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1 Wprowadzenie
1.1 Podstawy
W niniejszej instrukcji Prasa KarryKrimp®1 82CE – 061L jest nazywana urządzeniem.
Urządzenie składa się z głowicy prasy 82CE-CHD i podstawy 85C-STD.
Niniejsza instrukcja zawiera ważne informacje dotyczące
bezpiecznej,
właściwej,
efektywnej
obsługi urządzenia.
Przestrzeganie niniejszej instrukcji pomoże
zredukować niebezpieczeństwa,
zminimalizować koszty napraw i przestojów,
zwiększyć niezawodność i czas użytkowania urządzenia.
Urządzenie zostało skonstruowane zgodnie z najlepszymi standardami .
Użycie urządzenia niezgodnie z przeznaczeniem stwarza ryzyko dla życia i zdrowia
użytkownika i może spowodować jego uszkodzenie.
Dlatego urządzenia należy używać tylko:
w pełni sprawnego technicznie,
zgodnie z ograniczeniami dotyczącymi użycia zgodnego z przeznaczeniem,
z pełną świadomością i ostrożnością,
zgodnie z informacjami zawartymi w niniejszej instrukcji.
Niniejsza instrukcja zawiera zasady i regulacje dotyczące użycia urządzenia zgodnie z
przeznaczeniem. Tylko w przypadku przestrzegania tych informacji możemy mówić o użyciu
zgodnym z przeznaczeniem. Cała odpowiedzialność za użycie niezgodne z przeznaczeniem
leży po stronie użytkownika.
Z niniejszą instrukcją należy zapoznać się przed:
uruchomieniem,
wyłączeniem,
konserwacją,
naprawą
urządzenia.
Tylko personel, który
przeczytał niniejszą instrukcję, która musi być dostępna przy urządzeniu,
zrozumiał informacje zawarte w tej instrukcji,
został w pełni poinstruowany,
może obsługiwać urządzenie.
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1.2 Grupy docelowe
Niniejsza instrukcja została stworzona dla
użytkowników i
operatorów.

1.3 Użycie zgodne z przeznaczeniem
Urządzenie jest przeznaczone do zakuwania końcówek na jedno- i dwuoplotowych
przewodach produkcji Parker Hannifin do rozmiaru -20 (DN 32).
Do zakuwania używać wyłącznie złączek produkcji Parker Hannifin.
Używać wyłącznie kodowanych kolorami, 8-segmentowych matryc typu Parkrimp.
Sprawdzić, czy wąż, końcówki do zakuwania i matryce zostały poprawnie dobrane.
Nie zakuwać końcówek dwuczęściowych.
Nie zakuwać końcówek ze stali nierdzewnej.
Do zasilania prasy używać pompy ręcznej 82C-2HP lub pneumatyczno-hydraulicznej
82CE-0AP lub innych dopuszczonych przez producenta urządzenia.
Zakuwanie odbywa się poprzez wykonanie pełnego skoku cylindra. Części wkładane
i wyjmowane są ręcznie.
Maksymalne ciśnienie w układzie prasy to 700 bar.
Nie dokonywać żadnych zmian w konstrukcji urządzenia.
Temperatura otoczenia podczas pracy powinna być pomiędzy 10OC a 40OC.
Użycie do jakiegokolwiek innego celu jest użyciem niezgodnym z przeznaczeniem.
Odpowiedzialność za skutki wynikłe z niewłaściwego użycia leżą po stronie użytkownika.

Uwaga:
Użytkowanie w granicach zgodności z przeznaczeniem dotyczy również przestrzegania
poniższych elementów:
instrukcji uruchamiania,
instrukcji wyłączania,
instrukcji obsługi,
informacji dotyczących konserwacji i napraw,
procedur dotyczących usuwania odpadów.
Tylko personel, który przeczytał i zrozumiał niniejszą instrukcję, znajdującą się w dostępnym
miejscu, podpisał załączone potwierdzenie i został odpowiednio przeszkolony jest
upoważniony do obsługi urządzenia.
Każda osoba, której powierzono konserwację urządzenia musi przeczytać i zrozumieć
odpowiednie części niniejszej instrukcji a w szczególności rozdział 2 „Bezpieczne
użytkowanie i kontrola zanieczyszczenia”.
Użytkownik urządzenia musi poinformować pracowników o zagrożeniach jakie mogą
wystąpić podczas pracy z urządzeniem.
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Wszystkie krajowe regulacje prawne muszą być przestrzegane.
Użytkownik urządzenia musi upewnić się, że niniejsza instrukcja została zrozumiana przez
pracowników. Kopia instrukcji obsługi musi być dostępna w miejscu użytkowania urządzenia
w miejscu do tego przeznaczonym.

2 Bezpieczne użytkowanie, kontrola zanieczyszczenia
2.1 Uwagi ogólne
Urządzenie zostało zbudowane zgodnie z najlepszymi standardami technicznymi. Może ono
stwarzać zagrożenie jeżeli używane jest niewłaściwie lub niezgodnie z przeznaczeniem.
Instrukcja obsługi zawiera informacje dotyczące użycia urządzenia zgodnie z
przeznaczeniem i bezpiecznej pracy z nim.
Każda osoba upoważniona do pracy z urządzeniem musi przeczytać i zrozumieć instrukcję
obsługi, a w szczególności ten rozdział.
Przepisy dotyczące zapobiegania wypadkom oraz bezpieczeństwa i higieny pracy muszą
być przestrzegane.
Niniejsza instrukcja musi być dostępna w miejscu użytkowania urządzenia, w miejscu do
tego przeznaczonym.
Wszyscy pracownicy są zobowiązani do chronienia siebie i współpracowników przed
zranieniem.
Należy pamiętać, że ryzyko związane z pracą z urządzeniem nie jest oczywiste.
Symbole przedstawione w poniższej tabeli wskazują na informacje zawarte w niniejszej
instrukcji, na które trzeba zwrócić szczególną uwagę.
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NIEBEZPIECZEŃSTWO

UWAGA

Ten symbol znajduje się w miejscach dotyczących
bezpieczeństwa i informujących o niebezpieczeństwie dla życia i zdrowia. W przedstawionych
sytuacjach należy postępować zgodnie z podanymi
instrukcjami oraz zachować szczególną ostrożność.
Wszystkie osoby pracujące z urządzeniem muszą
zostać poinformowane o podanych w niniejszej
instrukcji informacjach dotyczących bezpieczeństwa. Oprócz tych informacji należy również
przestrzegać przepisów dotyczących
bezpieczeństwa i higieny pracy.
Ten symbol znajduje się w miejscach wskazujących
na informacje szczególnie ważne dla zgodności z
przepisami i dla bezpieczeństwa urządzenia.

RYZYKO ZGNIECENIA

Ten symbol znajduje się w miejscach wskazujących
na ryzyko zmiażdżenia dłoni.

RYZYKO OBCIĘCIA

Ten symbol znajduje się w miejscach wskazujących
na ryzyko obcięcia dłoni.

WAŻNE

Ten symbol znajduje się w miejscach
zawierających informacje dotyczące efektywnego
wykorzystania urządzenia.



Lista czynności do wykonania w podanej kolejności.
Lista.

2.2 Definicje
Zagrożenie szczątkowe
Zagrożenie szczątkowe to nieoczywiste ryzyko, które może powstać w wyniku pracy z
urządzeniem. Pomimo tego, że urządzenie zostało zaprojektowane i zbudowane zgodnie z
najlepszymi standardami i obowiązującymi przepisami zagrożenia szczątkowe nie mogą być
całkowicie wyeliminowane nawet przy użyciu urządzenia zgodnie z przeznaczeniem.
Użytkownik
Użytkownik to osoba fizyczna lub prawna, która używa urządzenia sama lub, w której imieniu
jest używane. Użytkownik może wskazać przedstawiciela posiadającego pełnie praw i
obowiązków upoważniając go do użycia urządzenia.
Kierownik
Kierownik jest osobą wskazaną przez użytkownika do szkolenia operatorów odnośnie
wykorzystania urządzenia zgodnie z przeznaczeniem. Dodatkowo kierownik zobowiązany
jest do sprawdzania, czy przeprowadzane są regularnie: kontrole, prace konserwacyjne i
naprawcze, chyba że poczyniono inne ustalenia.
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Kompetentny i wykwalifikowany personel
Kompetentny i wykwalifikowany personel to osoby, które z racji ukończenia specjalnych
szkoleń i doświadczenia posiadają wiedzę właściwą do wykonywania powierzonych im
obowiązków oraz znają przepisy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy i regulacje
techniczne.
Przeszkolony personel
Przeszkolony personel to osoby, które zostały poinstruowane, a w razie konieczności
przeszkolone do wykonywania powierzonych im zadań. Otrzymały informację na temat
ryzyka wynikającego z niewłaściwego zachowania oraz bezpieczeństwa przy pracy z
urządzeniem.
Operator
Operator to osoba wyznaczona przez użytkownika, lub inną upoważnioną do tego osobę, do
pracy z urządzeniem.
Ustawiacz
Ustawiacz pras hydraulicznych musi mieć ukończone 18 lat i być przeszkolony do
wykonywania tej pracy np. ukończyć specjalne szkolenie.
Odzież ochronna
Odzież ochronna to osobiste wyposażenie służące do ochrony ciała przed niebezpieczeństwami, które mogą powstać w trakcie pracy. Do obowiązków użytkownika należy
upewnienie się, że odzież ochronna spełnia wszelkie wymagania prawne dotyczące
bezpieczeństwa i higieny pracy. W miejscu pracy muszą być umieszczone informacje
dotyczące konieczności użycia wyposażenia ochronnego, zgodnie z obowiązującymi
przepisami.

2.3 Instrukcje bezpieczeństwa podczas użytkowania
2.3.1

Znaki bezpieczeństwa w miejscu pracy
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2.3.2

Zalecany obszar roboczy
Utrzymywać obszar roboczy wolny od przeszkód.
Wszystkie przewody i kable powinny być umieszczone w specjalnych prowadnicach,
jeżeli to możliwe.
Zapewnić właściwe oświetlenie miejsca roboczego.
Zapewnić swobodny dostęp do układu hydraulicznego.

Na poniższym rysunku przedstawiono zalecany obszar roboczy dla urządzenia.

Urządzenie
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2.3.3 Poziom hałasu
Miernik hałasu, przed dokonaniem pomiaru, został skalibrowany zgodnie z normą IEC 804
klasa druga.
Poziom emisji hałasu z urządzenia wynosi Leq=75dBA. Nie są wymagane ochronniki
słuchu.

W połączeniu z hałasem powodowanym przez inne urządzenia, hałas w
miejscu pracy może być wyższy. W takim wypadku właściciel urządzenia musi
zapewnić:
Ochronniki słuchu,
Informacje o zagrożeniach,
Właściwe oznaczenie zagrożonej strefy,
Okresowe badania kontrolne.
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2.4 Ważne informacje
2.4.1

Przed uruchomieniem lub przywróceniem zasilania

Zapewnić właściwe oświetlenie miejsca roboczego urządzenia.
Operatorzy urządzenia muszą być poinformowani o sposobie działania i miejscach
umieszczenia alarmu pożarowego i wyposażenia do gaszenia pożarów.
Do wyposażenia przeciwpożarowego należy zapewnić swobodny dostęp.
Odpowiednie narzędzia są dołączone do urządzenia.
Poniższe czynności należy wykonywać zgodnie z niniejszą instrukcją:
włączanie ,
wyłączanie,
przywracanie zasilania.
2.4.2 Podczas pracy
Produkcja
Proszę przestrzegać informacji dotyczących bezpieczeństwa umieszczonych na urządzeniu.

Prasy to niebezpieczne urządzenia – mogą
z łatwością uciąć części ciała – należy zawsze brać
to ryzyko pod uwagę podczas pracy.

Aby chronić ręce przed zmiażdżeniem
należy zachować bezpieczny dystans – minimum
120mm – od głowicy zakuwającej.
Należy sprawdzać każdy ruch (czynności
motoryczne) wzrokowo (czynności sensoryczne).
Kontrolowane ruchy muszą zawsze być
monitorowane zmysłami.
Upewnić się, że w obszarze roboczym nie
przebywają osoby postronne.
Nie jeść, nie pić i nie palić tytoniu przy stanowisku
pracy.
Zakończenie pracy
Dokładnie umyć ręce po zakończeniu pracy.
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2.4.3

W przypadku konserwacji i naprawy

Nie wolno wykonywać żadnych prac przy układzie hydraulicznym dopóki nie zostanie
rozprężony.

Spawanie, cięcie, szlifowanie
Jakiekolwiek prace związane ze spawaniem, cięciem lub szlifowaniem wykonywane przy
urządzeniu lub w jego pobliżu wymagają zezwolenia z uwagi na ryzyko powstania pożaru.
Nawet posiadanie powyższego zezwolenia nie zwalnia z oczyszczenia obszaru i urządzenia
z kurzu i substancji łatwopalnych.
Należy zapewnić odpowiednią wentylację.

2.5 Postępowanie w przypadku niebezpieczeństwa
W przypadku wystąpienia niebezpieczeństwa należy natychmiast rozprężyć układ (pompkę).

Przed ponownym uruchomieniem usunąć przyczynę awaryjnego zatrzymania
urządzenia.

2.6 Użytkowanie i postępowanie z odpadami
Obowiązkiem właściciela urządzenia jest przestrzeganie właściwych przepisów dotyczących
ochrony środowiska i postępowania z odpadami.
Obowiązkiem właściciela urządzenia jest poinformowanie pracowników obsługujących
urządzenie o wszelkich obowiązujących przepisach dotyczących korzystania z urządzenia.
Obowiązkiem właściciela urządzenia jest poinformowanie o sposobie postępowania z
urządzeniem i odpadami, które powstają w trakcie produkcji i konserwacji urządzenia.
Należy upewnić się, że zostaną podjęte odpowiednie działania w przypadku wypadku lub
pożaru.
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3 Budowa i działanie
3.1 Budowa

Budowa urządzenia:
1. Rączka
2. Popychacz
3. Podstawa
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3.2 Działanie
Prasy to niebezpieczne urządzenia – mogą z
łatwością uciąć części ciała – należy zawsze brać to
ryzyko pod uwagę podczas pracy.
Należy sprawdzać wzrokowo ruchy rąk podczas wkładania
do i wyciągania z urządzenia zakuwanego elementu aby
być pewnym wykonywania w pełni kontrolowanych
ruchów.

Aby chronić ręce przed zmiażdżeniem należy
zachować bezpieczny dystans – minimum 120mm – od
głowicy zakuwającej.

Poniżej przedstawiono minimalne wymagania
zapewniające poprawne wykonanie zakucia:








Złączka, wąż i matryca zostały do siebie
odpowiednio dopasowane.
Zaznaczyć na przewodzie głębokość osadzenia
złączki.
Wepchnąć wąż w złączkę, aż do zaznaczonego
miejsca.
Umieścić wstępnie zmontowany element w
matrycy od spodu (minimalny bezpieczny dystans
120 mm).
Rozpocząć zakuwanie poprzez opuszczenie
popychacza za pomocą cylindra hydraulicznego
aż do zatrzymania.
Rozprężając układ spowodować podniesienie
popychacza.
Wyjąć zakuty element z matrycy (minimalny
bezpieczny dystans 120 mm).
Sprawdzić poprawność i średnicę zakucia.
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3.2.1

Instrukcja montażu przewodów
 Zaznaczyć głębokość osadzenia złączki
na końcu węża np. za pomocą pisaka
olejowego.
W razie konieczności,
nasmarować wewnętrzną powierzchnię
węża za pomocą oleju montażowego
(np. Hoze Oil).
 Wepchnąć złączkę na wąż do
zaznaczonego miejsca.


Zaznaczanie głębokości osadzenia złączki
 Wyciągnąć zawleczkę z górnej części
popychacza i odchylić go do tyłu.
 Umieścić matrycę w nasmarowanym
stożku prasy.


Upewnić się że wszystkie
segmenty matrycy są poprawnie
ułożone.



Matryce są oznaczone kolorami w
zależności od rozmiaru węża; patrz
tabele zakuwania.

Wkładanie matrycy
 Umieścić wstępnie zmontowany element
w matrycy, tak aby złączka oparła się o
specjalny przeznaczony do tego celu
próg w matrycy.
Aby chronić ręce przed
zmiażdżeniem należy zachować bezpieczny
dystans – minimum 120mm – od głowicy
zakuwającej.

Wkładanie wstępnie zmontowanego
elementu
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 Umieścić wstępnie zmontowany element
w matrycy w sposób pokazany na
rysunku obok – system PARKALIGN®.

Ustawianie złączki w matrycy
 Wybrać właściwy pierścień zgodnie z
typem węża i tabelą zakuwania: srebrny
(82C-R01) lub czarny (82C-R02).
 Umieścić pierścień centralnie na
matrycy.
 Popychacz ustawić w pozycji wyjściowej
i zablokować za pomocą zawleczki.

Umieszczanie pierścienia i zablokowanie
popychacza w pozycji wyjściowej
 Za pomocą pompki zwiększać ciśnienie
w układzie prasy aż pierścień zetknie się
z bazą prasy.

Rozpoczęcie procesu zakuwania
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 Odprężyć układ hydrauliczny prasy po
zakończeniu procesu zakuwania i wyjąć
gotowy przewód.
Aby chronić ręce przed
zmiażdżeniem należy zachować bezpieczny
dystans – minimum 120mm – od głowicy
zakuwającej.

Koniec procesu zakuwania
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4 Transport, instalacja, przechowywanie
4.1 Waga urządzenia

Waga urządzenia to ok. 28 kg. Poprosić kogoś o pomoc przy przenoszeniu.
Zapewnić drogi transportowe odpowiedniej szerokości z miejsca rozładunku do
miejsca instalacji.
Zapewnić odpowiednie oznaczenie dróg transportowych i miejsca instalacji.
Zapobiegać niebezpieczeństwom przez zachowanie porządku i odpowiedni nadzór.

4.2 Instalacja
 Zmontować ręcznie podstawę prasy do
głowicy zakuwającej.
 Umieścić prasę na odpowiednim stole
warsztatowym i zamocować ją.
Uwaga ryzyko przechylenia się
prasy.

Instalacja podstawy prasy

 Podłączyć pompę do cylindra za pomocą
odpowiedniego przewodu
hydraulicznego i szybkozłącza.
Prasę należy umieścić na wysokości
odpowiedniej do wzrostu operatora.

Podłączanie przewodu do cylindra za
pomocą szybkozłącza
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4.2.1 Wymagania przestrzenne
Stałe obciążenia podłoża
Podparcie
Jakość podłoża
Równość podłoża
Pochylenie podłoża

Ok. 0,07 kg/mm2
Minimum 2,500 kg/m2
B25
Pofalowanie maksymalnie 5 mm/m
Maksymalnie 5mm/m

Tabela jakości podłoża

4.2.2 Warunki otoczenia
Temperatura otoczenia
Wilgotność powietrza

10OC – 40OC
45% – 65%

Tabela warunków otoczenia

4.3 Przechowywanie
Jeżeli urządzenie nie będzie instalowane natychmiast po dostawie należy je
zabezpieczyć przed:
Zabrudzeniem,
Warunkami atmosferycznymi,
Uszkodzeniami mechanicznymi.
Urządzenie należy przechowywać w zamkniętych pomieszczeniach.
Należy zapewnić temperaturę pomiędzy +10OC i +45OC.
Względna wilgotność powietrza nie może przekraczać 80% (bez kondensacji).
Nigdy nie czyścić urządzenia ani żadnych jego części za pomocą pary ani wody pod
ciśnieniem. Brud i woda mogą dostać się do urządzenia i spowodować poważne
uszkodzenia.
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5 Użytkowanie
5.1 Uruchamianie
Poniższe wymagania muszą być bezwzględnie spełnione przed uruchomieniem urządzenia:

Urządzenie zostało właściwie zainstalowane a pierwsze uruchomienie
przeprowadzone przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje (ustawiacza i
elektryka). W przypadku wykorzystania zasilacza hydraulicznego należy sprawdzić
kierunek obrotów silnika elektrycznego.
Urządzenie zostało wyposażone w odpowiednie matryce Parkrimp. Złączka, wąż i
matryce zostały właściwie dobrane i pasują do siebie.
Wszystkie zbędne narzędzia i wyposażenie dodatkowe zostały usunięte z
urządzenia.
W obszarze roboczym może przebywać tylko operator urządzenia.
Wszystkie niebezpieczne sytuacje powinny zostać skorygowane.
Operator urządzenia przeczytał i zrozumiał instrukcję obsługi urządzenia, którą
otrzymał od właściciela i zobowiązał się do przestrzegania zasad w niej zawartych.
Operator przeszedł szkolenie z zakresu przepisów Bezpieczeństwa i Higieny Pracy.
Teraz urządzenie jest gotowe do użycia.

5.2 Wyłączanie
 Zakończyć proces zakuwania.
 Odprężyć układ hydrauliczny urządzenia.
 Wyjąć wykonany przewód wyjąć z urządzenia.
Teraz urządzenie jest wyłączone.

5.3 Przywracanie zasilania
Przywracanie zasilania odbywa się tak samo jak sekwencja czynności dotycząca
uruchamiania – patrz rozdział 5.1

5.4 Tryby pracy
Urządzenie posiada tylko 1 tryb pracy – w pełni manualny.

5.5 Wyłączanie w przypadku niebezpieczeństwa
W przypadku niebezpieczeństwa natychmiast rozprężyć układ hydrauliczny urządzenia.

Przed ponownym uruchomieniem usunąć przyczynę awaryjnego zatrzymania
urządzenia.
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6 Konserwacja
Przed ponownym uruchomieniem usunąć przyczynę awaryjnego zatrzymania
urządzenia.
 Zakończyć proces zakuwania.
 Odprężyć układ hydrauliczny urządzenia.
 Wyjąć wykonany przewód z urządzenia.
Teraz urządzenie jest wyłączone.
Właściwe działanie urządzenia wymaga regularnego sprawdzania określonych części.
Ten rozdział opisuje czynności konserwacyjne, które powinny być wykonywane przez
operatora w regularnych odstępach czasu, w celu zapewnienia właściwej pracy urządzenia.

W przypadku pracy na dwie zmiany należy podwoić częstotliwość wykonywania
czynności konserwacyjnych. W przypadku pracy na trzy zmiany czynności konserwacyjne
przeprowadzać jak w przypadku pracy dwuzmianowej.
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6.1 Codzienna konserwacja
Obiekt konserwacji

Czynności do wykonania przez operatora
Dokonać wizualnej kontroli urządzenia pod
kątem:
Czystości,
Przecieków zewnętrznych,
Uszkodzeń zewnętrznych.

Urządzenie
Dokonać wizualnej kontroli głowicy
zakuwającej pod kątem:
Czystości,
Właściwego stanu.

Głowica zakuwająca
Wyczyścić i nasmarować stożek w bazie
głowicy zakuwającej za pomocą odpornego
na wysokie obciążenia smaru na bazie litu.

Stożek w bazie głowicy zakuwającej
Tabela codziennej konserwacji
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6.2 Comiesięczna konserwacja
Comiesięczna konserwacja może być wykonywana tylko przez odpowiednio
przeszkolony personel (ustawiacza).
Ustawiacz pras hydraulicznych musi mieć ukończone 18 lat i być przeszkolony do
wykonywania tej pracy np. ukończyć specjalne szkolenie.
Ustawiacz nie może dokonywać żadnych napraw urządzenia!
Obiekt konserwacji
Linie hydrauliczne

Olej hydrauliczny
Głowica zakuwająca

Czynności do wykonania przez ustawiacza
Sprawdzić:
Przewody hydrauliczne pod kątem przecieków
Poprawność dokręcenia szybkozłącza i uchwytów
Używać tylko czystego przefiltrowanego oleju hydraulicznego
zgodnego z zaleceniami producenta pompy.
Sprawdzić głowicę zakuwającą pod kątem zużycia i
właściwego stanu.

Tabela comiesięcznej konserwacji

6.3 Coroczna konserwacja
Coroczna konserwacja może być wykonywana tylko przez odpowiednio
przeszkolony personel (ustawiacza).
Ustawiacz pras hydraulicznych musi mieć ukończone 18 lat i być przeszkolony do
wykonywania tej pracy np. ukończyć specjalne szkolenie.
Ustawiacz nie może dokonywać żadnych napraw urządzenia!
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7 Lista części zamiennych

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

opis
śruba 5/16-18x1-1/4” SHCS
rączka
osłona cylindra
cylinder
sworzeń sprężynujący 1/2”x3-1/2”
popychacz
zawleczka popychacza
blok mocujący popychacza
śruba 3/8-16x1/2” SHCS
sworzeń sprężynujący 1/8”x3/4”
sprężyna
rozdzielacz matryc
podstawa
pierścień srebrny
pierścień czarny
przewód hydrauliczny
sworzeń sprężynujący 1/4”x2”
śruba 1/4-20x1-1/2” SHCS

symbol
82C-HND
82C-0CG
950034
82C-PHR
85C-0LP
82C-0PB
792065
832013
85C-STD
82C-R01
82C-R02
85C-00L
-
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2
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
1
1
1
1
1
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8 Deklaracja zgodności
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Biura Sprzedaży
AE – Zjednoczone Emiraty Arabskie

HK – Honkong

SL – Słowenia, Novo Mesto

Abu Dabi

Tel:+852 2428 8008

Tel:+386 7 337 6650

AR – Argentyna, Buenos Aires

HU – Węgry, Budapeszt

SK – Słowacja

Tel:+54 3327 44 4129

Tel:+36 1 220 4155

Patrz Czechy

AT – Austria, Wiener Neustadt

IE – Irlandia, Dublin

TH – Tajlandia, Bangkok

Tel:+43(0)2622 23501-0

Tel:+353 (0)1 466 6370

Tel:+662 717 8140

AT - Austria, Wiener Neustadt

IN – Indie, Mombaj

TR – Turcja, Merter/Istanbuł

(Europa Wschodnia)

Tel:+91 22 6513 7081-85

Tel:+90 212 482 91 06 lub 07

AU – Australia, Castle Hill

IT – Włochy, Corsico (MI)

TW – Taiwan, Taipei

Tel:+61 (0)2-9634 7777

Tel:+39 02 45 19 21

Tel:+886 2 2298 8987

AZ - Azerbejdżan, Baku

JP – Japonia, Fujisawa

UA – Ukraina, Kijów

Tel:+994 50 2233 458

Tel:+(81) 4 6635 3050

Tel:+380 44 494 2731

BE - Belgia, Nivelles

KR – Korea Południowa, Seul

UK – Wielka Brytania, Warwick

Tel:+32 (0)67 280 900

Tel:+82 2 559 0400

Tel:+44 (0)1926 317 878

BR – Brazylia, Cachoeirinha RS

KZ – Kazachstan, Almaty

US-USA, Cleveland

Tel:+55 51 3470 91 44

Tel:+7 3272 505 800

(Industrial)

Tel:+971 2 67 88 587

Tel:43 (0)2622 23501 970

Tel:+1 216 896 3000
BY – Białoruś, Mińsk

LV – Łotwa, Ryga

US-USA, Lincolnshire

Tel:+375 17 209 9399

Tel:+371 74 52601

(Mobile)

CA – Kanada, Milton, Ontario

MX – Meksyk, Apodaca

US-USA, Miami

Tel:+1 905 693 3000

Tel:+52 81 8156 6000

(Pan American Division)

Tel:+1 847 821 1500

Tel:+1 305 470 8800
CH – Szwajcaria, Etoy

MY – Malezja, Subang Jaya

VE – Wenezuela, Caracas

Tel:+41 21 821 0230

Tel:+60 3 5638 1476

Tel:+58 212 238 5422

CN – Chiny, Szanghaj

NL – Holandia, Oldenzaal

ZA – Południowa Afryka, Kempton

Tel:+86 21 5031 2525

Tel:+31 (0)541 585 000

Park
Tel:+27 (0)11 961 0700

CN – Chiny, Pekin

NO – Norwegia, Ski

Tel:+86 10 6561 0520

Tel:+47 64 91 10 00

CZ – Czechy, Klecany

NZ – Nowa Zelandia, Mt Wellington

Tel:+420 284 083 111

Tel:+64 9 574 1744

DE – Niemcy, Kaarst

PL – Polska, Warszawa

Tel:+49 (0)2131 4016 0

Tel:+48 (0)22 573 24 00

DK – Dania, Ballerup

PT – Portugalia, Leca de Palmeira

Tel:+45 43 56 04 00

Tel:+351 22 999 7360

ES – Hiszpania, Madryt

RO – Rumunia, Bukareszt

Tel:+34 902 33 00 01

Tel:+40 21 252 1382

FI – Finlandia, Vantaa

RU – Rosja, Moskwa

Tel:+358 (0)20 753 2500

Tel:+7 495 645-2156

FR – Francja, Contamine-sur-Arve

SE – Szwecja, Spanga

Tel:+33 (0)4 50 25 80 25

Tel:+46 (0)8 59 79 50 00

GR - Grecja, Ateny

SG – Singapur

Tel:+30 210 933 6450

Tel:+65 6887 6300
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