
MFX 480 KAROS SZEGECSHUZÓ
 használati utasítása

 1./Felhasználási területe: M4-M8 szegecsanyák és szegecscsavarok
 2./Műszaki adatok: Súly-1,8 kg; Hossz-44 cm; Komplett készlet súlya: 3,5 kg.
 3./A készlet egy szegecshúzót egy-egy M4,M5,M6,M8 húzószárat és
egy-egy húzóhüvelyt tartalmaz a megfelelő ajkakkal.
 4./Használat: Az alkalmazott szegecsanyák és szegecscsavarok kiválasztásánál az átfogandó anyag 
vastagságát mindig figyelni kell,mert csak az ajánlott átfogási tartományon belül tudjuk a kívánt 
nyomatéki értéket biztosítani.
 4.1 A helyes húzási hossz beállítása
 1 A szegecsanyát/szegecscsavart az (F) forgatógomb segítségével felcsavarjuk a húzószárra 
úgy hogy azok menetei találkozzanak.
 2 A húzási hosszúságot a (G) állító anya forgatásával állítjuk. A húzási hosszot az (I) skála 
mutatja. A (G) állító anya balra forgatásával véghelyzetig tekerve a húzó a "null" húzási helyzetbe 
kerül,ekkor a húzó karjait nem lehet mozgatni. A "null" helyzetből indulva,a (G) állítóanya jobbra 
forgatásával nö a húzási hossz.
 3 A húzócsavar/ hüvely hosszának beállítása. A szegecsanya behúzó karjait nyissuk ki 
teljesen. A gép ajkát (B) úgy állítsuk be,hogy a kiálló (E) húzócsavar menetes részére egy 
szegecsanya teljesen fel legyen tekerve az (F) forgatógomb segítségével. Ezután a szegecsanya 
fejéhez forgassuk kifelé a 
 (B) ajkat,majd a kontraanyával szorosan rögzítsük a géphez.
 4 Próba szegecselés. A feltekert szegecsanyát/szegecscsavart ütközésig toljuk a furatba. A 
húzót merőlegesen tartva az alkatrészre a húzó karjait zárjuk. Szegecselés után az (F) 
forgatógombbal az (E) húzócsavart kitekerjük a szegecsanyából ill. szegecscsavarról.
 
 A húzási hosszt korrigáljuk, 
- ha sok :ekkor a szegecsanya/szegecscsavar menete megsérülhet ill.
 akár a gép eltörhet.
 - ha kevés:ekkor a szegecsanya/szegecscsavar nem ül rendesen
 a helyén ill. elfordulhat.

1 ÁBRA  2 ÁBRA  3 ÁBRA
 kevés a húzás  helyes a húzás  sok a húzás

FIGYELEM: Csak helyesen beállított húzási hossz esetén lesz megfelelő a szegecselés. Annyira 
kell meghúzni a szegecsanyát, hogy szereléskor a belemenő csavar ne tudja megforgatni!
 4.2 Húzószár csere
 1 A kontraanyát (A) az ajakról (B) lelazítjuk
 2 Az ajkat (B) a kontraanyával (B) együtt a húzóból kitekerjük
 3 A védőgyűrűt (C) előre toljuk
 4 A húzószárbiztosítást (F) hátrahúzzuk és ott tartjuk
 5 és a húzószárat (E) ill. (D) balra tekeréssel kitekerjük.
 6 A kiválasztott húzószárat (E) ill.(D) ütközésig jobbra forgatva betekerjük a 
húzószárbiztosító (F) hátrahúzásával egyidőben.
 7 A húzószárbiztosítót (F) engedjük el,de győződjünk meg arról,hogy a száron lévő jelölés 
(G) látható legyen.
 8 A védőgyűrűt (C) húzzuk vissza
 9 A megfelelő ajkat (B)a kontraanyával (A)együtt a helyére tekerjük.

10 A kontraanyával (A) az ajkat (B) rögzítjük.
11 A húzási hosszt újra beállítjuk (ld. 4.1.)

FONTOS,hogy a kiválasztott húzószárhoz/húzó hüvelyhez mindig a megfelelő ajkat 
válasszuk,amely "körül öleli" a húzószárat/húzó csavart!


