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DC Super Flex
FLEXIBILNÍ POTRUBNÍ FRÉZA 
S MOTORIZOVANÝM FRÉZOVACÍM KLOUBEM 
A KAMEROVOU ČOČKOU



PŘEDMLUVA

RADETON VÁM PORADÍ A POMŮŽE!

Tato uživatelská příručka je návodem s praktickými doporučeními. 
Jejím účelem je pomoci vám co nejrychleji najít odpovědi a řešení na otázky, 
spojené s užíváním našich přístrojů. V případě jakýchkoliv problémů si 
nejprve přečtěte tento návod k obsluze.

Abyste mohli tuto frézu co nejlépe využít, věnujte prosím dvě minuty nastudování jejího 
ovládání a údržby.

• Použijte interní / externí dochlazovač stlačeného vzduchu.
• Maximální objem vody na m3 přivedeného vzduchu: 20 g/m3

• Zařízení vždy uzemněte.

Přívod vzduchu: 650 l / min. 
Tlak vzduchu: 10 BAR – 145 PSI 
Zdroj napájení: 110 / 240 VAC – LN

Hodně úspěchů s novou frézou DC SUPER FLEX.
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PŘED POUŽITÍM
• Zkontrolujte, jestli je v mazací jednotce olej
• NIKDY neohýbejte frézu mimo potrubí
• Obsluha frézy je zodpovědná za bezpečné zacházení 

s frézou při jejím zasouvání a vysouvání z potrubí
• Vysunovací část musí být během zasouvání i vysouvání 

zavřená
• V nádobě na čištění kamery používejte jen VZDUCH – 

KAPALINU DO OSTŘIKOVAČE S ALKOHOLEM – 
DESTILOVANOU VODU

VYTVOŘENÍ 90° OHYBU
• Otočte frézu ve stejném směru jako ohyb
• Zvedněte rameno frézy
• Zatlačte frézu dovnitř
• Spusťte rameno frézy
• V případě více ohybů si označte hadici nalepením pásky 

tak, abyste věděli, kterým směrem má být otočená

PODLE POTŘEBY
• Namažte hřídel stojanu mazivem v mazací hlavě
• Zkontrolujte vzduchový filtr (číslo P57106) v odlučovači 

vody, zda je čistý a v případě potřeby ho vyměňte

PO POUŽITÍ
• Vyčistěte vnější část frézy vodou nebo stlačeným vzduchem
• Úplně otevřete vysouvací část a pomocí stlačeného 

vzduchu vyčistěte hladkou část a dvě drážky od nečistot 
(v případě potřeby použijte v drážkách malý šroubovák)

• Zvedněte rameno zcela nahoru a pomocí stlačeného 
vzduchu vyčistěte prázdné místo za kloubem. Potom 
namažte kloub a píst olejem a spusťte rameno dolů

• Vyšroubujte šroub úplně na konci pneumatického motoru 
(GRS), naplňte otvor šroubu mazivem a šroub znovu 
zašroubujte

Zkontrolujte olej

Mazivo v mazací hlavě

Otvor šroubu pro mazání (GRS)

Úplně zavřete vysouvací část

Vzduchový filtr

Namažte píst
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