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Udfyld nedenstående information, som findes på typeskiltet. 

Varenr. ________________________________

Serie Nr.________________________________

Produktions dato _________________________ 

De personer der står herunder, er kvalificerede til at bruge maskinen efter  
installationen. 

Kurset for brug og vedligeholdelse er blevet udført af en kvalificeret tekniker. 

1. …………………………………………………………………………………………………………………….....

2. ………………………………………………………………………………………………………………………...

3. ………………………………………………………………………………………………………………………...

4.  ………………………………………………………………………………………………………………………..

Det anbefales at maskinen monteres af en  
autoriseret montør.

Brugerens data
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Model nr. ____________________________________ 

Serie nr. _____________________________________

Kunde _______________________________________ 

Installations dato ______________________________ 

Vi erklærer hermed at ovennævnte maskine er installeret korrekt. 

Alle funktioner er blevet afprøvet. 

Vi forventer, derfor at maskinen virker godt I alle henseender.

Installations dato   Den autoriserede tekniker 

…………………………………………….  ……………………………………………………

                                             Kunden

                                                  
    ………………..…………………………………..

Ved handelskøb bortfalder garantien, såfremt  
maskinen IKKE er opsat, af en autoriseret montør!

Installations data
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Oplysningerne i denne håndbog, er tænkt som en guide til betjeningen af maskinen, og er ikke tænkt 
som en brugermanual. De data guiden indeholder, er indhentet fra producenten og fra andre kilder. 
Der er gjort mange bestræbelser for, at sikre nøjagtigheden af oplysningerne, men det er umuligt, at 
kontrollere hver eneste oplysning om produktet. Derudover kan udvikling af maskinen betyde, at det 
leverede udstyrs detaljer, kan variere fra oplysningerne i denne manual. Derfor er det brugerens ansvar 
at sikre, at udstyret er egnet til arbejdsopgaverne og at det ikke bliver brugt uhensigtsmæssigt.

Begrænset garanti
AJ Engros A/S gør alt for at sikre, at de leverede produkter, lever op til høje kvalitets og holdbarheds 
standarder og garanterer overfor forbrugerne/køberne af vores produkter, at de er fri for materielle 
defekter og forarbejdningsdefekter. På varerne er der 2 års reklamationsret, i henhold til den danske 
købelov. Den givne garanti, gælder ikke for fejl, der skyldes direkte eller indirekte misbrug, forkert brug, 
forsømmelse, uheld, normalt slid og ælde, reparation, ændringer uden vores tilladelse og vejledning 
eller mangel på vedligeholdelse.

AJ-Engros A/S er under ingen omstændigheder ansvarlig for dødsfald, skader på personer eller ejen-
dom eller følgeskader, som følge af brug af vores produkter.

For at benytte sig af garantien, skal produktet eller en del af produktet, returneres til os med henblik  
på undersøgelse, med forudbetalt porto. Derudover skal der medfølge et købsbevis og en beskrivelse 
af klagen. Hvis vores undersøgelse viser en defekt, vil vi enten reparere, eller udskifte produktet. Hvis vi 
ikke let og hurtigt kan foretage en reparation eller en udskiftning og hvis du er villig til at acceptere en 
tilbagebetaling, vil vi refundere købsprisen. Vi returnerer produkter på forbrugerens regning, hvis det 
viser sig, at der ingen defekt er eller defekten ikke er dækket af garantien.

Producenten forbeholder sig, til enhver tid ret til, at ændre specifikationer, da de til enhver tid stræber 
efter, at opnå en bedre kvalitet af udstyret.

Ophavsret: Ophavsretten af denne instruktionsbog er ejet af AJ Engros A/S, og må ikke gengives eller 
kopieres uden forudgående tilladelse fra AJ Engros A/S.

Note
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Superhøjt tryk elektrisk oliepumpe har lille volumen, højt tryk. 
Kompakt struktur, let vægt og let betjening og vedligeholdelse. Dette 
produkt kan bruges i vid udstrækning som hydraulisk kilde til forskellige 
hydrauliske apparater ud over den hydrauliske kilde til høj-, mellem- og lav-
tryksprøvning. Det kan bruges sammen med disse værktøjer eller maskiner 
af kran, formpressning, rørbøjning, justering, losning af maskine, rørskærer 
og stansning.

Tekniske parametre:

Struktur

Nominelt tryk: 63 Mpa Nominel strømning: 0,72 L/min
Spænding: 220V/240V/380V Effekt: 750W
Olielagring: 8L Frekvens: 50/60 Hz
REV: 1400 r/min Tilgængelig olievolumen: 6L
Vægt: 22 kg Dimension: 30*24*38 (cm)

1. Olietank 5. Sikkerhedsventil 9. Meterstøtte, rørmøtrik

2. Højtryksolierør 6. Motorafbryder 10. 0il påfyldningsdæksel

3. Hydraulisk apparatcylinder 7. Motor 11 0il niveau

4. Skiftehåndtag 8. Voltmeter
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Ansøgning

Hold oliepåfyldningsdækslet (10) åbent, når tanken skal ventileres, drej 
omskifterhåndtaget (4) i aflastningstilstand, og tilslut højtryksolierøret (2) 
med en passende hydraulik apparater (3), start — start motoren (7) til olie-
forsyning; Drej derefter omskifterhåndtaget til trykudtrængende tilstand, 
og oliepumpen begynder at tilføre olie til hydraulikapparater. Olietrykket 
øges, da den stigende belastning, når arbejdet er afsluttet

Forholdsregler

Pakke liste

1. Det medium, der bruges i denne oliepumpe, er 10# maskinolie.

2. Olielageret skal nå over olie-niveauet.

3. Brug maske 80 eller derover, filter ved påfyldning af olie, udskift olien og rengør tanken hver 
tredje måned.

4. Olien i apparatcylinderen skal være 10# maskinolie, og den skal være ren.

5. Stop pumpen, med det samme når den har fundet ud af at motoren overopheder på grund af et 
konstant højt tryk (63Mpa).

6. Trykket på sikkerhedsventilen (5) er justeret til 63Mpa. Juster venligst ikke trykket efter behag. 
Hvis det er nødvendigt, skal du henvende dig til en professionel tekniker med et voltmeter (8), og 
trykket skal holdes inden for 63Mpa for at undgå skader.

Produkt Antal Bemærkning

1 Elektrisk pumpe HHB-630A 

HHB*630B

HHB-630C

sæt 1 a. Means single-way 
b. Means double-way 
c. Means single-way

2 Højtryksslange Ø6nn 6L 1500mm sæt 1

3 Instruktion sæt 1

4 Inspektionsattest sæt 1
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Sønderbrogade 89

7160 Tørring, DK

Tlf.: 75802276

Mail: aj@ajengros.dk


