
MANUAL DE UTILIZARE CLEȘTE HIDRAULIC DE SERTIZARE MANUALĂ

Înainte de a utiliza acest produs, vă rugăm să citiți cu atenție instrucțiunile de funcționare.

Nu apăsați matrița tocmai pentru a evita deteriorarea componentelor.

Specificații tehnice
Matrița de contact 

(mm2)
Model AL

Bornă
Bornă 
CU

Presiunea 
de lucru

(T)

Cursa de 
lucru
(mm)

Mărimea matriței de contact 
(mm2)

Ulei 
hidraulic

YYQ-70 10-50 6-70 8 12 6, 10, 16, 25, 35, 50, 70

YYQ-120 16-95 10-120 10 16 10, 16, 25, 35, 50, 70, 95, 
120

YYQ-240 25-185 16-240 12 20 16, 25, 35, 50, 70, 95, 120, 
150, 185, 240

YYQ-300 25-240 16-300 13 20 16, 25, 35, 50, 70, 95, 120, 
150, 185, 240, 300

Ulei 
mecanic 

15#

Caracteristici și destinație

Acest produs poate ajusta în mod automat presiunea în toate direcțiile. Acesta poate cupla și apăsa 

în mod constant, cu rezistență mică și eficiență ridicată de lucru. Acesta este o unealtă ideală pentru 

bornele de legătură din cupru și plumb și conectarea tuburilor de legătură folosite la conductori de 

cabluri electrice și în alte operațiuni electrice.

Instrucțiuni de funcționare

La presarea cablurilor, selectați cablul de dimensiunea dorită și matrița de contact corespunzătoare. 

Instalați bornele în mijlocul matrițelor de contact, închideți strâns supapa de ulei spre dreapta si apasati 

mânerul mobil pana la apropierea bacurilor. În timp ce presiunea hidraulică crește, pistoanele vor 

împinge matrița de contact înainte până când cele două matrițe de contact se apropie si dispozitivul 

merge mai greu. (Nu continuați să exercitați presiune după ce cele două matrițe de contact se apropie 

pentru a evita deteriorarea componentelor.) 

ATENTIE!!!

In momentul in care matritele s-au apropiat,  nu mai fortati manerul, deoarece acest lucru poate 

duce la  ruperea clestelui, si in acest fel va veti pierde garantia pe produs din cauza utilizarii lui 

incorecte.



Veti trece la eliberarea manuala a presiunii prin rotirea butonului spre stanga si la scoaterea 

papucului(vezi imaginea de mai jos.)

   Slăbiți supapa de ulei, iar pistonul se va retrage automat. Repetați operațiunea următoare, cum 

a fost menționat mai sus. Este normal să se vadă o ușoară urmă de ulei apărând pe partea 

exterioară a plonjorului și a pistonului mare după operațiuni repetate.

Reparații și întreținere

Acest produs are componente montate etanș. Nu demontați componentele. Evitați lovirea uneltei și 

feriți-o de umiditate.

După utilizarea repetată a acestei unelte, trebuie verificata cantitatea uleiului din rezervorul 

aparatului. Pentru aceasta, va rugam sa va adresati doar atelierelor de specialitate sau in service-urile 

autorizate, unde se va face completarea/reumplerea cu ulei. Importatorul recomanda folosirea uleiului 

hidraulic HLP-46, DIN 51524-2.


