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Οδηγίες Χρήσης BWR5002 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Περιγραφή 

Η συγκεκριμένη πρέσα συνεργείου είναι σχεδιασμένη για εφαρμογές συνεργείου αυτοκίνητων, 
μοτοσυκλετών, σκαφών αναψυχής και γενικότερα οπουδήποτε χρειαστεί μια πρέσα για ίσιωμα, 
στράβωμα και οποιαδήποτε εργασία που χρειάζεται μεγάλη δύναμη. Τυπικές εφαρμογές της πρέσας 
είναι η εξαγωγή ρουλεμάν, το πρεσάρισμα αξόνων καθώς και την συναρμολόγηση κιβωτίων 
ταχυτήτων. Δεν είναι σχεδιασμένη να λειτουργεί σαν τραπέζι εργασίας.  
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2. Τεχνικά χαρακτηριστικά 
Δύναμη   30 Τn 
Μέγιστη διάσταση αντικειμένου   820mm 
Ελάχιστη διάσταση αντικειμένου   130mm 
  

3. Οδηγίες ασφάλειας 
1. Μην χρησιμοποιείτε την πρέσα πέρα των δυνατοτήτων της.  
2. ΠΡΟΣΟΧΗ! Αν αντιληφθείτε οποιαδήποτε παραμόρφωση η φθορά στην στατική 

ακεραιότητα της πρέσας, σταματήστε άμεσα την εργασία σας με το συγκεκριμένο εργαλείο. 
Μεγάλος κίνδυνος τραυματισμού.  

3. Τοποθετήστε την πρέσα σε σταθερό μέρος. Μην την τοποθετείται πάνω σε ραγισμένα 
πλακάκια, ξύλινα πατώματα και σαθρά μέρη.  

4. Βεβαιωθείτε για την ασφάλεια του χώρου εργασίας σας, Μην λειτουργείτε την πρέσα σε 
μέρη με υγρασία και σε μέρη όπου υπάρχουν εύφλεκτα υλικά.  

5. Διαβάστε και κατανοήστε καλά τις οδηγίες ασφάλειας. Διαβάστε τις οδηγίες για το 
αντικείμενο που θα πρεσάρετε. Μην ξεπερνάτε τα ανωτέρα όρια πίεσης αυτών των 
αντικειμένων.  

6. Αποφύγετε να πρεσάρετε εκτός κέντρου αντικείμενα. Αν το έμβολο σας φαίνεται να 
δυσκολεύεται να πρεσάρει κάτι, τότε σταματήστε αμέσως την διεργασία. Ρυθμίστε το 
αντικείμενο σας στην σωστή θέση και ξαναπροσπαθήστε. Σταματήστε την εργασία σας αν το 
αντικείμενο που πρεσάρετε γέρνει ή συμπιέζετε προς μη επιθυμητή κατάσταση.   

7. Πριν χαμηλώσετε το έμβολο του εργαλείου σας για να πρεσάρετε κάτι, βεβαιωθείτε ότι ο 
χώρος από κάτω του είναι καθαρός και χωρίς μη απαραίτητα αντικείμενα. Βεβαιωθείτε ότι 
έχετε αφαιρέσει όλα τα εργαλεία ρύθμισης από την πρέσα σας.  

8. Κρατάτε πάντα τα χεριά σας καθώς και κάθε σημείο του σώματος σας μακριά από την 
επιφάνεια πίεσης και το έμβολο.  

9. Ποτέ μην προσπαθήσετε να αφαιρέσετε ένα κολλημένο κομμάτι κάτω από το έμβολο με το 
έμβολο σε θέση πίεσης. Ανοίχτε την βαλβίδα που θα επιτρέψει στο έμβολο να γυρίσει στην 
αρχική του θέση και τότε μπορείτε να εργαστείτε με ασφάλεια κάτω από το έμβολο.  

10. Το κομμάτι κατεργασίας σας πρέπει στηρίζετε και να είναι ασφαλισμένο συνέχεια κατά την 
διάρκεια του πρεσαρίσματος. Χρησιμοποιήστε τσιμπίδες για να στερεώσετε κομμάτια 
κατεργασίας στην πρέσα σας καθώς επίσης και σταντ ώστε να στερεώσετε μακριά και 
ογκώδη αντικείμενα.  

11. Μόλις υπάρξει επαφή μεταξύ του κυλίνδρου και του κομματιού κατεργασίας σας 
απομακρυνθείτε και χρησιμοποιώντας τον λεβιέ στο πλάι ασκείστε δύναμη σιγά σιγά μέχρι 
να ολοκληρωθεί η εργασία σας.  

12. Ποτέ μην αφήνετε ένα κομμάτι κατεργασίας υπό πίεση χωρίς επίβλεψη.  
13. Πριν προχωρήσετε σε οποιαδήποτε εργασία συντήρησης και επισκευής Απελευθερώστε τον 

κύλινδρο από κάθε πίεση ανοίγοντας την βαλβίδα εκτόνωσης ώστε να επανέλθει ο 
κύλινδρος στην αρχική του θέση.  

Προσοχή! 

Οι προειδοποιήσεις και οι οδηγίες ασφάλειας δεν μπορούν να καλύψουν όλους τους πιθανούς 

κίνδυνους. Πρέπει να γίνει κατανοητό ότι η κοινή λογική , η σύνεση και η γνώση δεν μπορούν να 

αντικατασταθούν με καμία οδηγία ασφάλειας.  

 

4. Σχέδιο κατασκευής  
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5. Οδηγίες χρήσης
-Για να φέρετε το τραπέζι που θα γίνει η συμπίεση στο επιθυμητό επίπεδο αφαιρέστε και
επανατοποθετήστε το στο επίπεδο που επιθυμείτε χρησιμοποιώντας τους πείρους στα ποδιά της
πρέσας και ασφαλίζοντας τους με τα R- Clips.

- Τοποθετήστε το κομμάτι κατεργασίας σας στην επιθυμητή θέση και κεντράρετε το με τον
κύλινδρο.
ΠΡΟΣΟΧΗ! Αν το αντικείμενο σας είναι πάνω σε μια ανομοιόμορφη επιφάνεια αυτό θα έχει
σας αποτέλεσμα την μη σωστή κατανομή των δυνάμεων και την πιθανή θραύση του
αντικειμένου σας ή ακόμα και τον τραυματισμό σας.



- Εισάγετε τον λεβιέ με την κατάλληλα διαμορφωμένη άκρη στην πρέσα και σφίξτε την
βαλβίδα ανακούφισης γυρνώντας τον λεβιέ δεξιόστροφα.

- Αρχίστε το ανεβοκατέβασμα ώστε να δείτε τον κύλινδρο να κατεβαίνει και να έρθει στο
τέλος σε επαφή με το κομμάτι κατεργασίας σας. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε και την
επέκταση του λεβιέ ώστε να μπορείτε να είσαστε πιο μακριά από το έμβολο και να
ασκήσετε πολλαπλάσια δύναμη.

- ΠΡΟΣΟΧΗ! Αν εντοπίσετε οποιαδήποτε βλάβη και φθορά στα στατικά σημεία της πρέσας,
σταματήστε την εργασία σας και επιδιορθώστε την άμεσα.

- Όταν ολοκληρώσετε την εργασία σας, βαλτέ τον λεβιέ με το κατάλληλα διαμορφωμένο
άκρο στην αντλία και γυρνώντας αριστερόστροφα ξεσφίξτε την βαλβίδα ανακούφισης ώστε
να γυρίσει το έμβολο στην αρχική του θέση.

Εξαέρωση. 
Αφαιρέστε την βίδα συγκράτησης λαδιού στο πίσω μέρος του εργαλείου σας. Ώστε να εμφανιστεί η 
οπή συμπλήρωσης λαδιού .  
Ανοίξτε την βαλβίδα ανακούφισης πίεσης γυρνώντας τον μοχλό αριστερόστροφα. Ξεκινήστε να 
πρεσάρετε ώστε να φύγει όλος ο αέρας μέσα από το σύστημα.  
Όταν δείτε να βγαίνει από την τρυπά λαδί σταματήστε να πρεσάρετε και κλειστέ την βαλβίδα 
ανακούφισης. Κλειστέ την βίδα συγκράτησης και είστε έτοιμοι.  
Ελέγξτε την ποσότητα λαδιού στο κύκλωμα σας. Πρέπει να είναι κάτω από την οπή γεμίσματος. Αν 
είναι αναγκαίο προσθέστε λάδι για υδραυλικά εργαλεία.  

6. Συντήρηση.
Πάντα απελευθερώνετε την πίεση από την πρέσα σας πριν προχωρήσετε σε κάποια από τις 
παραπάνω εργασίες. Βεβαιωθείτε ότι το έμβολο είναι στην άνω θέση του και ότι η βαλβίδα 
ανακούφισης είναι ανοικτή.  
Πριν από κάθε χρήση βεβαιωθείτε για την στατική αντοχή όλων των μερών . Μη ευθυγραμμισμένα ή 
αντικείμενα με μη σωστή συναρμογή θα πρέπει να επανέλθουν στην πρότερη τους κατάσταση ώστε 
να είναι ασφαλής η χρήση της πρέσας.  
Για να προφυλάξετε το εργαλείο σας από την σκουριά καλύψτε όλες τις επιφάνειες με αντισκωριακό 
λάδι  εκτός από τα σημεία που συγκρατούν το κομμάτι επεξεργασίας σας.  
Για να καθαρίσετε την πρέσα σας σκουπίστε την με ένα καθαρό πανί. 
Για να καλύτερη αποθήκευση της πρέσας σκεπαστέ την με ένα πανί και αποθηκεύστε την σε ένα 
δροσερό και χωρίς υγρασία μέρος.  
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