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دفترچه راهنما

مشخصات فنی دستگاه

RA-2702 مدل

1045 کیلوگرم نیرو قدرت کشش

حداکثر 16 میلی متر طول پرچ

2.4 ، 3.2 ، 4.0 ، 4.8 میلی متر ظرفیت

(PSI 87 5.5 الی 6 بار )79 الی فشار هوا

1.48 لیتر هوای مصرفی برای هر پرچ

PT (NPT) 1/4 اینچ سایز ورودی باد

1.5 کیلو گرم وزن

 2 عدد آچار مخصوص، 2 عد ناخنی یدک، سطری روغن، 4
عدد نازل، فنر و مغزی ناخنی

متعلقات

لیست قطعات

سیلندر هیدرولیک
مخزن پرچ

سیلندر هوا

ماشه

نازل

ورودی هوا
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2پرچ بادی

محیط کاربری

1( استفاده از این دستگاه در محیط های مستعد به آتش سوزی اکیداً ممنوع می باشد.
2( همواره تاکید می شود که این قبیل دستگاه ها فقط بر روی سطوح محکم و سفت استفاده گردند.
3( همواره تاکید می شود که این قبیل دستگاه ها فقط در محیط هایی با تهویه مناسب استفاده گردند.

4( از آنجا که به زمین افتادن، ضربه و سرخوردن، از دالیل اصلی خرابی اینگونه دستگاه ها می باشد، 
پیشنهاد می شود قبل از شروع به کار، محیط کاری تمیز و مرتبی را مهیا نمایید.

منبع باد و تجهیزات مورد نیاز

1( حداکثر فشار باد پیشنهادی برای کار با این دستگاه، )PSI )6.3 bar 90 می باشد.
2( باد فشرده شده باید سرد باشد و فیلتر آب در قسمت خروجی کمپرسور باد نصب شود. در برخی 
مواقع حتی با وجود نصب فیلتر آب، ممکن است مقداری رطوبت به داخل شیلنگ و دستگاه، رخنه 
و باعث لطمه به مکانیزم دستگاه شود. بنابراین پیشنهاد می شود که یک فیلتر دو قلوی آب و روغن 

نیز بین دستگاه  و کمپرسور نصب شود.
3( همیشه کمپرسور باد مناسب با دستگاه بادی خود انتخاب نمایید.

4( قبل از اتصال دستگاه به کمپرسور، داخل شیلنگ را با رد کردن جریان شدید باد تمیز کنید. به این ترتیب احتمال وارد 
شدن آب یا خاک به جا مانده درون شیلنگ به داخل دستگاه که منجر به صدمه یا زنگ زدگی شود، کمتر خواهد بود.

سیستم اتصال ایده آل
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هشدار!   

1( این دستگاه تنها می بایست با دست مورد استفاده قرار گیرد. همچنین منبع تغذیه آن باد فشرده 
است و در برابر جریان الکتریسیته عایق نیست.

2( این دستگاه برای اتصال دو ورق فلزی به یکدیگر طراحی شده است. لذا هرگونه استفاده دیگر از 
آن ممنوع می باشد.

3( همیشه در حین کار با این دستگاه از گوشی، عینک و لباس مناسب استفاده فرمایید.
4( قبل از شروع به کار، از مناسب بودن میخ پرچ برای استفاده با این دستگاه و نیاز خود اطمینان حاصل فرمایید.

5( از اتصال مخزن دنباله میخ پرچ ها به دستگاه اجتناب نفرمایید.
6( در زمان استفاده از دستگاه در جای مطمئن و محکمی بایستید و حالت بدنی خود را متعادل نگه دارید.
7( قبل از انجام هرگونه تغییر تنظیمات دستگاه، مثل عوض کردن نازل، حتما دستگاه را از شیلنگ باد جدا کنید.

8( برای جلوگیری از خطر در صورت قطع شدن منبع انرژی یا در زمان وصل و یا جدا نمودن شیلنگ 
باد از دستگاه، اهرم دریچه هوا را رها کنید.

9( توجه داشته باشید که ترکیدن ناگهانی شیلنگ باد و یا اتصال یا جدا نمودن نامناسب شیلنگ از 
کمپرسور، صدمات و خطرات بسیار زیادی در پی خواهد داشت.

نگهداری

1( تمامی اتصاالت بدنه را بازکرده و با فشار باد تمیز کنید.
2( قسمت های سیلندر و پیستون را از هم جدا کنید و پس از تمیز کردن، روغنکاری نمایید.

3( حاال کلیه قطعات را همانند قبل به یکدیگر اسمبل نمایید.

نحوه تعویض نازل



پرچ بادی

1( از آچار مولتی )چندکاره(، که درون جعبه دستگاه قرار داده شده، برای باز کردن نازل قبلی استفاده نمایید.
2( سایز نازل مورد نیاز خود را انتخاب و مجددا با آچار آن را به جای خود پیچ کنید.

توجه:   

نازلها در قسمت خروجی مخصوص دنباله میخ پرچ ها تعبیه شده اند.

توجه:   

شما می توانید در صورت بروز هرگونه اشکال فنی به نزدیک ترین مرکز سرویس مجاز رونیکس 
سرویس مراجعه فرمایید و یا با شماره تلفن 61904-021بخش خدمات پس از فروش رونیکس 

سرویس تماس حاصل فرمایید.
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