
Ruční lis na kartuše blaugelb
Šikovný a silný pro komfortní zpracování i houževnatých těsnicích hmot.

• Vysoce kvalitní ruční lis pro 1K-kartuše 

• Převod 17:1

• Se silným tlačným tlačným segmentem, vynikající pro houževnaté hmoty

• Otočná hliníková skořepina

• Praktický žebříkový hák k zavěšení
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Silný kus – ruční lis blaugelb si dokonale poradí  
i s houževnatými hmotami.
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Ruční lis na kartuše blaugelb
Šikovný a silný pro komfortní zpracování i houževnatých těsnicích hmot.

Vlastnosti výrobku:

Ruční lis na kartuše blaugelb je ideální vytlačovací zařízení pro těsnicí a lepicí 
hmoty v kartuši. Má robustní a odolnou konstrukci pro denní nasazení se 
všemi vlastnostmi pro komfortní práci. Oblast použití ručního lisu na kartuše 
blaugelb zahrnuje kartuše s obsahem 290 ml, 300 ml a 310 ml.  
Pro komfortní práci a dávkování těsnicích hmot je ruční lis na kartuše  
blaugelb vybaven silným tlačným segmentem a převodem v poměru 17:1 
pro zmenšení ruční síly. Tak je možné snadno zpracovávat i houževnaté 
hmoty. Pogumovaná, ergonomicky tvarovaná rukojeť zajišťuje bezpečný  
úchop bez svírání prstů a neunavující práci. Dobíhání těsnicí hmoty je  
zabráněno okamžitým odlehčením tlaku pomocí tuhé neohebné odjišťovací 
páčky.

Tlačným kovovým talířem je kartuše vytlačována bez zasekávání a beze 
zbytku. Tím se dosahuje nerušené práce a lepší hospodárnosti. Hliníková 
skořepina je otočná, a to znamená vyšší pohyblivost při zpracování a vyšší  
komfort ovládání. Tloušťka stěny 1 mm činí skořepinu odolnější proti  
deformacím a rovněž zajišťuje, aby bylo možné kartuši přesně vložit  
a vytlačovat bez zasekávání.

Pomocí praktického žebříkového háku lze ruční lis na kartuše blaugelb  
pohodlně „zaparkovat“ na lešení nebo žebřík, jestliže potřebujete mít tu  
a tam volné ruce.

Dalšími znaky vysoké kvality je robustní kovové tělo, 4násobně sešroubovaná  
skořepina, upevnění rukojeti s čepem a zajištěním závlačkou, legovaná  
nerezová tlačná tyč, tlačný segment z lité oceli a extra dlouhé vedení tlačné 
tyče, z čehož plyne snadná práce a vyšší doba použitelnosti.

Přednosti výrobku: 

• vysoce kvalitní ruční lis pro 1K-kartuše 
• převod 17:1
• se silným tlačným tlačným segmentem, vynikající pro houževnaté hmoty
• otočná hliníková skořepina
• praktický žebříkový hák k zavěšení
• hnací součásti chráněné proti korozi s černou speciální slitinou
• pogumovaná rukojeť pro ergonomickou neunavující práci s bezpečným 

úchopem
• optimalizovaný kovový talíř pro vyprázdnění kartuše beze zbytku a bez 

zasekávání
• robustní kovové tělo
• dobré dávkování
• žádné dobíhání těsnicí hmoty díky rychlému odlehčení  

Technické údaje:

Rozměry: 40 x 21 x 6,5 cm (D x Š x V)

Použití: kartuše s obsahem 290 ml, 300 ml a 310 ml

Hmotnost: 780 g

Převod: 17:1 pro optimální pro optimální převod síly na 
délku zdvihu

Odolnost tlačného segmentu proti 
prasknutí:

600 kg

Název výrobku
Jednotka 
balení Č. výr.

Ruční lis na kartuše blaugelb 1 kus 0400568

Příprava a zpracování: 

Stiskněte odlehčovací páku a vytáhněte tlačnou tyč zcela dozadu.  
Připravenou kartuši s našroubovanou aplikační koncovkou vložte do ručního  
lisu na kartuše blaugelb. Stiskněte spoušť, až se tlačný talíř opře o píst  
kartuše. Odřízněte aplikační koncovku a spoušť dále rovnoměrně stlačujte, 
aby docházelo k plynulému vytlačování.

Při přerušení stiskněte odlehčovací páku, aby se zamezilo dobíhání těsnicí 
hmoty. 

Průměr tlačného talíře je ideálně přizpůsobený velikosti pístu kartuší  
a zajišťuje tak společně s dlouhým vedením tlačné tyče optimální přenos síly 
a posouvání bez zasekávání.

Po práci ruční lis na sáčky blaugelb vyčistěte, aby nedocházelo k usazeninám  
a dlouhodobě se zachovala funkce a životnost. K čištění doporučujeme  
čistící utěrky blaugelb v praktickém dávkovači, které spolehlivě odstraní  
čerstvé zbytky těsnicí hmoty.

Dodání a způsob skladování:

Ruční lis na kartuše blaugelb se dodává zabalený v kartonu po jednom kuse. 
Skladování od +5 °C do +20 °C. Chraňte před teplem, vlhkostí a mrazem.

Likvidace:

Likvidace se řídí národními předpisy. 

Bezpečnostní pokyny:

Pouze pro komerční uživatele.

Informace uvedené v tomto dokumentu odpovídají v dobré víře informacím a technickým specifikacím, které máme k dispozici, nejsou však žádnou zárukou dle § 443 občanského zákoníku. Naše pokyny pro zpracování 
jsou obecně platné směrnice a mohou se vzhledem k rozmanitým možnostem použití v jednotlivých případech lišit. Z tohoto důvodu automaticky nezbavují potřeby vlastního vyzkoušení. Vyhrazujeme si právo kdykoli 
provádět technické změny a vylepšení.


