
GEBRUIKSAANWIJZING
ACCU VETPERS 900

Brochure 290661



 2 

Gebruiksaanwijzing 
 
Professionele accuvetpers 900 
 
Toepassingen en smeermiddelen: 
 
De accuvetpers 900 is ontworpen voor het smeren van smeernippels op voertuigen en 
machines. 
Er kunnen in de handel gebruikelijke smeermiddelen van consistentie (NLGI) 000 tot en met 
2 (multifunctionele vetten) worden gebruikt. Gebruik geen vet of pasta met vaste deeltjes 
(bijv. siliconenvet). 
 
 
Inhoud van de stevige kunststof koffer: 
 

• accupers met persframe en 18 volt-accu 
 

• gepantserde slang 500 mm lang met professioneel 4-klauwen-mondstuk 
 

• reserveaccu 18 volt 
 

• acculader met kabel en stekker voor 230 volt-contactdozen 
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De techniek: 
 
De vetpers 900: 
 
spanning bij bedrijf : 18 V  
werkdruk : tot ca. 400 bar 
max. druk : tot ca. 650 bar 
pershoeveelheid  : ca. 80-120 cm³/min  tegen 0 bar 
aansluitschroefdraad : R1/8" 
gebruik bij temperaturen tussen :  -15 en +50ºC 
 
afmetingen en gewichten: 
complete set in koffer : ca. 5,5 kg 
900 gereed voor gebruik : ca. 3,0 kg 
900 bedrijfsklaar met vet gevuld : ca. 3,5 kg 
 
 
De accu: 
 
Spanning : 18 V 
Capaciteit : 1500 mA/h 
 
De acculader:   
 
Ingangsspanning : 230 V, 50 Hz, 32 W  
Uitgangsspanning : 18 V, 1500 mA  
Oplaadtijd : ca. 60 min.  
   
 
Belangrijke informatie: 
 
• Laad de accu vóór het eerste gebruik 12 uur lang op. 
• Druk tijdens het opladen nooit de trekker in. 
 
Let op: 
 
Hogedrukvetslangen kunnen springen als deze beschadigd zijn of niet volgens de voorschrif-
ten worden gebruikt. Vervang de slang zodra deze geknikt, opengesneden, fijngedrukt of op 
de een of andere manier beschadigd is. Vervang de slang uitsluitend door producten die 
geschikt bevonden zijn en bedoeld zijn voor de toepassing. Dit soort producten worden 
besproken in de Brammer brochure 0723 die op aanvraag beschikbaar is. 
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Algemene veiligheidsvoorschriften 
 
Let op! Lees en onthoud alle instructies. 
Als u de onderstaande instructies niet opvolgt, kan dit een elektrische schok, brand en/of 
ernstig letsel tot gevolg hebben. 
 
Neem deze instructies in acht 
 
Werkplek 
 
1. Gebruik elektrisch gereedschap nooit in de omgang met licht ontbrandbare stoffen, zoals 

brandbare vloeistoffen, gassen of stof. Elektrisch gereedschap wekt vonken op waardoor 
stof of dampen kunnen ontbranden. 

 
2. Houd toeschouwers, kinderen en bezoekers op een afstand als u met dit gereedschap 

werkt. Afleiding kan tot fouten leiden. 
 
 
Elektronische veiligheid 
 
1. De accu van een gereedschap mag uitsluitend met de daarvoor bedoelde acculader 

worden opgeladen. Bij gebruik van een andere acculader kan er brand ontstaan. 
 
2. Accu's worden in niet-opgeladen toestand geleverd. Laad de accu vóór het eerste gebruik 

12 uur op. 
 
 
Veiligheid tijdens het werk 
 
1. Draag altijd oogbescherming. Dit gereedschap kan een druk tot 400 bar opwekken. 
 
2. Gebruik uitsluitend een flexibele slang die bestand is tegen een bedrijfsdruk van 400 bar. 

Vervang de slang zodra deze beschadigd is. Dit gereedschap kan een druk tot 400 bar 
opwekken. Letsel dat ontstaat door onder druk uitstromend vet, is zeer ernstig. 

 
3. Voorkom dat de pers onbedoeld start. Zorg ervoor dat de AAN-schakelaar niet ingedrukt 

is als u de accu plaatst. 
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Gereedschap - gebruik en omgang 
 
1. Blijf de trekker niet ingedrukt houden als de vetpers wordt opgeladen. Hierdoor zou de 

motor beschadigd of brand veroorzaakt kunnen worden. 
 
2. Zolang de accu niet op de vetpers is bevestigd, dient u deze uit de buurt te houden van 

andere metalen voorwerpen, zoals paperclips, munten, sleutels, nagels, schroeven of 
andere kleine metalen objecten, die geleidend kunnen werken. Het kortsluiten van de 
accupolen kan vonken, smeulen of brand veroorzaken. 

 
3. Gebruik uitsluitend toebehoren die voor dit model geschikt zijn. Dit gereedschap is een 

draagbare, met een accu aangedreven vetpers. Gebruik uitsluitend toebehoren die voor 
een bedrijfsdruk van 400 bar geschikt zijn. 

 
4. Deze vetpers is voor bepaalde toepassingen ontwikkeld. Daarom: NIET veranderen en 

NIET voor andere toepassingen gebruiken!!! Hebt u nog vragen over het gebruik, 
neem dan vóór gebruik contact op met Brammer Nederland, Technische Afdeling,         
A. Hofmanweg 50, 2031BL Haarlem, tel. 023 – 5 164 123. 

 
 
Onderhoud 
 
1. Het onderhoud van dit gereedschap mag uitsluitend door gekwalificeerd onderhoudsper-

soneel worden uitgevoerd. Klantenservice of onderhoud, uitgevoerd door ongekwalifi-
ceerd personeel, kan letsel tot gevolg hebben. 

 
2. Gebruik uitsluitend originele reserveonderdelen als u een apparaat repareert. Het gebruik 

van niet-originele reserveonderdelen kan het risico op letsel verhogen. Bovendien vervalt 
dan de garantie!!! 
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Veiligheidsinstructies voor acculaders en accu's 
 
1. Neem deze instructies in acht. Deze gebruiksaanwijzing bevat belangrijke veiligheids- en 

gebruiksaanwijzingen voor de acculader model 900. 
 
2. Lees alle instructies en aanwijzingen, vóórdat u de acculader gaat gebruiken! 
 
3. Waarschuwing: om het gevaar voor letsel te verkleinen, dient de acculader uitsluitend 

voor het opladen van de meegeleverde accu's te worden gebruikt. Andere soorten accu's 
zouden kunnen ontbranden, waardoor lichamelijk letsel of materiële schade kan ontstaan. 
Laad de accu daarom nooit met een andere acculader op. 

 
4. Stel de acculader nooit bloot aan vocht of extreme koude. 
 
5. Behandel de kabel met zorg. Draag de acculader nooit aan de kabel. Trek ook nooit hard 

aan de kabel om deze uit de contactdoos te trekken. Trek aan de stekker zelf als u de 
acculader wilt loskoppelen. Vervang beschadigde of versleten kabels en spanningsom-
vormers direct. Probeer nooit de stroomkabel zelf te repareren. 

 
6.  Zorg ervoor dat de kabel zodanig ligt dat niemand erop kan stappen, erover kan struike-

len of dat deze niet op de een of andere manier schade of storingen veroorzaakt. 
 
7. Gebruik geen verlengkabel als dit niet absoluut noodzakelijk is. Het gebruik van een 

ongeschikte verlengkabel zou brand of een elektrische schok kunnen veroorzaken. Moet 
u toch een verlengkabel gebruiken, zorg er dan vóór dat 
A. de verlengkabel correct bedraad en in perfecte staat is. 
B. De minimale lengte van de kabel staat vermeld in onderstaande tabel: 

 
lengte van de kabel in meter 7,5 15 30 45 
draaddikte 18 18 18 16 

 
8. Gebruik de acculader niet met een beschadigde kabel of stekker - laat deze direct 

vervangen om elk gevaar te vermijden. PROBEER NOOIT DE STROOMKABEL ZELF TE 
REPAREREN. 

 
9. Gebruik de acculader niet als deze een harde klap heeft gekregen, is gevallen of op de 

een of andere wijze is beschadigd. Breng de acculader naar een vakman. 
 
10. Haal de acculader of de accu niet uit elkaar. Breng deze naar een vakman als er een 

onderhoudsbeurt of een reparatie nodig is. Verkeerde montage kan tot een elektrische 
schok of tot brand leiden. 

 
11. Trek de stekker van de acculader los, voordat u deze probeert te reinigen of te onderhou-

den. U vermindert hierdoor het risico op een elektrische schok. 
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12. Laad de accu op een goed geventileerde plek op. Bedek de acculader of de accu tijdens 
het opladen niet met een doek of iets dergelijks. Bewaar de acculader of de accu niet op 
plekken waar de temperatuur 50°C bereikt of overschrijdt (zoals in een schuurtje met een 
dak van golfplaten of 's zomers in een auto). Dat kan ertoe leiden dat de accu defect 
raakt. 

 
13. Laad de accu nooit op als de temperatuur LAGER DAN 0°C of HOGER DAN 40°C is.    

Dit is zeer belangrijk voor een blijvend goede werking van de accu. 
 
14. Verbrand de accu niet. In vuur kan deze exploderen. 
 
15. Laad de accu nooit in een vochtige of natte omgeving op. 
 
16. Probeer nooit om ander kabelloos gereedschap of andere accu's met deze acculader op 

te laden. 
 
17. Sluit de polen van de accu nooit kort: extreem hoge temperaturen kunnen een risico op 

letsel vormen of brand veroorzaken. 
 
18. Dank verbruikte accu's op correcte wijze af. De accu bevat oplaadbare nikkel-cadmium 

batterijen. Deze batterijen moeten gerecycled of op correcte wijze afgedankt worden. Geef 
verbruikte accu's bij uw plaatselijke dealer of bij een aangewezen inzamelpunt af. 

 
 
Onderhoud 
 
Kijk regelmatig naar beschadigde, losse of ontbrekende onderdelen. Zijn er onderdelen van 
het apparaat versleten of beschadigd, gebruik deze dan niet meer. Neem voor het vaststellen 
van schade of voor reparatie contact op met een gekwalificeerde servicedienst. 
 
Let op: 
De ventilatieopeningen aan de boven- en onderkant van de acculader mogen niet worden 
afgedekt. Laad de accu nooit op als de temperatuur LAGER DAN 0°C of HOGER DAN 40°C 
is. 
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Normaal opladen 
 
Controleer eerst of de spanning waarop u de acculader wilt aansluiten met die van de 
acculader overeenkomt. Sluit daarna pas de acculader op de stroombron aan. 
 
Laad de accu de eerste keer vóór gebruik 12 uur lang op. Plaats de accu hiertoe in de 
acculader. Het rode lampje moet gaan branden. Dit geeft aan dat de acculader snel oplaadt. 
Na ca. 1 uur mag het snellading-lampje niet meer branden, waarmee aangegeven wordt dat 
de accu volledig is opgeladen. Het druppelladinglampje moet nu groen oplichten, waarmee 
aangegeven wordt dat de acculader op druppelladingmodus is overgeschakeld. U kunt de 
accu nu tot aan gebruik op druppellading laten staan. Koppel de acculader los van de 
stroombron, zodra deze niet meer wordt gebruikt. 
 
 
Accu plaatsen / verwijderen 
 
Plaats de accu met de polen naar voren in de acculader. 
 
Dit geschiedt door de beide drukknoppen links en rechts op de accu tegelijkertijd in te 
drukken. 
 
 
Leeg patroon verwijderen 
 
1. Schroef de gehele perskop van het persframe los. 
2. Om een leeg patroon te verwijderen: trek de zuigerstang er aan de T-greep compleet uit, 

totdat de manchet uit de vetpatroon er compleet uitgetrokken is en de zuigerstang vast-
klikt. Laat dan de T-stang voorzichtig los om het lege patroon uit het persframe te verwij-
deren. 

 
 
Patroon plaatsen 
 
1. Trek de zuigerstang aan de T-greep terug en laat deze bij de uitfrezing vastklikken. 
2. Verwijder de plastic kap van het patroon en draai het patroon in het persframe. 
3. Verwijder de trekneus en schroef de perskop op het persframe. 
4. Ontgrendel de T-stang. Verwijder de lucht uit de pers (zie handleiding voor het verwijde-

ren van de lucht). 
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Ontluchten 
 
Houd de trekker kort ingedrukt en druk tegelijkertijd op het veerbelaste ontluchtingsventiel op 
de perskop. 
 
 
Bediening 
 
Druk de schakelaar in om de motor in te schakelen en het vet eruit te persen. Luister naar het 
ronddraaiende geluid van het persmechanisme dat het aantal vetstoten aangeeft. De vetpers 
heeft een duidelijk zachter geluid, zodra het vet opraakt en ofwel plaatsen van een nieuw 
patroon ofwel vullen met los vet nodig is. Laat de trekker los om te stoppen met het eruit 
persen van het vet. Bij normaal smeren gaat een verstopte smeernippel door de hoge 
persdruk van deze pers open. Blijft de smeernippel echter geheel of althans in hoge mate 
verstopt en raakt de vetpers overbelast of bijna overbelast, laat dan de trekker los om 
beschadiging van de motor te voorkomen. De smeernippel moet in een dergelijk geval direct 
worden vervangen. 
 
 
Onderhoud en reparatie 
 
Elk kwaliteitsgereedschap heeft van tijd tot tijd onderhoud nodig. Ook moeten slijtageonder-
delen worden vervangen. Deze werkzaamheden mogen uitsluitend bij de fabrikant worden 
uitgevoerd. Hebt u nog vragen over uw gereedschap, neem dan contact op met Brammer 
Nederland, Technische Afdeling, A. Hofmanweg 50, 2031BL Haarlem, tel. 023 – 5 164 123. 
Wij verzoeken u om in alle correspondentie alle informatie te vermelden die op het type-
plaatje van uw gereedschap staat (modelnummer, serienummer enz.). 
 
 
 




