دستورالعمل استفاده از دستگاه ميلگردبر و خمکن سايز  52و دستگاه ميلگردبر و خمکن سايز 25
دستگاهي که در اختيار داريد توسط کارشناسان اين گروه صنعتي طراحي شده که با الگو برداري از نمونه اروپايي و بر طرف کردن ايرادات دستگاه هاي مشابه داخلي و با کمترين وزن و
استهالک و به کار گيري از مرغوب ترين قطعات و باالترين بازدهي توليد شده است
دستورالعمل راه انداري دستگاه ميلگردبر و خمکن دومنظوره
* قبل از شروع کار با دستگاه  02ليتر روغن به مخزن دستگاه اضافه کنيد *
در مناطق گرمسيري از روغن  02استفاده کنيد
هميشه بوشهاي نقطه خم را با روغن يا گريس روغن کاري کنيد
* توجه از خم کردن ميلگرد هاي بزرگ تر از  81ميلي متر به صورت همزمان جدا خوداري فرماييد در غير اينصورت درستگاه از گارانتي خارج شده و تمامي مسئوليت ها و عواقب آن بعهده
خريدار مي باشد
تذکر  :پس از رسيدن به زاويه  02درجه د قت کنيد سر ميلگرد خم شده هيچگونه تماسي با ورقهاي تقويت بوش نداشته باشد در غير اينصورت به راحتي آنها را خواهد شکست
سطح روغن دستگاه بايد همواره تا زير لوله برگشت شير کنترل باشد بدين منظور بايد جک را در جمع کرده و دستگاه را خاموش کنيد و سپس سطح روغن را تنظيم نماييد.
روغن مورد نياز دستگاه از نوع پارس بابک  552يا روغن هيدروليک  51مي باشد
استفاده از روغن نامرغوب ويا آلوده به گرد و خاک باعث خرابي دستگاه مي شود
ضمنا پس از هر بار جابجايي روغن و يا سرريز آن حداقل  02دقيقه صبر کنيد تا روغن ته نشين گردد و از وارد شدن گرد و غبار به مخزن هرچند کوچک و کم باشد جلوگيري نماييد
جهت اتصال دستگاه به برق همواره از کابل  0.2*0براي اتصال دستگاه تا منبع برق استفاده کنيد
شل بودن اتصاالت و استفاده از سيم نامناسب باعث افت توان دستگاه و آسيب به الکتروموتور مي شود
در فصول سرد سال قبل از استفاده از دستگاه به مدت  82دقيقه آن را روشن نگاه داريد تا براي استفاده آماده شود
روغن کاري تيغه و مفاصل دستگاه اهميت بااليي در طول عمر تيغه ها و کيفيت کار دستگاه دارد
دستور العمل سرويس و نگهداري دستگاه
به صورت دوره ايي و با توجه به حجم استفاده از دستگاه قسمت هاي زير را بازديد و آچار کشي نماييد
-8گريس کاري و آچار کشي پيچ اصلي فک دستگاه

-0آچار کشي پيچهاي دينام  -پمپ  -شير کنترل

-0بازديد از لبه هاي ديگر تيغه ها  -هر تيغه  1لبه دارد  -و در صورت نياز رفع نشتي شلنگ ها

