
Pokorný, spol. s r. o.
Trnkova 115, 628 00 Brno

Czech Republic
tel.: +420 532 196 711
fax:  +420 532 196 715

e-mail: pokorny.office@tesneni.cz

Veškeré technické údaje jsou založeny na našich měřeních a zkušenostech a jsou pouze 
orientační. Uvedené parametry se vzájemně ovlivňují pokud se vyskytují společně 
a v mezních případech musí být konzultovány. Výrobce nezodpovídá za chybnou 

interpretaci uvedených údajů a nesprávné aplikace těsnění.

www.tesneni.cz

SEAL POWER

ENVIRONMENTAL FRIENDLY
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Použití přípravku usnadňuje řezání ucpávkových těsnících kroužků přímo z cívky bez jakéhokoliv odpadu.
Přístroj má následující výhody:
- jednoduché použití
- přesné řezání ucpávkových těsnících kroužků
- vždy po ruce
- těsné spoje

příklad 1:   s přídavkem délky (2-7 %)
                 průměr hřídele: 50 mm
                 průřez šňůry: 10x10 mm

příklad 2:   bez přídavku délky
                 průměr hřídele: 50 mm
                 průřez šňůry: 10x10 mm

- Upravte břity pro korekci průměru hřídele a průřezu ucpávkové šňůry:
Zarovnejte průřezový index na průřezové stupnici jezdce s  indexem průměru hřídele na stupnici pravítka.
Tím je zajištěn dodatečný přídavek délky (viz náš katalog) (příklad 1)
- Pokud chcete řezat bez přídavku, musíte zarovnat "0" indexu průřezu s průměrem hřídele plus příčný průřez balení
na stupnici řezačky (příklad 2). - Lehce zašroubujte pojistný šroub, abyste byl jezdec zajištěn na svém místě.

Návod k použití

Upevnění přípravku snižuje riziko poranění!
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stupnice příčného průřezu šňůry

magnetický držák nože jezdec řezací ploška upínka

stupnice průměru hřídele

Odviňte ucpávkovou šňůru z návinu (její konec musí být seříznutý pod úhlem 45 °). Tento konec umístěte na 
zarážku posuvníku se stejným úhlem a dotlačením k povrchu řezačky vyrovnejte přirozeně pokroucenou šňůru.
Je to velmi důležité pro správné uříznutí a  formování kroužku! 

Přichyťte šňůru upínkou, poté teprve proveďte řez.

Důležité: zkontrolujte délku prvního ucpávkového kroužku na hřídeli (uříznuté konce se musí
dotýkat, vnitřní průměr ucpávkového kroužku by měl být mírně větší než než průměr hřídele).
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