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Dla Twojego Bezpiecze stwa!

W pewnych warunkach elementy zł czne mog by poddawane ekstremalnym
obci eniom takim jak wibracje i niekontrolowane skoki ci nienia. Tylko
u ywaj c oryginalnych komponentów Parkera i przestrzegaj c instrukcji
monta u mo esz by pewien niezawodno ci i bezpiecze stwa produktów oraz
ich zgodno ci ze standardami.
Nieprzestrzeganie tych zasad mo e spowodowa niepoprawno
funkcjonowania, niebezpiecze stwo, obni enie niezawodno ci produktu oraz
obra enia, uszkodzenie mienia oraz utrat gwarancji.
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1. Dla twojego bezpiecze stwa
Poprawne u ytkowanie

EOKarryMat słu y tylko do wst pnego monta u pier cieni zacinaj cych do zł czek EO
wyspecyfikowanych w katalogu 4100. Ka de u ycie w innym celu jest niebezpieczne.
Producent urz dzenia nie odpowiada za szkody powstałe podczas niewła ciwego
u ycia urz dzenia.

Bezpiecze stwo

Przed rozpocz ciem u ytkowania urz dzenia nale y dokładnie przeczyta instrukcj .
Sprawdzi EOKarryMat po k tem widocznych uszkodze . Nie u ywa uszkodzonego
urz dzenia.
Urz dzenie to zostało zbudowane zgodnie z obowi zuj cymi przepisami dotycz cymi
bezpiecze stwa. Producent nie odpowiada za szkody powstałe w wyniku
nieautoryzowanych napraw oraz modyfikacji urz dzenia. Wszelkie naprawy musz by
wykonywane przez odpowiednio wyszkolony serwis, oraz zgodnie z instrukcj obsługi
doł czon przez producenta.
Wadliwe elementy musz by wymienione na oryginalne cz ci zamienne Parkera.
Tylko zastosowanie wymienionych wy ej cz ci gwarantuje bezpieczne u ytkowanie
urz dzenia.
Wszystkie cz ci i akcesoria mog by montowane do urz dzenia po zatwierdzeniu ich
przez firm Parker. W przypadku u ycia cz ci niezatwierdzonych przez firm Parker,
gwarancja traci wa no , a wszelkie reklamacje b d odrzucane.
Podczas przemieszczania urz dzenia nale y u ywa obuwia ochronnego z noskiem
zabezpieczaj cym palce.
W celu ochrony r k EOKarryMat został zaprojektowany tak, aby podczas wykonywania
monta u obie r ce operatora były zaj te. Jedna r ka obsługuje d wigni pompki
r cznej, druga podtrzymuje rur . Nale y upewni si , e r ce osób postronnych nie
znajduj si w obszarze roboczym urz dzenia.

2. Specyfikacja

EOKarryMat jest przeno nym łatwym w obsłudze urz dzeniem do wst pnego monta u
pier cieni zacinaj cych. Pozwala na wst pny monta pier cieni na rurach wykonanych
ze stali i stali nierdzewnej w szerokim zakresie rednic, tam gdzie nie mo na
zastosowa technologii EOMAT.
EOKarryMat składa si z elementu zacinaj cego i pompki r cznej. Ci nienie robocze
jest pokazywane na ergonomicznie umieszczonym manometrze. EOKarryMat jest
dostarczany, jako kompletne urz dzenie zamocowane w praktycznej obudowie
transportowej.
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Dane techniczne
• Wst pny monta pier cieni EO PSR/DPR oraz EO-2
• Monta pier cieni EO-2 do momentu zamkni cia szczeliny (dopuszczalna odchyłka
0,2 mm)
• Monta pier cieni PSR/DPR porównywalny do monta u r cznego “1½ obrotu
nakr tki”
• Monta ostateczny - Dla sprawdzenia poprawno ci monta u pier cieni i zł czek patrz
osobne instrukcje monta u.
• rednica zewn trzna rury: od 6 do 42 mm
• Zastosowanie do wst pnego monta u pier cieni EO-2 oraz EO PSR/DPR na rurach
ze stali i stali nierdzewnej
• Waga około: 26 kg
• Wymiary około: Długo 750mmxSzeroko 360mmxWysoko 260mm
• Olej Hydrauliczny: H-LP32 – 1,2l

3. Zamawianie

Urz dzenie EOKarryMat i akcesoria
Opis
EOKarryMat
R czne urz dzenie do wst pnego monta u
pier cieni zacinaj cych z pompk r czn
obudow i instrukcj .
Narz dzia (sto ki monta owe MOK i płyty
podpieraj ce GHP) musz by zamawiane
oddzielnie.

Symbol zamówieniowy
#

EOKARRYMAT

Akcesoria
Smar do narz dzi, butelka 0,25l
Ulotka informacyjna

#
EONIROMONTFLUESSX
4044-DE/UK

Cz ci zamienne
Kompletny blok kielichuj cy
Naklejka z tabel ci nie
Instrukcja obsługi
Pompka r czna
Manometr
Zawiasy pokrywy

#
EOKARRYMAT/BLOCK
EOKARRYMAT/CHART
OM/4044-T1/PL
82C-2HP
EOKARRYMAT/MANO
EOKARRYMAT/HINGE
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Narz dzia do urz dzenia EOKarryMat

Sto ek monta owy MOK

Rozmiar
r.
Seria

zewn.
rury

L

S

6
8
10
12
15
18
22
28
35
42
6
8
10
12
14
16
20
25
30
38

Sto ek
monta owy
do pier cieni
DPR/PSR
MOK06LX
MOK08LX
MOK10LX
MOK12LX
MOK15LX
MOK18LX
MOK22LX
MOK28LX
MOK35LX
MOK42LX
MOK06SX
MOK08SX
MOK10SX
MOK12SX
MOK14SX
MOK16SX
MOK20SX
MOK25SX
MOK30SX
MOK38SX

Płyta podpieraj ca GHP

Sprawdzian sto ka KONU

Symbole zamówieniowe
Płyta
Sprawdzian
podpieraj ca
poprawno ci
GHP
monta u
pier cieni PSR
1
GHP06X
AKL06L/S
1
GHP08X
AKL08L/S
1
GHP10X
AKL10L
Te same sto ki,
1
co do pier cieni
GHP12X
AKL12L
DPR/PSR
GHP15X
AKL15L
GHP18X
AKL18L
GHP22X
AKL22L
3
MOKEO228LX
GHP28X
AKL28L
3
2
MOKEO235LX
GHP35X
AKL35L
3
2
MOKEO242LX
GHP42X
AKL42L
1
GHP06X
AKL06L/S
1
GHP08X
AKL08L/S
Te same sto ki,
1
GHP10X
AKL10S
co do pier cieni
1
GHP12X
AKL12S
DPR/PSR
GHP14X
AKL14S
GHP16X
AKL16S
3
MOKEO220SX
GHP20X
AKL20S
3
MOKEO225SX
GHP25X
AKL25S
3
MOKEO230SX
GHP30X
AKL30S
3
MOKEO238SX
GHP38X
AKL38S
Sto ek
monta owy do
pier cieni EO-2

Sprawdzian sto ka
KONU
KONU06+08L/SX

1

KONU10+12L/SX

1

KONU15+18LX
KONU22+28LX
KONU35+42LX
KONU06+08L/SX

1

KONU10+12L/SX

1

KONU14+16SX
KONU20+25SX
KONU30+38SX

1. Płyty podpieraj ce i wska niki sto ka dla serii L i S dla rednic 6, 8, 10 i 12 mm
s takie same
2. Przy monta u nakr tek funkcyjnych EO-2, FM35l i FM42L musz by u ywane
dwucz ciowe płyty GHP 35 i GHP 42
3. Specjalne sto ki umo liwiaj ce łatwe umieszczenie rury

Stojak na narz dzia
Praktyczny stojak do przechowywania po 10 sztuk sto ków
monta owych MOK i płyt podpieraj cych GHP
Typ
Stojak do narz dzi MOK i GHP

Symbol zamówieniowy
EOMATWERKZEUGAUFN.X
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4. Czynno ci wst pne

• Poluzowa przedni rub i otworzy pokryw . Przy stacjonarnym u ytkowaniu
urz dzenia pokrywa mo e zosta zdj ta.
• Nale y zwróci uwag , aby urz dzenie nie przesuwało si podczas pracy. Przy
monta u pier cieni na rurach o du ych rednicach mo e by konieczne podparcie
urz dzenia.
• Upewni si , e u ywane s tylko wła ciwe sto ki monta owe Parkera. Patrz tabela
gł boko ci osadzania w instrukcji monta u.
• Przy monta u pier cieni PSR/DPR do zł czek typu EO nale y upewni si , e sto ki
monta owe s regularnie sprawdzane za pomoc sprawdzianów KONU.
• Ustawi korek zbiornika pompki r cznej w pozycji “VENT”.
• Zdj blokad transportow z d wigni pompki r cznej.
• Nale y przeprowadzi kilka testowych operacji w celu zapoznania si ze sposobem
funkcjonowania urz dzenia.
• Uwa nie sprawdzi czy wynik monta u wst pnego jest zgodny z odpowiedni
instrukcja monta u zł czek.
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5. Przygotowanie i monta pier cieni EO PSR/DPR i EO-2
EO pier cie progresywny PSR/DPR

Kombinacje materiałów
• Wybra odpowiedni zł czk i
pier cie

Materiał rury
Stal
Stal nierdzewna

Korpus zł czki EO
Stal (LL-pier cie D)
Stal nierdzewna

Mied

Mosi dz (pier cie
D)
Stal, Mosi dz, Stal
nierdzewna
Stal

Tworzywo np.
Poliamid
Stal nierdzewna

Przygotowanie rury

Musi by u yty pier cie DPR
nierdzewny. Monta w narz dziu
r cznym lub maszynowo

• Ci rur prostopadle do • Usun zadziory z
osi
wewn trznej i zewn trznej
kraw dzi ci cia
• Odchyłka max + 1O
• Maksymalne sfazowanie
• Nie u ywa obcinaków
0,3mm x 45O
do rur
•
Zaleca si u y przyrz du
• U ywa narz dzia AV
do usuwania zadziorów In-Ex
do ci cia r cznego
Tube Deburring Tool 226

Tuleja podpieraj ca
VH

Wkładka E

• Tuleja podpieraj ca do rurek
z tworzyw sztucznych

• Tuleja podpieraj ca do
rur cienko ciennych i z
mi kkich materiałów

Wymagana tuleja podpieraj ca
Wymagana tuleja podpieraj ca dla obci

• Włó tulej jak na rys.

Dla mi kkich rur metalowych (np. mied )

Grubo

Grubo
OD

0
6

0
8

1
0

1
2

1
4

onych linii (wibracje)

• Wprowad tuleje do rury

Tabela doboru tulei VH dla pier cieni EO do rur stalowych St 37.4
I nierdzewnych 1.4571 i 1.4541
3
2.5
2
1.5
1
.75

Wymagany monta wst pny w
narz dziu r cznym lub maszynowo
Wymagana tuleja podpieraj ca E

• Uci rur i usun zadziory
• Nie montowa , gdy rura jest napr ona
• Zamocowa w nieruchomym uchwycie

• Minimalna długo
prostego odcinka rury,
H=2X wysoko nakr tki
• Zamiast krótkich odcinków
rury u ywa ł czników „GZ”

Instrukcja Monta u
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EO pier cie progresywny PSR/DPR

100% Monta u wst pnego za pomoc EOMAT/
EO-Karrymat

• Metoda preferowana
• Metoda najbardziej wydajna
! Urz dzenie HVMB nie do 100%
monta u pier cieni PSR

• EOMAT ECO/UNI i EOKARRYMAT:
Nastawy zgodnie z tabel
ci nie na maszynie
(PSR/DPR). Wymagana
redukcja ci nienia dla rur z
materiałów mi kszych ni
stal i stal nierdzewna
• EOMAT III/A: Wybór z
menu (PSR/DPR)
• Urz dzenia inne,
sprawdzi mo liwo
wykonania.

• Sprawdzi sto ek MOK
zgodnie z instrukcja
kontroli
• Sto ek monta owy musi
by regularnie czyszczony
i smarowany

• Zamontuj wła ciwe
narz dzia
• Regularnie smarowa
sto ek monta owy
• EO-KARRYMAT zamkn
zawór pompki
r cznej
• 2-cz ciowe
płyty
podpieraj ce
dla 35L i 42L

• Umie ci rur z nakr tk w
urz dzeniu
• Docisn
rur do
sto ka

• Przytrzyma rur
• EOMAT: Nacisn i
przytrzyma przycisk start
• U ywa podparcia i
przeł cznika no nego dla
długich rur
• EO-KARRYMAT:
Pompowa do osi gni cia
wła ciwego ci nienia

• Po zako czeniu monta u
wst pnego wyj rur w
celu sprawdzenia
• EO-KARRYMAT: Otworzy
zawór pompki r cznej

• Zamontuj rur w zł czce
dokr caj c kluczem bez
przedłu ki
! Zaznaczy pozycj na
nakr tce i rurze

! Nast pnie doci gn
kluczem o 30o (1/2
powierzchni sze ciok ta)
! Zaleca si u ycie
przedłu ki klucza dla rednicy
rur pow. 20 mm (patrz tabela)
• Momenty dokr cania
dost pne na zapytanie

• Przy produkcji masowej
u ywa wska nika
gł boko ci monta u AKL

7

• Wsu nakr tk i pier cie
na koniec rury w sposób,
jaki pokazano na rysunku

!
Upewni si , e kołnierz
powstały przy zacinaniu
zasłania pierwsz kraw d
zacinaj c
• Po monta u pier cie
mo e si obraca
Długo

klucza

Rozmiar
22-L
28-L
35-L
42-L

20-S
25-S
30-S
38-S

Dł. klucza
H[mm]
400
500
800
1000
1200
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EO2- instrukcja monta u

Szczegółowe instrukcje monta u znajduj si w ka dym pudełku z produktami EO-2
Detale dotycz ce urz dze EOMAT oraz dobór tulei podpieraj cych równie

Przygotowanie rury

Kombinacje materiałów
• Dobra odpowiedni nakr tk

• Uci rur i usun
zadziory
• Nie montowa , gdy rura
jest napr ona
Zamocowa w
nieruchomym uchwycie

• Ci rur prostopadle do osi
• Odchyłka max + 1O
• Nie u ywa obcinaków do
rur
• U ywa narz dzia AV do
ci cia r cznego

Zł czka
stalowa

Rurka
stalowa
FM…
…CF

Rurka
nierdzewna
FM…
…SSA

Rurka z
tworzywa
FM…
…CF+E

Zł czka
nierdzewna

---------------------

FM…
…71

FM…
…71+E

Wkładka E

• Usun zadziory z
wewn trznej i zewn trznej
kraw dzi ci cia
• Maksymalne sfazowanie
0,3mm x 45O
• Uszczelnienie mo e
zosta uszkodzone przez
wi ksze zadziory
Tuleja podpieraj ca
VH
• Tuleja podpieraj ca do
rur cienko ciennych i z
mi kkich materiałów

• Dobór Tulei: patrz
instrukcja dostarczana w
pudełku z produktami

funkcyjn typu FM

• Tuleja podpieraj ca do rurek z
tworzyw sztucznych

U ycie tulei podpieraj cych VH ze zł czkami EO-2
OD
4
6
8
10
12
14
15
16
18
20
22
25
28
30
35
38
42

• Wprowad tulej VH do
rury

o

0.5

0.75

1

1.5

2

2.5

3

3.5

o

o
Potrzebny test dla innych niewymienionych materiałów lub wymiarów
Tuleja niewymagana dla EO-2 i rur stalowych
Do stali nierdzewnej konieczny test
Tuleja niewymagana dla EO-2 i rur stalowych
Tuleja niewymagana dlaEO-2/71 lub EO-2/SSA i rur nierdzewnych
Tuleja wymagana dla FM/71 i ci nienia roboczego powy ej 100 bar

Wymiana pier cienia uszczelniaj cego/Powtórny monta
•

• Po demonta u pier cie
mo e by zdj ty z rury
• Sprawdzi czy uszkodzony,
wymieni , je li trzeba
• Rdza na cz ciach
gumowych nie obni a
wła ciwo ci pier cienia

Pier cie uszczelniaj cy DOZ mo e by wymieniany

• Zamontuj rur w zł czce
dokr caj c kluczem bez
przedłu ki

8

! Nast pnie doci gn
kluczem min 1/6 (max ¼)
obrotu (1 do 11/2 powierzchni
sze ciok ta)
! Zaleca si u ycie
przedłu ki klucza dla rednicy
rur pow. 20 mm (patrz tabela)

Rozmiar
22-L
28-L
35-L
42-L

20-S
25-S
30-S
38-S

Dł. klucza
H[mm]
400
500
800
1000
1200
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EO2- instrukcja monta u

100% Monta u wst pnego za pomoc EOMAT/
EO-Karrymat

• Metoda preferowana
• Metoda najbardziej wydajna
! Urz dzenie HVMB nie ma
mo liwo ci monta u EO-2

• EOMAT ECO/UNI i EOKARRYMAT:
Nastawy zgodnie z tabel
ci nie na maszynie. (Patrz
instrukcje dostarczane z
produktem)
• EOMAT III/A: Wybór z menu
• Urz dzenia inne, sprawdzi
mo liwo wykonania.

• Przytrzyma rur
• EOMAT Nacisn i
przytrzyma przycisk start
• U ywa podparcia dla
długich rur
• EO-KARRYMAT:
Pompowa do osi gni cia
wła ciwego ci nienia

• Zamontuj rur w zł czce
dokr caj c kluczem bez
przedłu ki

• Sprawdzi sto ek MOK
zgodnie z instrukcja
kontroli
• U ywa specjalnych EO2 MOK(srebrny) dla rur
o rednicach 25mm i
wi cej

Sprawdzenie poprawno ci
monta u
• Zamkni ta przerwa
pomi dzy pier cieniami
uszczelniaj cymi i
podpieraj cym
• Dopuszczalna odchyłka ok.
0,2mm

! Nast pnie doci gn
kluczem min 1/6 (max ¼)
obrotu (1 do 11/2 powierzchni
sze ciok ta)
! Zaleca si u ycie
przedłu ki klucza dla rednicy
rur pow. 20 mm (patrz tabela)
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• Zamontuj
wła ciwe
narz dzia
• 2-cz ciowe
płyty
podpieraj ce
dla 35L i 42L
• EOKARRYMAT zamkn
zawór pompki r cznej

• Umie ci rur z nakr tk w
urz dzeniu
• Docisn
rur do
sto ka
• Cofnij nakr tk
w celu łatwego wło enia
rury

Przerwa niezamkni ta:
!
Sprawdzi wszystkie
elementy, rur , urz dzenie,
narz dzia ustawione
ci nienie.

! Gwinty zł czek
nierdzewnych musz by
smarowane
! U ywa EO-NIROMONT
specjalnego smaru do
zł czek nierdzewnych

!
Powtórzy monta ,
zwi kszy ci nienie, je li
konieczne

Przedłu ka klucza

Rozmiar
22-L
28-L
35-L
42-L

20-S
25-S
30-S
38-S

Dł. klucza
H[mm]
400
500
800
1000
1200
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Instrukcja kontroli narz dzi do monta u pier cieni PSR/DPR do zł czek EO
VOMO narz dzia do wst pnego monta u w imadle
MOK narz dzie do wst pnego monta u w urz dzeniach

U ywanie zniszczonych, zu ytych lub niewła ciwych narz dzi mo e by przyczyn
uszkodzenia zł czki lub zniszczenia urz dzenia.
Narz dzia musz by regularnie sprawdzane, przynajmniej, co 50 monta y
Zu yte narz dzia musz zosta wymienione
U ywa tylko oryginalnych narz dzi Parkera
Narz dzia musz by zawsze czyste i nasmarowane

• Przed sprawdzeniem
oczy ci powierzchni
sto ka

• Sprawdzenie wzrokowe:
Sto ek nie mo e by
zu yty, zniszczony lub
uszkodzony

• Sprawdzi deformacj
geometrii
Nale y u ywa
sprawdzianu sto ka KONU
• Sprawdzian KONU jest
precyzyjnym narz dziem
pomiarowym i musi by
odpowiednio u ywany

• Sprawdzi obrys: Tył
sprawdzianu KONU musi
nieznacznie wystawa
ponad górn kraw d
sto ka lub by z ni równy.

• Sprawdzi gł boko
wsuni cia rury
Odchyłki w gł boko ci
wsuni cia rury mog by
przyczyn przecieków

Tabela tolerancji gł boko ci wsuni cia rury (MOK i VOMO)

• Gł boko

wsuni cia T

Typ
6-L
8-L
10-L
12-L
15-L
18-L
22-L
28-L
35-L
42-L

Tmin
Tmax
6,95 7,05
6,95 7,05
6,95 7,05
6,95 7,05
6,95 7,05
7,45 7,55
7,45 7,55
7,45 7,55
10,45 10,55
10,95 11,05
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Typ
6-S
8-S
10-S
12-S
14-S
16-S
20-S
25-S
30-S
38-S

Tmin
6,95
6,95
7,45
7,45
7,95
8,45
10,45
11,95
13,45
15,95

Tmax
7,05
7,05
7,55
7,55
8,05
8,55
10,55
12,05
13,55
16,05
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Tabela ci nie : EOKARRYMAT/CHART

EOKARRYMAT
....................................................01/2006

Ø [mm]

EO-2, P [bar]

PSR / DPR, P [bar]

6
8
10
12
14
15
16
18
20
22
25
28
30
35
38
42

45
55
65
75
95
95
110
110
160
120
210
160
300
250
350
300

30
40
50
60
70
70
90
90
120
110
160
140
200
180
280
230

6 Transport

• Do transportu urz dzenia korek wlewu oleju musi by w pozycji „CLOSED” i d wignia
pompki r cznej musi by zablokowana.
• Do transportu pokrywa chroni ca urz dzenie musi by zablokowana.
• Do przenoszenia u ywa r czki umieszczonej z boku obudowy.
• Do transportu na zamocowanych kółkach nale y całkowicie wyci gn r czk
znajduj c si na przodzie urz dzenia.

7 Rozwi zywanie problemów
Problem
Urz dzenie lizga si
podczas dociskania
rury do ogranicznika

Prawdopodobna przyczyna
Urz dzenie umieszczone na
liskiej powierzchni

Wyciek oleju

Korek wlewu oleju w pozycji
innej ni “CLOSED”
Niezamkni ty zawór w pompce
r cznej
Brak oleju w pompce r cznej

Brak ruchu cylindra
Brak ruchu cylindra
Cylinder nie cofa si
Wyciek po monta u
zł czki

Zamkni ty zawór w pompce
r cznej
Zabrudzony/uszkodzony/zu yty
sto ek monta owy
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Sugerowane rozwi zanie problemu
Umie ci urz dzenie na nie liskiej
powierzchni. Przy kielichowaniu rur du ych
rozmiarów oprze urz dzenie o stały
element, aby zapobiec jego przesuwaniu si .
Do transportu zawsze ustawia korek w
pozycji “CLOSED”
Zamkn zawór w pompce r cznej.
Sprawdzi poziom oleju. Uzupełni , je li
konieczne.
Otworzy zawór w pompce r cznej.
Czy ci i smarowa sto ki monta owe
regularnie. Sprawdza sto ki monta owe
regularnie zgodnie z opisem w instrukcji
monta u.
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8. Konserwacja

Urz dzenie nie wymaga specjalnych czynno ci konserwacyjnych.
W przypadku, gdy nast pił wyciek oleju sprawdzi jego poziom, i w razie potrzeby
uzupełni olejem H-LP 32.
Regularnie sprawdza narz dzia monta owe pod k tem zu ycia i uszkodze zgodnie z
instrukcj monta u.

9. Utylizacja starego urz dzenia

Stare urz dzenia zawieraj materiały podlegaj ce ponownemu przetworzeniu.
Skontaktuj si z najbli szym punktem utylizacji w celu uzyskania informacji o
mo liwo ci złomowania urz dzenia. Nale y zapewni bezpiecze stwo podczas
przechowywania urz dzenia przeznaczonego do utylizacji.

10. Wymiana bloku do zacinania/kielichowania

Blok zacinaj cy urz dzenia EO KarryMat i blok kielichuj cy urz dzenia KarryFlare
mog by łatwo wymieniane zgodnie z poni sz instrukcj :
● Otworzy zawór pompki r cznej w celu rozpr enia układu
● Odkr ci ruby mocuj ce blok do zacinania/kielichowania do obudowy.
● Odł czy bezwyciekowe szybkozł cze cylindra.
● Podł czy szybkozł cze do nowo zamontowanego bloku. Układ nie wymaga
odpowietrzania, poniewa wszystkie cz ci s wypełnione olejem.
● U ywaj c tych samych rub przykr ci podł czony blok do obudowy.
● Instrukcja obsługi zawiera informacje odno nie funkcjonowania i u ytkowania
urz dze KarryFlare / EO KarryMat.
● Instrukcja monta u zł czek EO PSR / DPR, EO-2 i Triple-Lok® znajduje si w
katalogu 4100.
Blok zacinaj cy urz dzenia EO KarryMat i blok kielichuj cy urz dzenia KarryFlare
mog by równie u ywane, jako osobne narz dzia bez monta u do podstawy
obudowy. Poni ej opis jak nale y to robi :
● Wszystkie zasilacze do pras Parker KarryKrimp mog by podł czane do
urz dze KarryFlare/KarryMat. W celu dobrania i zamówienia patrz katalog
KarryKrimp.
● Nie wolno przekracza maksymalnego ci nienia 400 bar. Ci nienie musi by
ustawiane zgodnie z tabel na cylindrze. Manometr musi by zamontowany.
● Gwarancja obejmuje tylko wykorzystanie oryginalnych akcesoriów, cz ci
zasilaczy
● Wymiana w urz dzeniach EO Karrymat / KarryFlare bloków roboczych mo e
spowodowa ich niepoprawne działanie. Parker nie ponosi odpowiedzialno ci
za uszkodzenia materiałów spowodowane złym zamontowaniem bloku
roboczego.
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11 Rysunki i lista cz
Lista cz

Nr
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

ci

ci EOKARRYMAT

Ilo
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
1
1
2
2
2
1
4

Symbol zamówieniowy
EOKARRYMAT/BLOC
KARRYFLARE/BPLATE
KARRYFLARE/COVER
82C-2HP
KARRYFLARE/HANDLE
EOKARRYMAT/ASTICK
KARRYFLARE/GAUGE
KARRYFLARE/T12X2
KARRYFLARE/T16X2
KARRYFLARE/T25X8
KARRYFLARE/RHOLD
KARRYFLARE/THOLD
EOKARRYMAT/TPLATE
EOKARRYMAT/STICKER
KARRYFLARE/TSTICK
KARRYFLARE/HINGE
KARRYFLARE/NUT
KARRYFLARE/BUFFER
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Opis
Blok do zacinania
Podstawa obudowy
Pokrywa obudowy
Pompka r czna
Uchwyt
Naklejka z instrukcj monta u
Manometr
Rura 12x2 CF 77lg.
Rura 16x2 CF 1546lg.
Rura 25x8 Alu 37lg.
Mocowanie kółek
Mocowanie rurek
Tabliczka z oznaczeniem typu
Naklejka EOKARRYMAT
Naklejka z instrukcj transportow
Zawias 4.008530 (R+K)
Nakr tka 32x32x10xM10
Podstawka Ø40x30 otwór M8
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19
20
21
22
23
24
25
26
27

2
1
1
1
1
1
2
2
1

KARRYFLARE/WHEEL
GZ12SCF
EW12SOMDCF
EL12SOMDCF
W12SCFX
MAVE12SRCF
GE12S3/8NPTCFX
FM12SCF
3010-3

28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43

1
2
16
12
2
2
4
4
2
5
2
8
15
4
1
1

KARRYFLARE/CSCREW
DIN 11024 - 3
ISO 7089 - 6
ISO 7089 - 8
ISO 7089 - 10
ISO 4762 - M10x20
ISO 4762 - M8x16
ISO 4762 - M8x20
ISO 4762 - M8x50
ISO 4762 - M6x16
ISO 4762 - M6x45
ISO 10642 - M6x16
ISO 7040 - M6
ISO 7040 - M8
SZ 2514.000
OM/4044-T1
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Kółko 64x24x6mm
Ł cznik z nakr tkami obrotowymi
Kolano z nakr tk obrotow
Trójnik z nakr tka obrotow na przelocie
Kolano
Przył cze manometryczne z nakr tk obrotow
Przył cze proste 3/8 NPT
Nakr tka funkcyjna
Szybkozł cze Seria3000
ruba obudowy z uchwytem gwia dzistym,
DIN6336-SK-50-M10-25
Przetyczka
Podkładka
Podkładka
Podkładka
ruba z łbem walcowym i gniazdem 6kt
ruba z łbem walcowym i gniazdem 6kt
ruba z łbem walcowym i gniazdem 6kt
ruba z łbem walcowym i gniazdem 6kt
ruba z łbem walcowym i gniazdem 6kt
ruba z łbem walcowym i gniazdem 6kt
ruba z łbem sto kowym i gniazdem 6kt
Nakr tka z wkładk poliamidow
Nakr tka z wkładk poliamidow
Kiesze na dokumenty
Instrukcja obsługi EOKARRYMAT
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Lista cz

Nr
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

ci EOKARRYMAT/BLOC

Ilo
1
1
1
1
6
1
1
1
1
1
1
6

Symbol zamówieniowy
EOKARRYMAT/BODY
KARRYFLARE/CYLD
KARRYFLARE/PISTON
EOKARRYMAT/PLATE
EOKARRYMAT/SPACER
EOKARRYMAT/CHART
KARRYFLARE/PSPRING
3050-3
FR4508Q5029
B7 8010 P5008
DIN 11024-3
ISO 4762 – M16x110
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Opis
Korpus
Cylinder
Tłok
Płyta
Rurki dystansowe
Tabela ci nie
Spr yna D-345
Szybkozł cze Seria3000
Pier cie prowadz cy
Uszczelnienie tłoka
Przetyczka
ruba z łbem cylindrycznym i gniazdem 6kt
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