
GEBRUIKSAANWIJZING
PNEUMATISCHE VETPERS 800

Brochure 280652



 
 

Inhoudsopgave: 
 

A Eigenschappen en vullen 
B Lijst van reserveonderdelen 
C Oplossingen bij storingen 
D EG-verklaring van overeenstemming 

 
 
A Eigenschappen en vullen 
 
• praktische bediening met één hand, zelfs moeilijk toegankelijke smeerpunten zijn bereikbaar 
• gecontroleerde vetafgifte door afzonderlijke dosering (ca. 1 cm³/slag tegen 400 bar) 
• voor aansluiting aan elk persluchtnet geschikt (compressoren/vrachtwagen-perslucht enz.) 
 
Technische gegevens: 
• overbrengingsverhouding : 1:60 toevoerdruk : 2-7 bar 
• aanbevolen luchtdruk : 6 bar inhoud : 500 cm³ 
• aansluitschroefdraad : R 1/8" gewicht : 2 kg 
• smeermiddelen : vetten tot en met consistentieklasse NLGI 2 
  (geen siliconenhoudende smeermiddelen) 
• aanbevolen snelkoppeling : OET 205.00.301 + OET 255.00.000 
 
Vulmogelijkheden: 
• met het professionele vulapparaat serie VSM 08 
• met 400 g-vetpatronen 
• met los vet 
 
Vulhandleiding voor vullen met een vulapparaat uit de serie VSM 08: 
 
Lege persluchtpers vullen 
• Plaats de pers met een lichte druk in de vulmof, terugslagventiel in de vulmof gaat open. 
• De pers is met max. 9 slagen gevuld. 
• De zuigerstang van de pers schuift naar buiten en geeft zo het vulniveau aan. 
 
Persluchtpers bijvullen 
• Trek de zuigerstang naar buiten totdat u weerstand voelt. Dit geeft aan hoeveel vet er nog in 

de pers zit. 
• Bijvullen: zie lege pers vullen. 
 
Veiligheidstechnische aanwijzingen: 
• De druk in de toevoerleiding mag niet meer dan 7 bar bedragen. 
• Koppel vóór alle reparatie- of onderhoudswerkzaamheden de luchtverbinding los en bedien 

de trekkerhendel om de vetdruk te laten ontsnappen. 
• Richt het pistool nooit op mensen of dieren. Gevaar voor letsel! 
• Gebruik als toebehoren uitsluitend op veiligheid gekeurde onderdelen. 
 
B Lijst van reserveonderdelen voor vetpers 800: 



 
 

 
Pos. Artikelnr. Omschrijving Pos. Artikelnr. Omschrijving 

1 710317 zuigerstang 20 716212 zuigergeleiding 
2 710208 klemhendel 21 716217 zuigerplaat voor 
3 710309 persframe 22 816501 zuigermanchet 
4 810310 zuigerveer 23 716210 zuigerplaat achter 
5 710207 zuigerschijf 24 942007 zuigerafdichting 
6 816550 manchet 25 941007 zuigermoer 
7 710222 schijf 26 946026 O-ring 
8 941008 moer 27 716100 pershandgreep 
9 946402 kopafdichting 28 716218 luchtventiel 

10 128003 vulnippel 29 816300 luchtventielveer 
11 716213 sleufschroef 30 716302 stop 
12 716202 aansluitstuk 31 940310 cilinderflensschroef 
13 946012 O-ring 32 941520 stop 
14 816302 ventielveer 33 943525 trekkerbout 
15 944109 terugslagkogel 34 716209 trekkerhendel 
16 716130 pistoolframe 35 716207 luchtventielpen 
17 946006 O-ring 36 946002 O-ring 
18 716211 zuiger 37 716208 pengeleiding 
19 816301 zuigerveer 

 

45  persframe 
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C Oplossingen bij storingen 



 
 

 
Fout Oorzaak Oplossing 
geen vet bij bedienen 
van de trekkerhendel 

1. geen vet in het vetreservoir 
2. luchtbellen in de pompkop 
3. terugslagventiel lekt door vuil 

1. bijvullen 
2. ontluchten bij vulnippel 
3. terugslagventiel demonteren 

en reinigen c.q. vervangen 
vet treedt zonder bedie-
ning van de trekker-
hendel bij mondstuk uit 

terugslagventiel lekt door vuil terugslagventiel demonteren en 
reinigen c.q. vervangen 

bij ventiel van de trekker-
hendel treedt lucht uit 

O-ring (36) defect O-ring vervangen 

zuiger beweegt niet bij 
bedienen van de trekker-
hendel 

luchtzuiger (B) klemt luchtzuiger (B) en O-ring (17) 
vervangen 

er treedt vet bij de 
persbodem uit 

1.  manchet defect 
2.  van patronen op vulapparaat 

VSM 08 overgestapt 
3.  pers te veel gevuld met  

vulapparaat VSM 08 

1.  manchet vervangen 
2.  manchet vervangen 
3.  bij het vullen op de 

zuigerstang letten (max. 9 
slagen) 

 
 
D EG-verklaring van overeenstemming 
 
EG-verklaring van overeenstemming 
volgens EG-richtlijn Machines 89/392/EEG, appendix II A 
 
Hierbij verklaren wij dat de professionele persluchtpers 800 qua concept en constructie in de 
door ons in omloop gebrachte uitvoering aan de fundamentele veiligheids- en gezondheids-
eisen van de EG-richtlijn Machines voldoet. Bij een niet met ons besproken wijziging van de 
professionele persluchtpers 800 verliest deze verklaring haar geldigheid. 
 
Benaming van het product: professionele persluchtpers 800 
 800 D met leiding 

800 G met gepantserde rubber veiligheidsslang 
 
Van toepassing zijnde EG-richtlijnen: EG-richtlijn Machines 89/392/EEG 
 hierna 91/368/EEG, 93/44/EEG en 93/68/EEG 
 
Toegepaste geharmoniseerde 
normen, in het bijzonder: EN 292-1, EN 292-2 en EN 809 
 
Toegepaste nationale 
normen en technische 
specificaties: DIN 20 022, DIN 1283 punt 2.2.1.1 
 
 
 



 
 

 
 
 
Certificaat voor gepantserde rubber veiligheidsslangen volgens DIN 1283 
 
Hierbij bevestigen wij dat de gepantserde rubber veiligheidsslangen volgens DIN 1283 zijn 
geproduceerd en aan een drukcontrole met 200.000 impulsen zijn onderworpen. Uit deze 
controle zijn geen bezwaren gebleken. 
 
 


