
Pneumatisk Dækspreder
til  lastvognsdæk

Pneumatisk dækspreder
Pneumatisk betjent dækspreder med fjederanordning og klemsikring
- til LKW dæk
- Spændvidde fra 100 mm. til 350 mm.

LKW kanttrådsafstandsholder
Til at sikre at dækket forbliver spredt medens man arbejder med at reparere det.
- til EM - og industridæk 
- Spændvidde fra 340 mm. til 550 mm.

Best. nr. Best. tekst   Vægt      
       

519 6984 Pneumatisk dækspreder  4,5kg

Best. nr. Best. tekst   Vægt      
       

519 9239 Kanttrådsafstandsholder  6 kg
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1.
Dækket skal anbringes så det står fast og ikke vælter under arbejdet.

2.
Dæksprederen må kun anvendes til at sprede dækket og dæksprederens presse-
flader (A) skal anbringes korrekt i en vinkel af  90˚ parallelt på dækkets kanttråd. 
Se illustration 1A næste side.
3.
Placer aldrig genstande mellem dæksprederen og dækkets kanttråd for evt. at 
forsøge at forøge dækkets spredning.

4.
Brug kun det medfølgende originale pumpegreb (B)  til at aktivere dæksprederen. 
Vær hele tiden opmærksom på hvordan værktøj og kanttråd reagerer over for 
presset. 

Hvis pumpegrebet bøjer, er grænsen overskredet, og arbejdet skal stoppes. 
Der må ikke arbejdes videre med dæksprederen før der er skaffet et nyt originalt 
pumpegreb.

5.
Når dækket er spredt korrekt sikres det med 2 afstandsholdere art. 519 9239. 
Når det er gjort korrekt, se illustration 2A næste side, kan trykket tages af dæk-
sprederen og den kan afmonteres.

6.
Efter endt arbejde med dækket monteres dæksprederen igen korrekt som før 
nævnt. Herefter fjernes afstandholderne. Når afstandsholderne er fjernet kan  
presset forsigtigt tages af dæksprederen.

Korrekt placering af dækspreder og afstandsholdere (art. 519 9239) 

Betjeningsvejledning til manuel dækspreder MANUEL DÆKSPREDER
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illustration 1A

illustration 2A

Korrekt placering af kant-
trådsafatandsholdere i 
forhold til dæksprederen

DANMARK


