εισάγετε τον λεβιέ στο μοχλικό σύστημα του γρύλλου σας και ξεκινήστε το πρεσάρισμα με 
επαναλαμβανόμενες κινήσεις πάνω κάτω. Το πιστόνι του γρύλλου θα ανέλθει και θα 
ακουμπήσει το φορτίο σας. Συνεχίζοντας την παλινδρομική κίνηση στον λεβιέ θα ανέλθει και το 
φορτίο σας.  

5. Μπορείτε μετρά την ασφάλιση του αντικείμενου σας να κατεβάσετε τον γρύλλο 
χρησιμοποιώντας τον λεβιέ και ξεσφίγγοντας την ανακουφιστική βαλβίδα. Για ξέσφιγμα γυριστέ 
την ανακουφιστική βαλβίδα αριστερόστροφα.  

6. Όταν χρησιμοποιούνται δυο ή παραπάνω γρύλοι για να σηκώσετε ένα αντικείμενο τότε 
φροντίστε για την ομαλότερη δυνατόν ταχύτητα ανύψωσης και ισομοιράστε το φορτίο σε όλους 
τους γρύλους ισόποσα.  

7.  Βίαιη συμπεριφορά απέναντι στον γρύλλο πρέπει να αποφεύγεται κατά την διάρκεια της 
χρήσης του.  

8. Για θερμοκρασίες από -30 C έως 450 c χρησιμοποιήστε λαδί μηχανής τύπου GB443-84 N15. 
Διατηρείτε επαρκή την ποσότητα λαδιού στον γρύλο σας.  

9. Χρησιμοποιήστε τον γρύλλο σωστά ακολουθώντας τις παρούσες οδηγίες χρήσης. Αν ο γρύλος 
σας έχει κάποια ελαττώματα Μην τον χρησιμοποιήσετε και επικοινωνήστε με κάποιο 
εξουσιοδοτημένο service για έλεγχο και επισκευή.  

 
 
 
Μέρη Γρύλλου 
 
 
1. Ανακουφιστική βαλβίδα 

2. Βάση 

3. Ροδέλα στεγάνωσης 

4. Υδραυλικός κύλινδρος 

5. Πιστόνι 

6. Λαδιά 

7. Δεξαμενή λαδιού 

8. Βίδα επέκτασης 

9. Πλατό για ανύψωση φορτιού 

10. Έμβολο αντλίας 

11. Σώμα αντλίας 

12. Ροδέλα στεγάνωσης 
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