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Puller - instrukcja konserwacji i smarowania
APP Nr 351551
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Podstawowe części

1.Tuleje łączące korpus ze stopkami (4 szt.)
2.Sprężyna
3.Korpus
4.Pokrętło
5.Rączka stała

6.Rączka ruchoma
7.Nakrętka i wkręty dociskowe (4 kpl.)
8.Stopy z podkładkami z mikrogumy
9.Końcówka robocza
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Konserwację oraz smarowanie Pullera należy przeprowadzić zgodnie z poniższą 
instrukcją.

1. Obracając pokrętło Pullera w lewo wykręcić je całkowicie. Po wykręceniu pokrętła wyjąć z 
gniazda korpusu Pullera końcówkę roboczą ze szpilką gwintowaną, nakrętką oraz sprężyną.

Co 1000 cykli pracy należy przeprowadzić konserwację oraz smarowanie Pullera.

Należy zastosować następujące produkty APP:
1. Biały smar w aerozolu APP nr 212008
2. Silikon w aerozolu APP nr 212007
3. Zmywacz W900 Silikonenferner 1,0L  APP nr 030150
4. Standard - czyściwo techniczne dwuwarstwowe/białe/244mb APP  nr 090413
5. Dwustronna pyłochłonna ściereczka z mikrofibry APP nr 080651
6. APP Jednorazowe rękawice nitrylowe APP QUARTZ Q905 Extra Safe  
    APP nr 090664 lub 090665
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2. Zdjąć z górnej części Pullera podkładki dystansowe.

3. Podciągnąć ruchomą dźwignię Pullera do oporu i wyjąć tulejkę roboczą z gniazda Pullera.
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4. Zdjąć sprężynę z końcówki roboczej Pullera.

4

5. Wszystkie wcześniej zdemontowane części czyli pokrętło, końcówkę roboczą ze szpilką i 
nakrętką, sprężynę, podkładki oraz tulejkę roboczą należy:
! dokładnie oczyścić przy użyciu czyściwa technicznego APP Standard z pozostałości starego 

smaru i innych zanieczyszczeń
! dokładnie odtłuścić przy pomocy czyściwa technicznego nasączonego zmywaczem W900
! pozostawić do odparowania zmywacza
! dokładnie przedmuchać sprężonym powietrzem o ciśnieniu min 6 bar i odłożyć

6. Dokładnie oczyścić przy pomocy czyściwa technicznego APP Standard gniazda korpusu 
Pullera z pozostałości starego smaru i innych zanieczyszczeń
! gniazdo okrągłe w górnej części korpusu
! gniazdo prostokątne w dolnej części korpusu
! gniazda dokładnie odtłuścić przy pomocy czyściwa technicznego nasączonego 

zmywaczem W900
! pozostawić do odparowania zmywacza
! dokładnie przedmuchać sprężonym powietrzem o ciśnieniu min 6 bar
! używając białego smaru w aerozolu nanieść warstwę smaru na wyczyszczone 

powierzchnie gniazd i odłożyć

GNIZADO OKRĄGŁE GNIZADO PROSTOKĄTNE
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7. Miejsca korpusu Pullera zaznaczone na zdjęciach należy:
! dokładnie oczyścić przy pomocy czyściwa technicznego APP Standard z pozostałości 

starego smaru i innych zanieczyszczeń
! dokładnie odtłuścić przy pomocy czyściwa technicznego nasączonego zmywaczem W900
! pozostawić do odparowania zmywacza
! dokładnie przedmuchać sprężonym powietrzem o ciśnieniu min 6 bar
! używając białego smaru w aerozolu nanieść warstwę smaru na wyczyszczone 

powierzchnie i odłożyć

8. Na wcześniej wyczyszczoną tulejkę roboczą 
nałożyć warstwę smaru używając białego 
smaru w aerozolu, równomiernie rozprowadzić 
po całej powierzchni i odłożyć

9. Na wcześniej wyczyszczoną końcówkę 
roboczą nałożyć w części zaznaczonej na 
zdjęciu warstwę smaru używając białego 
smaru w aerozolu, równomiernie rozprowadzić 
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10. Pobrać nasmarowaną tulejkę i wsunąć do okrągłego gniazda w górnej części korpusu.

11. Pobrać sprężynę i nałożyć na przesmarowaną część końcówki roboczej.

12. Pobrać końcówkę roboczą wraz z gwintowaną szpilką, nakrętką oraz sprężyną wsunąć w 
prostokątne gniazdo w dolnej części korpusu.

13. Pobrać podkładki dystansowe i przekładając przez wystającą szpilkę ułożyć je na tulejce.

14. Pobrać pokrętło i wkręcić na wystającą gwintowaną szpilkę.

15. Dokładnie oczyścić z nadmiaru białego smaru przy użyciu czyściwa technicznego APP 
Standard.

16. Dokładnie odtłuścić wcześniej wyczyszczone powierzchnie przy pomocy czyściwa 
technicznego nasączonego zmywaczem W900 i pozostawić do odparowania zmywacza.

17.   Pozostałe powierzchnie Pullera wolne od smaru należy:
! dokładnie oczyścić przy pomocy czyściwa technicznego APP Standard z pyłu i innych 

zanieczyszczeń
! dokładnie odtłuścić przy pomocy czyściwa technicznego nasączonego zmywaczem W900
! pozostawić do odparowania zmywacza
! dokładnie przetrzeć używając dwustronnej pyłochłonnej ściereczki z mikrofibry

19. Po wykonaniu wszystkich wcześniejszych czynności zgodnie z instrukcją Puller jest gotowy do 
dalszej pracy.

UWAGA!
Nie należy odkręcać lub dokręcać nakrętek i wkrętów dociskowych zabezpieczonych 
czerwonym lakierem.

18. Dokładnie oczyścić z zabrudzeń podkładki z mikrogumy przy pomocy dwustronnej 
pyłochłonnej ściereczki z mikrofibry i nałożyć równomierną warstwę silikonu w aerozolu.
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