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Univerzální ru ní pákové mazací lisy jsou uzp sobeny  tak, že je-
jich nádrže lze plnit n kolika zp soby:

1. Ru  pomocí st rky
2. Vložením upravené mazací patrony
3. P es plnící ventil, pomocí vhodného plnícího za ízení

ad 1)
Ru  se lisy plní z p ední ásti po odšroubování hlavice s pákou a po zajišt ní táhla
podávacího pístu v areta ní poloze zasunutím kuželového zápichu táhla do vý ezu
zadního víka. P i pln ní je t eba dbát na istotu maziva a zamezit vzniku vzducho-
vých mezer v mazivu. Po napln ní nádrže našroubovat zp t hlavici s pákou tak, že
nebude dotažena úpln , uvolnit táhlo pístu ze zá ezu víka a silou pružiny, p ípadn
ješt  zvýšenou o sílu ruky p sobící na táhlo, vyt snit vzduch z nádrže v lí mezi závity
hlavice nebo stla ením kuli ky plnícího ventilu. Hlavici s pákou dotáhnout, táhlo pístu
pooto ením uvolnit ze zámku pístu a zatla it dovnit  nádrže. Tím je mazací lis p ipra-
ven k mazaní.

ad 2)
ed vložením mazací patrony zajistit táhlo do areta ní polohy a odšroubovat hlavici s

pákou. Z patrony sejmou zadní víko a zasunout ji otev enou ástí do nádrže. Pak is-
tým a p esným ezem odstranit p ední ást patrony. Na napln nou nádrž našroubovat
hlavici s pákou a provést odvzdušn ní lisu dle postupu popsaného v bod  1). Pokud
nebude sta it síla pružiny pro natla ení manžety pístu do patrony (nap . p i deformaci
st ny patrony), je t eba si pomoci tlakem ruky na táhlo.

ad 3 )
Na plnící ventil hlavice lisu nasunout mazací hadici o pr ru 5/16“ resp. uzp sobe-
nou hlavici p íslušenství plnícího za ízení. Uvedení plnícího za ízení do innosti po-
stupn  naplnit nádrž lisu s táhlem v areta ní poloze. P i odvzdušn ní postupovat
shodn  jako v bodech 1) a 2).

Upozorn ní:
i mazání pákovými lisy se asto stává, že po promazání mazací spojka z stane

vlivem vysokého tlaku v hadici pevn  p ipojena k mazací hlavici. Ke snadn jšímu se-
jmutí mazací spojky jsou n které lisy opat eny dekompresním šroubem. Po jeho uvol-

ní se p epustí mazivo z hadice zp t do nádrže lisu.

Pozor:
ed dalším mazáním neopomenout dekompresní šroub dotáhnout.

Technické údaje:
Lis s objemem nádrže cca 300 ccm
Provozní tlak min. 40 MPa
Lis s objemem nádrže cca 500 ccm
Patrona rozm ru D 53 x 235 o obsahu 400 g
Provozní tlak min. 40 MPa
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