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ISOPRO1 VAC / SŪKNIS

APRAKSTS:
Jaudīgs sūknis izolācijas materiālu utt. izvilkšanai. 15 ZS
benzīna dzinējs un elektriskā palaišana.

VISPĀRĒJA INFORMĀCIJA:
Pirms iekārtas izmantošanas rūpīgi izlasiet šo rokas-
grāmatu. Lietotājam pirms iekārtas izmantošanas vien-
mēr jāpārbauda, vai tā atbilst piemērojamiem drošības
noteikumiem.

DROŠĪBA:
Iekārtu drīkst izmantot tikai personas, kuras saņēmušas
rūpīgus lietošanas norādījumus, un tas jādara tikai saskaņā
ar drošības noteikumiem.

TRANSPORTĒŠANA
Sūkni nekad nedrīkst novietot guļus (pretējā gadījumā eļļa
var sajaukties ar degvielu). Ja tā notiek, iekārtai jāatrodas
pilnvarotā darbnīcā.

Nekad neizmantojiet iekārtu slēgtā telpā, jo pastāv risks
saindēties ar oglekļa monoksīdu.

Degvielas uzpildes laikā apturiet dzinēju.

Iekārtai jābūt novietotai uz līdzenas virsmas.

Lietotājam ieteicams izmantot:
- aizsargbrilles;
- dzirdes aizsarglīdzekļus.

Nekad nemēģiniet turēt rokas vai kājas pie iesūkšanas vai
izvadīšanas caurulēm.

Netuvojieties izvadīšanas zonai, ja izmantojat maisus. Caur
maisu var izlidot akmeņi un citi priekšmeti.

Apturiet iekārtas dzinēju un vienmēr noņemiet aizdedzes
sveces vadu pirms apkopes, uzturēšanas darbu, remonta
un degvielas uzpildes veikšanas.

a iekārta vibrē, kratās vai notiek nelaimes gadījums, neka-
vējoties apturiet iekārtu un lūdziet kvalificētu darbinieku
palīdzību.

Izmantošanas laikā neatstājiet iekārtu bez uzraudzības.
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PIELIETOJUMS
Iekārtu izmanto, lai atbrīvotos no tādiem būvgružiem kā
šie:

- izolācijas granulas;
- izolācijas vate (sagriezta 20–40 cm platos gabalos);
- keramzīts
- polistirola granulas.

Iekārtu var izmantot arī šādiem materiāliem:
- mazākiem akmeņiem un betonam;
- koka un salmu ģipsim.

TĪRĪŠANA
Pēc katras izmantošanas reizes noslaukiet vai nopūtiet
iekārtu. Nekad nemazgājiet dzinēju ar ūdeni, kamēr tas ir
karsts.

APKOPE
Skatiet pievienoto „Kohler” rokasgrāmatu.

Pirms palaišanas pārbaudiet motoreļļas līmeni (au-
tomātisks brīdinājums par eļļu nodrošina, ka iekārta
neiedarbojas ar pārāk mazu eļļas līmeni).

Degvielas padeve atveras, trieciena poga tiek pabīdīta
sānus, un degvielas padeve tiek iestatīta kā puse.

Palaidiet iekārtu, startera panelī pagriežot atslēgu vai
pavelkot vadu.

Pirms lietošanas uzsildiet iekārtu, pāris minūtes ļaujot tai
darboties tukšgaitā.

Pēc uzsildīšanas degviela tiek padota pilnā apjomā.
Sūkšanas laikā iekārtai jādarbojas ar pilnu jaudu.

Pirms palaišanas ievietojiet iesūkšanas šļūteni iekārtā
(zem sarkanā atloka iekārtas priekšpusē iesūkšanas
šļūtene ir aprīkota ar skavām).

Vieglāku materiālu gadījumā iesūkšanas šļutene var būt
līdz 75 m gara (izolācijas materiāla un polistirola gadī-
jumā).

Viegliemmateriāliem, piemēram, izolācijas materiālam un
polistirolam, varat izmantot 0,8 m3maisus.

Smagākus materiālus iesūciet tieši tvertnē. Šļūtene vai
caurule ir uzstādīta pie izvadīšanas caurules.
Produkta video skatiet šeit:

https://youtu.be/sweGNSNVJAc

INFORMĀCIJA
Pašsvars 125 KG
Izmērs 80x82x120cm
Dzinējs Kohler 14 ZS ar elektrisko palaišanu, 95 bezsvina benzīns

https://youtu.be/sweGNSNVJAc
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Nr. Rasējuma Nr. Nosaukums Red Gab Materiāls
9 Akumulators 1
1 CH440-0041 Kohler dzinējs 1
11 DIN125A M10 Uzgrieznis 2 Tērauds
4 DIN9021 M10 Pārsega uzgriežnis 16 Tērauds
5 DIN985 M10 Bloķēšanas uzgrieznis ar neilona

gredzenu 18 Tērauds
3 ISO 001012 Izplūdes caurule 01 1

6 ISO 001018 Rokturis 01 1
Metinātas
precīzijas
caurules,
DIN2394

7 ISO 001020 Šasija, metināta 01 1
10 ISO 001025 Akumulatora balstiekārta 01 1 Tērauds
13 ISOI 001026 Materiālu smalcinātājs, metināts 01 1
12 P2-1 DST Uzmava 1 Tērauds
8 PK262 20-75K Riepa 2
2 Ø 20 Riteņu stiprinājums 2 Tērauds
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