
 
 
 
 
 

 

  
 PW TECHSAM WOCH Sp. J. tel. 81 444-63-73 
 ul. Warszawska 131 tel. 81 458-38-10 
 20-824 Lublin fax. 81 458-38-19 
 www.techsam.pl  www.quatros.pl e-mail: techsam@techsam.pl 

 

 

 

 
 INSTRUKCJA OBSŁUGI 
 ŚCIĄGACZ 
 HYDRAULICZNY 10T 
 UNIWERSALNY 
 QS11049  
  
 

 

 

OPIS 

Ściągacz hydrauliczny 10T uniwersalny w skład którego wchodzi siłownik 10 tonowy z trzema łapami o trzech różnych 

długościach mocowania. Uniwersalny uchwyt mocujący pozwala na wykorzystanie ściągacza dwuramiennego lub 

trójramiennego. Maksymalna średnica rozstawu łap jak i długości łap wynosi 250mm. 

 

OBSŁUGA 

PODCZAS UŻYTKOWANIA ŚCIĄGACZA NALEŻY OBOWIĄZKOWO CZYŚCIĆ I SMAROWAĆ GWINT ŚRUBY 

 

!!! NIE STOSOWAĆ NARZĘDZI UDAROWYCH !!! 

 

UWAGA: Należy dokładnie przeczytać poniższą instrukcję, a w czasie pracy z urządzeniem używać odzieży 

ochronnej oczu twarzy i rąk. 

 

1. Upewnić się, że przedmiot, który chcemy ściągnąć jest założony przez wciśnięcie (równolegle lub stożkowo). 

2. Złożyć odpowiedni ściągacz (Rys. 1) i wkręcić uchwyt, tak aby przetyczka (B) była maksymalnie 80 mm (3”) powyżej 

siłownika (Rys. 2). 

3. Dopasować łapy ściągacza do zdejmowanego elementu. Następnie dokręcić siłownik wraz z adapterem na jego 

końcu do wałka na którym osadzony jest zdejmowany element. 

4. Aby ściągnąć element z wałka należy obracać ręcznie uchwyt zgodnie z ruchem wskazówek zegara. 

5. Nie wkręcać uchwytu bliżej niż 25 mm (1”) do siłownika (Rys. 2). 

 

WAŻNE: Maksymalne bezpieczne obciążenie ściągacza może byś osiągnięte tylko ręcznie. Używanie dodatkowych 

narzędzi lub dźwigni na przetyczce w celu zwiększenia nacisku może doprowadzić do wystąpienia urazów 

i spowodować uszkodzenie ściągacza. Niewłaściwe użytkowanie jest podstawą do unieważnienia gwarancji. 
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Jeżeli mimo użycia maksymalnej siły, element nie schodzi NIE WOLNO uderzać w niego ani w ściągacz w celu 

poluzowania. Może to doprowadzić do wystąpienia urazu i uszkodzenia ściągacza bądź elementu. W takim przypadku 

należy użyć ściągacza o większym nacisku. 

 

 
Rys. 1 

 
Rys. 2 

 

 

GWARANCJA 

1. Firma TECHSAM udziela gwarancji na prawidłowe działanie wyrobu przez okres 12 miesięcy od daty zakupu. 

2. Gwarancja obejmuje bezpłatne usuwanie usterek i wad fabrycznych ujawnionych o okresie gwarancji. 

3. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń mechanicznych lub spowodowanych nieprawidłową eksploatacją wyrobu. 

4. Gwarancja wygasa w razie stwierdzenia napraw lub przeróbek dokonanych przez osoby nieuprawnione. 

5. Warunkiem rozpatrywania gwarancji jest przedłożenie karty gwarancyjnej wraz z reklamowanym wyrobem 

w  punkcie serwisowym lub w miejscu sprzedaży. 

6. Gwarancja ważna jest tylko z pieczęcią sprzedawcy i wpisaną datą sprzedaży. 

7. Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny zapewnia importer. 
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