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Ik, ondergetekende, verklaar hierbij dat de apparatuur die hierboven is gespecificeerd, voldoet aan de bovenstaande
richtlijn(en) en norm(en)/
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Volledige naam: Robert B. Wilcox Functie:
Locatie: Huck International,
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Verklaarde tweecijferige geluidsemissiewaarden volgens ISO
4871
Een gemiddeld geluidsniveau, LWA: 81 dB (referentie 1
pW) onzekerheid, KWA: 3 dB
Een gemiddelde emissiegeluidsdruk bij het werkstation, LpA: 70 dB
(referentie 20 uPa) onzekerheid, KpA: 3 dB
C-gemiddelde piekemissie geluidsdruk, LpC, piek: 115 dB
(referentie 20 uPa) onzekerheid, KpC: 3 dB
Waarden bepaald volgens geluidstestcode ISO 15744, met als
basisnormen ISO 3744 en ISO 11203. De som van een gemeten
geluidsemissiewaarde en zijn bijbehorende onzekerheid vormen een
bovengrens voor het waardebereik, die zich in metingen kunnen
voordoen.
Verklaarde trillingsemissiewaarden volgens ISO 12096
0,57 m/s2
Gemeten trillingsemissiewaarde, a:
0,28 m/s2
Onzekerheid, K:
Waarden gemeten en bepaald volgens ISO 28662-1, ISO 5349-2 en EN
1033
Testgegevens ter ondersteuning van bovenstaande informatie zijn verkrijgbaar bij Alcoa Fastening Systems. Industrial Products Group, Kingston
Operations, Kingston, NY, USA.
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2025-serie gereedschappen
Veiligheidsinstructies
VERKLARENDE LIJST VAN WOORDEN EN SYMBOLEN:
-

Product voldoet aan vereisten die zijn opgesteld door de
relevante Europese richtlijnen.

-

LEES vóór het gebruik van deze apparatuur DE HANDLEIDING.

-

Bij het gebruik van deze apparatuur is OOGBESCHERMING
VEREIST.

-

Bij het gebruik van deze apparatuur is
GEHOORBESCHERMING VEREIST.

8. Er is een kans op krachtige uitwerping van penstaarten of verbruikte koppen uit de
voorzijde van het gereedschap.
III. GEBRUIKSGEVAREN:
1. Gebruik van het gereedschap kan de handen van de gebruiker blootstellen aan gevaren,
waaronder: beknelling, botsingen, sneden, kneuzingen en hitte. Draag geschikte
handschoenen om uw handen te beschermen.
2. Gebruikers en onderhoudspersoneel moeten de omvang, het gewicht en de kracht van het
gereedschap fysiek aankunnen.
3. Houd het gereedschap goed vast en wees voorbereid om normale of plotselinge
bewegingen met beide handen op te vangen.
4. Zorg voor een gebalanceerde lichaamshouding en stevige stand van de voeten.
5. Laat schakelaar of stop/start-apparaat los in geval van een stroomonderbreking.
6. Gebruik uitsluitend vloeistoffen en smeermiddelen die door de fabrikant worden
aanbevolen.
7. Vermijd ongeschikte houdingen, aangezien deze het tegenhouden van normale of
onverwachte beweging van het gereedschap niet zullen voorkomen.
8. Als het geassembleerde krachtgereedschap is bevestigd aan een ophanginrichting, moet u
ervoor zorgen dat de bevestiging stevig is.
9. Let op het risico van beknelling of afknijpen als geen neusapparatuur is geplaatst.
IV. GEVAREN VAN HERHALENDE BEWEGINGEN:
1. Bij het gebruik van een geassembleerd krachtgereedschap, kan de gebruik ongemak ervaren in
de handen, armen, schouders, nek of andere lichaamsdelen.
2. Bij het gebruik van het gereedschap moet de gebruiker een comfortabele houding
aannemen terwijl een stevige voetenstand wordt vastgehouden en eigenaardige of
ongebalanceerde houdingen worden vermeden.
3. De gebruiker moet tijdens uitgebreide taken om zijn houding wijzigen om ongemak en
vermoeidheid te vermijden.
4. Als de gebruiker symptomen ervaart, zoals voortdurend of terugkerend ongemak, pijn,
kloppingen, zeurende pijn, tintelingen, ongevoeligheid, branderig gevoel of stijfheid, dan
mogen deze waarschuwingen niet worden genegeerd. De gebruiker moet dit melden bij
zijn werkgever en een bevoegd arts raadplegen.
V. GEVAREN MET ACCESSOIRES:
1. Ontkoppel het gereedschap van de stroomvoorziening vóór het wisselen van een
ingestoken gereedschap of accessoire.
2. Gebruik uitsluitend aanbevolen maten en soorten accessoires en verbruiksartikelen. Gebruik
geen andere soorten of maten accessoires en verbruiksartikelen.
VI. GEVAREN OP DE WERKPLEK:
1. Let op de gladde oppervlakken die worden veroorzaakt door het gebruik van het
gereedschap en de struikelgevaren die worden veroorzaakt door de luchtleiding of
hydraulische slang.
2. Blijf goed opletten in onbekende omgevingen; er kunnen verborgen gevaren zijn, zoals
elektriciteits- of andere nutsleidingen.
3. Het geassembleerde krachtgereedschap is niet bedoeld voor gebruik in mogelijk
explosieve omgevingen.
4. Het gereedschap is niet geïsoleerd tegen contact met elektrische stroom.
5. Zorg ervoor dat er geen elektrische kabels, gasleidingen, enz. zijn die een gevaar kunnen
vormen als ze door het gebruik van het gereedschap beschadigd raken.
VII. GELUIDSGEVAREN:
1. Blootstelling aan hoge geluidsniveaus kan leiden tot permanent gehoorverlies en andere
problemen zoals tinnitus. Daarom is een risicobeoordeling en de implementatie van
juiste bedieningselementen essentieel.
2. Juiste bedieningselementen om het risico te reduceren kunnen acties omvatten zoals het
dempen van materialen om te voorkomen dat het werkstuk gaat 'rinkelen'.
3. Gebruik de gehoorbescherming in overeenstemming met de instructies van de werkgever
en zoals is vereist door de ARBO-regels.
4. Gebruik en onderhoud het gereedschap zoals is aanbevolen in het instructiehandboek om een
onnodige verhoging van het geluidsniveau te voorkomen.
5. Selecteer, onderhoud en vervang het verbruiksartikel/ingestoken gereedschap zoals is
aanbevolen, om een onnodige geluidsverhoging te vermijden.
6. Als het krachtgereedschap een demper heeft, moet deze altijd zijn geplaatst en in goede
werkende conditie zijn wanneer het gereedschap wordt gebruikt.
VIII. TRILLINGSGEVAREN
1. Blootstelling aan trillingen kan leiden tot permanente schade aan de zenuwen en
bloedtoevoer naar de handen en armen.
2. Draag bij het werken in koude omstandigheden altijd warme kleding en houd uw handen
warm en droog.
3. Bij ongevoeligheid , tintelen, pijn of het wit worden van de huid op de vingers of handen,
moet u het gebruik van het gereedschap stoppen en een arts raadplegen.
4. Ondersteun het gewicht van het gereedschap in een steun, spanner of balanceerapparaat
voor een lichtere grip op het gereedschap.
IX. VEILIGHEIDSINSTRUCTIES VOOR PNEUMATISCH/PNEUDRAULISCH
GEREEDSCHAP:
1. Perslucht kan ernstige verwondingen veroorzaken
2. Sluit , vóór het wisselen van accessoires of bij het doen van reparaties altijd de
luchttoevoer af, tap de luchtslang af en ontkoppel het gereedschap van de luchttoevoer
wanneer het niet in gebruik is.
3. Richt de lucht nooit op uzelf of iemand anders.
4. Het zwiepen van slangen kan leiden tot ernstige verwondingen, dus controleer altijd op
beschadigde of losse slangen of koppelingen.
5. Koude lucht mag nooit op de handen worden gericht.
6. Wanneer universele draaikoppelingen (klauwkoppelingen) worden gebruikt, moeten
borgpennen worden geplaatst en 'whipcheck'-veiligheidskabels worden gebruikt om te
beveiligen tegen mogelijke slang-naar-slang of slang-naar-gereedschap defecten.
7. Overschrijd nooit de maximale persluchtdruk die op het gereedschap staat vermeld.
8. Draag een luchtgereedschap nooit aan de slang.

WAARSCHUWINGSMELDINGEN: Moet worden
begrepen om ernstig persoonlijk letsel te vermijden.
LET OP-MELDINGEN: tonen toestanden die de
apparatuur en/of de constructie zullen beschadigen.
N.B.-meldingen: zijn herinneringen voor vereiste procedures.
Vetgedrukt, cursief en onderstreept: benadrukt een specifieke instructie.
I. ALGEMENE VEILIGHEIDSREGELS:
1. Vóór het gebruik van de Huck-apparatuur wordt een trainingssessie van een half uur, van
bevoegd personeel aanbevolen.
2. Huck-apparatuur moet te allen tijde in een veilige werktoestand worden gehouden.
Gereedschappen en slangen moeten aan het begin van een dienst/dag op schade of slijtage
worden geïnspecteerd. Elke reparatie moet worden uitgevoerd door een bevoegde
reparateur die is opgeleid in Huck-procedures.
3. Voor meerdere gevaren moeten vóór installatie, gebruik, reparatie, onderhoud, wisselen
van accessoires op of werken bij het geassembleerde krachtgereedschap worden gelezen en
begrepen. Het niet uitvoeren hiervan kan leiden tot ernstig letsel.
4. Alleen bevoegde en opgeleide gebruikers mogen het geassembleerde krachtgereedschap
installeren, afstellen of gebruiken.
5. Doe geen wijzigingen aan dit geassembleerde krachtgereedschap. Dit kan de effectiviteit
van de veiligheidsmaatregelen reduceren en het risico van de gebruiker verhogen.
6. Gooi de veiligheidsinstructies niet weg; geef ze aan de gebruiker.
7. Gebruik het geassembleerde krachtgereedschap niet als het is beschadigd.
8. Gereedschappen moeten periodiek worden geïnspecteerd om te controleren of alle
vereiste, en in de handleiding vermelde, classificaties en markeringen leesbaar zijn
gemarkeerd op het gereedschap. De werknemer/gebruiker moet contact opnemen met de
fabrikant om indien nodig vervangende markeringsetiketten te verkrijgen. Raadpleeg de
montagetekening en de onderdelenlijst voor vervanging.
9. Het gereedschap wordt alleen gebruikt zoals is vermeld in deze handleiding. Elk ander
gebruik is verboden.
10. Lees vóór het onderhoud aan het gereedschap de MSDS-specificaties. MSDSspecificaties zijn verkrijgbaar van de productfabrikant of uw Huck-vertegenwoordiger.
11. Alleen originele Huck-onderdelen mogen worden gebruikt voor vervangingen of als
reserveonderdelen. Gebruik van enige andere onderdelen kan leiden tot beschadiging van
het gereedschap of persoonlijk letsel.
12. Verwijder nooit beveiligingsonderdelen of penstaartdeflectors.
13. Installeer een bevestigingsmiddel nooit in de open lucht. Bij het uitschieten van een
bevestigingsmiddel kan zich persoonlijk letsel voordoen.
14. Waar van toepassing moet vóór het installeren van de volgende bevestigingsmiddel altijd de
verbruikte penstaart uit het neusstuk worden verwijderd.
15. Controleer de tussenruimte tussen de trekker en het werkstuk om ervoor te zorgen dat er
geen knelpunt is wanneer het gereedschap wordt geactiveerd. Als een knelpunt
onvermijdelijk is, zijn trekkers op afstand verkrijgbaar voor hydraulisch gereedschap.
16. Misbruik het gereedschap niet door het te laten vallen of als hamer te gebruiken. Gebruik
hydraulische of luchtleidingen nooit als hendel of om het gereedschap te buigen of te
prikken. Redelijke zorg voor installatiegereedschappen door gebruikers is een belangrijke
factor in het behoud van de efficiëntie van het gereedschap, het elimineren van stilstand
en het vermijden van een ongeluk wat kan leiden tot ernstig persoonlijk letsel.
17. Plaats nooit uw handen tussen het neusstuk en het werkstuk. Houd uw handen uit de
buurt van de voorzijde van het gereedschap.
18. Gereedschappen met spanrollen mogen nooit worden verwisseld zonder dat het neusstuk
is geïnstalleerd.
19. Wanneer twee werkstuk-borgbouten worden gebruikt moet er altijd voor worden gezorgd
dat de kraagoriëntatie correct is. Zie het bevestigingsmiddel-gegevensblad voor de juiste
plaatsing.
II. PROJECTIELGEVAREN:
1. Risico op het zwiepen van de persluchtslang als het gereedschap pneudraulisch of
pneumatisch is.
2. Ontkoppel het samengestelde krachtgereedschap van de krachtbron vóór het wisselen van
ingestoken gereedschappen of accessoires.
3. Let erop dat defecten van het werkstuk, accessoires of het ingestoken gereedschap zelf
projectielen op hoge snelheid kunnen genereren.
4. Draag altijd slagvaste oogbescherming tijdens gebruik van het gereedschap. De vereiste
beschermingsklasse moet vóór elk gebruik worden beoordeeld.
5. Op dit moment moet ook het risico voor anderen worden beoordeeld.
6. Zorg ervoor dat het werkstuk stevig is vastgezet.
7. Controleer dat het beschermingsmiddel voor uitwerping van bevestigingsmiddel of
penstaart is geplaatst en werkt.
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SPECIFICATIES

Modellen
2025, 2025L, 2025S
en 2025SL
SLAG: 1,715 cm GEWICHT:
2025 en 2025L: 2,608 kg
2025 en 2025L: 3,289 kg
MAX LUCHTDRUK: 6,2 BAR (90 psi)
MAX STROOMSNELHEID: 241 l/m
CAPACITEIT:
23.531 kN @ 6,2 BAR (90 psi) SNELHEID/CYCLI:
30 per minuut
MAX BEDRIJFSTEMPERATUUR:
52° C
KRACHTBRON:
90psi MAX werkplaats-perslucht
HYDRAULISCHE VLOEISTOF:
ATF voldoet aan DEXRON III, DEXRON IV, MERCON,
Allison C-4 of equivalente specificaties. Ook mag
brandbestendige hydraulische vloeistof worden
gebruikt, welke moet voldoen aan OSHA-regelgeving
1926.302 paragraaf (d): "de vloeistof die wordt
gebruikt in hydraulische krachtgereedschappen moet
brandbestendig zijn onder richtlijn 30 van het 'US
Bureau of Mines, Department of Interior' en moet zijn
bedrijfskenmerken behouden bij de meest extreme
temperaturen waar het aan wordt blootgesteld."
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SPECIFICATIES

Modellen
2025V en 2025LV
SLAG: 1,715 cm
GEWICHT: 2,608 kg
MAX LUCHTDRUK: 6,2 BAR (90 psi)
MAX STROOMSNELHEID: 241 l/m
CAPACITEIT:
23.531 kN @ 6,2 BAR (90 psi)
SNELHEID/CYCLI: 30 per minuut
MAX BEDRIJFSTEMPERATUUR:
52° C
KRACHTBRON:
90psi MAX werkplaats-perslucht
HYDRAULISCHE VLOEISTOF:
ATF voldoet aan DEXRON III, DEXRON IV,
MERCON,
Allison C-4 of equivalente specificaties.
Ook mag brandbestendige hydraulische
vloeistof worden gebruikt,
welke moet voldoen aan OSHA-regelgeving
1926.302 paragraaf (d): "de vloeistof die wordt
gebruikt in
hydraulische krachtgereedschappen moet
brandbestendig zijn onder richtlijn 30 van het
'US Bureau of Mines, Department of Interior'
en moet zijn bedrijfskenmerken behouden bij
de meest extreme temperaturen waar het aan
wordt blootgesteld."
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SPECIFICATIES

Modellen
2025B en 2025LB
SLAG: 1,715 cm
GEWICHT:
2,608 kg
MAX LUCHTDRUK: 6,2 BAR (90 psi)
MAX

STROOMSNELHEID:

241

l/m

CAPACITEIT:
23.531 kN @ 6,2 BAR (90 psi)
SNELHEID/CYCLI: 30 per minuut
MAX BEDRIJFSTEMPERATUUR:
52° C
KRACHTBRON:
90psi MAX werkplaats-perslucht
HYDRAULISCHE VLOEISTOF:
ATF voldoet aan DEXRON III, DEXRON
IV, MERCON, Allison C-4 of equivalente
specificaties.
Ook mag brandbestendige hydraulische vloeistof
worden gebruikt, welke moet voldoen aan OSHAregelgeving 1926.302 paragraaf (d): "de vloeistof
die wordt gebruikt in hydraulische
krachtgereedschappen moet brandbestendig zijn
onder richtlijn 30 van het 'US Bureau of Mines,
Department of Interior' en moet zijn
bedrijfskenmerken behouden bij de meest
extreme temperaturen waar het aan wordt
blootgesteld."
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WERKINGSPRINCIPE
TREK-zuiger

Fig. 1a

Fig. 1b

Veer

Demperklep
Hydraulische
zuigerstang

Hydraulische
zuigerstang
Smoorklep
(TERUGKEER-positie)

Smoorklep
(TREK-positie)

Hydraulische
olie
Luchtdruk
Uitlaatdemper

Uitlaatlucht
Luchtzuiger

Wanneer de trekker wordt ingedrukt beweegt de smoorklep naar de
neerwaartse positie, waardoor perslucht naar de onderzijde van de
luchtzuiger wordt geleid, wat ervoor zorgt dat de zuiger omhoog
beweegt (Fig. 1a). De lucht boven de zuiger wordt uitgestoten en
geleid naar het midden van de smoorklep en onderuit het
gereedschap.
Wanneer de hydraulische stang omhoog beweegt, wordt een
vloeistofkolom in de kop gedwongen, waardoor de trekzuiger naar
achter beweegt. Het bevestigde neusstuk beweegt de trekzuiger om
de installatie van het bevestigingsmiddel te starten.

Wanneer de installatie van het bevestigingsmiddel is voltooid, wordt de
trekker losgekoppeld. Luchtdruk zorgt er, met hulp van een veer, voor,
dat de smoorklep naar zijn omhoogpositie terugkeert. Perslucht wordt
naar de bovenzijde van de luchtzuiger (Fig. 1B) geleid, wat ervoor zorgt
dat de luchtzuiger en de hydraulische stang neerwaarts bewegen.
De lucht onder de zuiger wordt uitgestoten door de onderzijde van het
gereedschap. De veer laat de trekzuiger terugkeren naar zijn thuisstand.
De demperklep blokkeert de oliestroom bij het breken van de pen, wat
"terugslag" helpt voorkomen.

VOORBEREIDINGEN VOOR GEBRUIK
De installatiegereedschappen van model 202, worden verscheept met een
plastic dop in de luchtinlaatkoppeling. De koppeling heeft 1/4-18
vrouwelijke leidingschroefdraden voor acceptatie van de
luchtslangkoppeling. Snelkoppelingen en een luchtslang met een
binnendiameter van 1/4” worden aanbevolen. Een luchttoevoer met een
druk van 6,2 – 6,9 bar, met capaciteit van 566 L/min moet beschikbaar zijn.
De luchttoevoer moet zijn uitgerust met een filter-regulatorsmeerapparaat.
1. Verwijder de plastic verschepingsdop uit de luchtinlaatkoppeling
en doe daar enkele druppels automatische transmissievloeistof
(ATF) DEXRON III of equivalent in.
2. Schroef de snelkoppeling in de luchtinlaatkoppeling.

7. Verwijder de borgmoer aan de voorzijde van het gereedschap.
8. Selecteer een geschikt neusstuk voor het bevestigingsmiddel om
aan te installeren.
9. Schroef het spankopstuk (inclusief vergrendelingskraag en indien
van toepassing de ring) op de spindel. (moersleutelvast)
10. Schuif het aambeeld over het spankopstuk en in het tegengat.
11. Schuif de borgmoer over het aambeeld en schroef de moer op de
kop.
12. Sluit de luchtslang aan op het gereedschap en installeer het/de
bevestigingsmiddel(en) in de testplaat met de juiste dikte en gaten
van de juiste omvang. Inspecteer de het/de bevestigingsmiddel(en).

LET OP: Gebruik geen TEFLON-tape op de
schroefdraden. Gebruik TEFLON alleen in lijmvorm.
(Huck P/N 503237)

OPMERKINGEN

3.
4.
5.

Stel de luchtdruk op de regulator in naar 6,2 – 6,9 bar.
Sluit de luchtslang aan op het gereedschap.
Schiet het gereedschap enkele keren door de trekker in te
drukken en los te laten.
6. Ontkoppel de luchtslang van het gereedschap.
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1

Luchtsnelkoppelingen en luchtslangen zijn niet verkrijgbaar van
Huck International, Inc.

2

Op ouderwetse neusstukken met vergrendelkragen moet VIBRATITE of
equivalent worden gebruikt op schroefdraden van het spankopstuk,
aangezien er geen hulpgat is geplaatst op de 202-trekzuiger.

2025-serie gereedschappen

GEBRUIKSINSTRUCTIES
Blinde installatie van het bevestigingsmiddel:
Het bevestigingsmiddel kan in het werkgat of in het einde van
het neusstuk worden geplaatst. In elk geval moeten de
behuizing, het gereedschap en het neusstuk tegen het werk
worden gehouden en bij loodrechte hoeken. Druk de trekker in
en houd het ingedrukt totdat het bevestigingsmiddel is
geïnstalleerd en de penstaart afbreekt. Laat de trekker los.

WAARSCHUWINGEN:
Inspecteer het gereedschap vóór elk gebruik op
schade of slijtage. Niet gebruiken bij beschadigingen
of slijtage, aangezien zich ernstig persoonlijk letsel
kan voordoen.
Het trekken aan een pen (bevestigingsmiddel) zonder
kraag, of met de kraag tegen het werkstuk, kan ertoe
leiden dat een pen een hogesnelheidsprojectiel wordt
wanneer de pengroeven worden gestript of de
penstaart afbreekt. Dit kan voor eenieder in het
vluchtpad van de pen leiden tot fataal of ernstig letsel.
Dit kan ook gebeuren met afketsende pennen.
Gebroken penstaarten worden met kracht en
snelheid uit de deflector gestoten. Zorg ervoor dat de
penstaartdeflector veilig is weg gericht van de
gebruiker of het personeel in het gebied. Uitgeworpen
penstaarten die iemand raken, kunnen ernstig
persoonlijk letsel veroorzaken. Voor modellen 202B en
202V moeten altijd penstaartflessen worden gebruikt.
Vervang beschadigde penstaartdeflectors en -flessen,
aangezien zich persoonlijk letsel kan voordoen door
penstaarten bij het gebruik van deze defecte
onderdelen.

Installatie van het MAGNA-GRIP® bevestigingsmiddel:
Plaats de pen in het werkgat en plaats de kraag over de pen.
Zie WAARSCHUWINGEN. (Als de kraag een taps einde heeft,
dan MOET dat einde naar het gereedschap zijn gericht.) Houd
de pen in het gat. Duw het neusstuk op de pen die uit de kraag
steekt, totdat het aambeeld de kraag raakt. Druk de trekker in
en houd het ingedrukt totdat de kraag is geperst en de
penstaart afbreekt. Laat de trekker los.
LET OP: Verwijder het te grote gat tussen bladen
zodat genoeg van de penstaart uit de kraag steekt
zodat alle bektanden aangrijpen op de groeven van de
penstaart. Als de bek niet volledig aangrijpt op de
groeven van de penstaart, zal het worden gestript of
afbreken.

ONDERHOUD VAN HET GEREEDSCHAP
ALGEMEEN

DAGELIJKS

1. De efficiëntie en de levensduur van een gereedschap zijn
afhankelijk van goed onderhoud. Regelmatige inspectie en
correctie van kleine problemen laten het gereedschap
efficiënt werken en voorkomen uitvaltijd. Het gereedschap
moet worden onderhouden door personeel die goed
bekend zijn met het gebruik.
2. Voor het onderhoud aan het gereedschap moet een
schoon, goed verlicht gebied beschikbaar zijn. Er moet
speciale aandacht worden bestaand een het voorkomen
van vervuiling van pneumatische en hydraulische
systemen.
3. De juiste handgereedschappen, zowel standaard als
speciaal, moet beschikbaar zijn.
4. Alle onderdelen moet voorzichtig worden behandeld en
worden onderzocht op schade of slijtage. Wanneer het
gereedschap om wat voor reden dan ook wordt
gedemonteerd, moeten altijd de afdichtingen worden
vervangen. Onderdelen moeten in een rechte lijn worden
gedemonteerd en gemonteerd, zonder buigen,
aanspannen of onnodige kracht. De demontage- en
montageprocedures die in deze handleiding zijn
uiteengezet moeten worden gevolgd.
5. Onderhoudsonderdelensets 2025KIT, bevatten
verbruiksonderdelen en moeten te allen tijde beschikbaar
zijn. Andere onderdelen moeten, zoals de ervaring leert,
ook beschikbaar zijn.

1. Indien geen filter-regulator-smeerapparaat wordt gebruikt,
moet de luchtkoppeling worden ontkoppeld en moeten
enkele druppels automatische transmissievloeistof (ATF) of
kruipolie in de luchtinlaat van het gereedschap gedruppeld
worden. Als het gereedschap voortdurend in gebruik is,
moeten elke twee tot drie uur enkele druppels worden
geplaatst.
2. Tap de luchtleiding af om het vrij te maken van opgehoopt
vuil of water voor koppeling van de luchtslang aan het
gereedschap.
3. Controleer alle slangen en koppelingen op schade of
luchtlekken en maak ze indien nodig vast of vervang ze.
4. Controleer het gereedschap op schade of
lucht/hydraulische lekken en maak ze indien nodig vast of
vervang ze.
5. Controleer het neusstuk op nauwsluitendheid of schade
maak het indien nodig vast of vervang het.
6. Controleer periodiek de slag en voeg olie toe als de slag te
kort is.

WEKELIJKS

1. Demonteer, reinig en monteer de neusstukken volgens de
geldende neusstukinstructies.
2. Controleer het gereedschap en alle verbindingsonderdelen
op schade of lucht/olielekken en maak ze indien nodig vast
of vervang ze.

WAARSCHUWING: Inspecteer het gereedschap
vóór elk gebruik op schade of slijtage. Niet
gebruiken bij beschadigingen of slijtage, aangezien
zich ernstig persoonlijk letsel kan voordoen.
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DEMONTAGE-INSTRUCTIES 2025 ALLE MODELLEN
FIG. 2

WAARSCHUWING: Zorg ervoor dat de luchtslang vóór
reiniging of het uitvoeren van onderhoud wordt ontkoppeld.
Als de luchtslang niet wordt ontkoppeld kan dat leiden tot
ernstig persoonlijk letsel.
Raadpleeg figuren 14 en 15 en de onderdeellijsten op pagina's
20 en 21 voor onderdeelidentificatie.
N.B.: De volgende procedure is voor volledige demontage
van het gereedschap. Demonteer alleen de onderdelen die
noodzakelijk zijn voor vervanging van de O-ringen, Quadringen, backup-ringen en versleten of beschadigde
onderdelen. Gebruik altijd een bankschroef met zachte
klemmen om het gereedschap niet te beschadigen.
1. Ontkoppel het gereedschap van de luchtbron.
2. Schroef de borgmoer (7) los en verwijder het neusstuk.
3. Schroef de aftapdop (55) los van de bovenzijde van de
hendel/kop. Draai het gereedschap om en laat de vloeistof in
een opvangbak lopen (Fig. 1) Gooi de vloeistof weg.
4. 2025 en 2025L: Trek de penstaartdeflector (24) van de
eindkap (21) af. (Figuur 2)
2025B en 2025LB: Door via het venster van de penstaartfles
(24) te reiken, moeten de borgring (62) en sluitring (63)
worden verwijderd, waarna de penstaartfles (24) en adapter
worden verwijderd. (Figuur 5).
2025V en 2025LV: (zie de procedure Demontage van
penstaartfles en vacuümsysteem.)

Timing pen

5. Verwijder de scharnierschroef van de smoorarm (48) en de
hendelbeveiliging (73) en til de smoorarm (53) eruit.
Ontkoppel het kogeleinde van de kabelgroep (2) van de
smoorarm.
6. Plaats het gereedschap in de bankschroef, met de onderzijde
omhoog. (Fig. 2) Verwijder de knopkopschroeven (40) met
1/8 inbussleutel. Verwijder de eindkap (41) en pakking (39).
Verwijder de demper (42) van de eindkap. Verwijder de veer
(49) van de smoorklep (Fig.14).

11. Verwijder eerst de borgring (30) uit de pakking (26).
Trek de afstandsring (29) en de Polyseal (28) eruit.
Verwijder daarna de O-ringen (31 en 27), Quad-ring (33) en
backupring (32) (Fig. 14).

7. Tik de cilinderkop (45) naar beneden met een zachte hamer
(om druk van de ring te halen), en verwijder de borgring (38)
(Fig.2).
8. Schroef de knopkopschroeven (40) terug in de cilinderkop.
Wrik voorzichtig op de schroeven om de kop te verwijderen.
Verwijder de O-ring (46).

12. Til de cilinder (35) uit de hendelkop (1) (Fig. 2).
13. Draai de hendel/kop (1) om en laat de vloeistof in een
opvangbak lopen. Gooi de vloeistof weg.

9. Trek met klemmen aan de borgmoer (43) om de luchtzuiger
uit de cilinder te verwijderen. Verwijder de Quad-ring (47).

14. Trek de smoorklep (52) uit de luchtcilinder (35). Verwijder
de O-ringen (50) (Fig. 14).

LET OP: Er moet op worden gelet dat de
zuigerstang of cilinder tijdens de verwijdering
niet bekrast wordt.

KOP/HENDEL 202 en 202L:
15. Schroef de eindkap (21) los en verwijder de veer (19),
afstandsring (22) en wisserafdichting (23). N.B.: Raadpleeg
voor 202V de procedure Demontage van penstaartfles en
vacuümsysteem.

10. Verwijder de bumper (34) uit de pakkingsgroep. Schroef de
pakkingsgroep (25) los met een 1 3/8 dopsleutel en een
verlengstaaf.
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FIG. 3

Pers

24. inspecteer alle afdichtingen en onderdelen.
25. verwijder indien gerafeld of gebroken, de trekkerkabelgroep (2) door
de pen (4) met een stoot uit te slaan. Verwijder de deuvelpen (3) om
de kabel van de trekker te ontkoppelen.

Zuigergroepgereedschap
123111-2 (202) of
123111-4 (202L)
Afstandsring
123112-2 (202)
123112-3 (202L)

Ondersteuning /
steun

23. Schroef de adapter (8) los (Fig. 14).

PENSTAARTFLES/VACUÜMSYSTEEM
2025V en 2025LV (Figuren 5, 6 en 15)
N.B.: De volgende stappen zijn uitsluitend voor de demontage van de
2025V en 2025LV-modellen. Gebruik deze stappen samen met de
algemene en kop/hendeldemontage paragrafen van deze handleiding.

Polyseal
Insteekgereedschap
121694-202

1. Door via het venster van de penstaartfles (24) te reiken, moeten de
borgring (62) en sluitring (63) worden verwijderd (Fig. 5).

FIG. 5
70 (Uitsluitend vacuümapparaten)

16. Schroef het POLYSEAL insteek/ verwijdergereedschap (121694-202) in de achterzijde van de
hendel/kop. (Fig. 3)
17. Schuif de afstandsring (123112-2 voor 202 of
123112-3 voor 202L) op de zuiger.
18. Schroef het zuigergroepgereedschap (123111-2 voor
202 of 123111-4 voor 202L) op de zuiger.
19. Duw de zuiger en voorste pakkingsgroepen uit de
achterzijde van de hendel/kop (1). Zorg, met de
steun, voor tussenruimte voor de zuiger wanneer
deze het gereedschap uitkomt (Fig. 4).

2.Verwijder de penstaartfles (24).
3. Koppel de slang los van de koppeling (54) (Fig. 15).
4. Verwijder de adapter (64) en slang/schuifgroep (70).
5. Verwijder de eindkap (21) en veer (19) (Fig. 6).
6. Verwijder de afstandsring (22) en O-ring (68) van de veerzijde van de
eindkap.

20. Verwijder het zuigergroepgereedschap en de
afstandsring uit de zuiger. Schroef alleen het
zuigergroepgereedschap in en schuif daarna de
voorste pakkingsgroep van de zuiger (6) (Fig. 4).

7. Verwijder de borgring (66), wisserbehuizing (67), wisserafdichting
(23),
sluitring (71) en O-ring (69) vanaf de fleszijde van de eindkap.
8. Verwijder de O-ringen (65) vanaf de binnenzijde van de adapter en
het de slang/schuifgroep (70) (Fig. 15).

FIG. 6

21 Verwijder het zuigergroepgereedschap van de zuiger
(6). Verwijder het Polyseal-insteek/verwijdergereedschap van de achterzijde van de kop/handel (1).
22 Verwijder de borgring (16), sluitring (17) en Polyseal
(18) van de zuiger. N.B.: Inspecteer de
hydraulische zuiger op slijtage, schrammen of
beschadigingen. Indien nodig vervangen.
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KOP/HENDEL 2025, 2025B, 2025L en 2025LB

6.

Schroef het zuigergroepgereedschap (123111-2 voor 202, 202B
en 202V) of (123111-4 voor 202L en 202LV) op zuiger (6).
Schuif de complete pakkingsgroep en wisserafdichting (9) op
zuiger (6).

7.

Monteer de geassembleerde onderdelen voorzichtig met een pers
in de achterzijde van het gereedschap, zoals is afgebeeld in
(Figuur 8).

(Raadpleeg figuren (7, 8 en 14)
Volg voor modellen 2025s en 2025sL, de procedures
voor 2025 en 2025L.

N.B.: Reinig de onderdelen met terpentine of
gelijksoortig oplosmiddel; inspecteer op slijtage/schade en
vervang ze indien nodig. Vervang alle afdichtingen van
gedemonteerde onderdelen. Gebruik O-ringen, QUADringen en backup-ringen in onderdeelsets voor
onderhoud, P/N 202KIT of 202VKIT. Smeer
LUBRIPLATE 130AA of PARKER-O-LUBE op de Oringen, QUAD-ringen, backup-ringen onderdelen die
contact maken, om de montage te vereenvoudigen.
Monteer het gereedschap zonder de O-ringen, QUADringen of backup-ringen te beschadigen.
1.

Plaats de kabelgroep (2), indien verwijderd, in de
sleuf van trekker (5) en schijf de deuvelpen (3) door
gaten in de trekken en de kabelgroep. Plaats de
gemonteerde trekker in de hendel en duw pen (4)
door de gaten in de hendel en de trekker (Figuur 14).

2.

Schroef de neusadapter (8) in de kop (1) en haal aan.

3.

Schroef het POLYSEAL
insteek/verwijdergereedschap (121694202) in de kop.

4.

Monteer de zuiger (6), Polyseal (18) en de borgring
(16) (Figuur 7). Let op de richting van de Polyseal
FIG. 7

FIG. 8

Pers

Polyseal
Insteekgereedschap
121694-202

Ondersteuning /
steun
8.

Verwijder het zuigergroepgereedschap (123111-2 of 123111-4)
en POLYSEAL insteek/verwijdering (121694-202) gereedschap.

9.

Installeer de afdichting van de achterste wisser (23) in de eindkap
(21) (Figuur 14).

10. Schuif de afstandsring (22) en veer (19) in de eindkap (21) en
schroef de eindkapgroep in de achterzijde van de kop.

LIP, DEZE RICHTING

Zuigergroep (kogel)
gereedschap
123111-2 (202, 202B,202V
123111-4 (202L, 202LV)

N.B.: Raadpleeg voor 202V en 202VL de procedure Montage van
penstaartfles en vacuümsysteem.

Algemeen:
(Raadpleeg figuren 2 en 14)
11. Houd de kop/hendel (1) omgekeerd in de bankschroef (met
zachte klemmen). Plaats de omgedraaide cilindergroep (35) op de
basis van de hendel. De timingpen behoudt zijn oriëntatie.
LIP, DEZE RICHTING

5.

Assembleer de voorste pakking (15), O-ring (12),
backup-ring (11), Polyseal (14) en pakkingskap (10).
Let op de richting van de Polyseal

12. Assembleer de pakkingsgroep (25) met nieuwe afdichtingen (Fig.
9). Let op de oriëntatie van de polyseal. Pas Anti-Seize-middel
toe (Huck P/N 508183) op de schroefdraden van de
pakkingsgroep. Schroef de pakking in de kop/hendel en haal aan
tot 67,8 Nm met een 1 3/8 dopsleutel (40) met 1/8 inbussleutel
(Fig.2).
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MONTAGE - ALLE MODELLEN vervolg
13. Duw de bumper (34) stevig over de pakking.

Penstaartfles/vacuüm 2025V en 2025LV:

N.B.: De zijkant van de bumper met twee sleuven moet
zijn gericht naar de onderzijde van het
gereedschap.

(Raadpleeg figuren 6 en 15)
De volgende stappen zijn uitsluitend voor de montage van
modellen 2025V en 2025LV. Gebruik deze stappen samen met
de algemene en kop/hendel-demontageparagrafen van deze
handleiding.

14. Monteer de Quad-ring (47) op de luchtzuiger (37).
15. Smeer de zuigerstang. Duw de geassembleerde
luchtzuiger/stang net voldoende in de cilinder om
installatie van de cilinderkop (45) mogelijk te maken.
16. Monteer de O-ring (46) op de cilinderkop (45) en duw
daarna de cilinderkop loodrecht in de cilinder, waarbij
de O-ring niet wordt beschadigd. Installeer de
borgring (38). (Lijn de schroefgaten uit met de
eindkap van de demper)
17. Plaats de demper (42) in het midden van de
cilinderkop. Plaats de pakking (39) op de cilinder.
(Raadpleeg fig. 2 en 9) Noteer de richting van de lip
18. Plaats voorzichtig de bodemplaat (41) op de cilinder.
N.B.: Zorg ervoor dat de demper goed is geplaatst in
de uitsparing van de onderplaat (41) (Fig. 2 en 14).
19. Bevestig de onderplaat met de drie knopkopschroeven
(40), met de 1/8 inbussleutel (Fig. 2).
20. Monteer de O-ringen (72 en 50) op de smoorklep (52)
Fig. 14 dwarsdoorsnede CC)

1. Monteer de adapter en slang/schuifgroep (70) en nieuwe Oringen (65).
2. Installeer vanaf de fleszijde van de eindkap (21) de O-ring
(69), sluitring (71), wisserafdichting (23), wisserbehuizing
(67) en borgring (66), zoals is afgebeeld in (Fig. 6).
3. Installeer vanaf de gereedschapszijde van de eindkap de O-ring
(68), afstandsring (22) en veer (19). (zoals afgebeeld in Fig. 6)
Schroef de volledige groep in de kop en maak vast.
4. Monteer de slang/schuifgroep en O-ringen (65) en schuif de
volledige groep op eindkap (21) en dus de slang in koppeling
(54) (Fig. 15).
5. Plaats de adapter (64) en penstaartfles (24) op de eindkap (21)
(Fig. 5 en 15).
6. Door via het venster van de penstaartfles (24) te reiken,
moeten de sluitring (62) en de borgring (63) worden
gemonteerd (Fig. 5).

21. Plaats het gereedschap rechtop, op een vlak oppervlak
en laat de veer (49) vallen in het klepgat in de cilinder
(35). Duw de smoorklep in de cilinder.
22. Plaats het kogeleinde va de smoorkabel (2) in het einde
van de smoorarm (53), schuif daarna de smoorarm in
de sleuf op de cilinder (Fig. 14).
23. Klik de hendelbescherming (73) op zijn plek en
installeer de scharnierschroef (48) in de cilinder om de
smoorarm (53) vast te houden.
24. 2025 en 2025L: Duw de penstaartdeflector (24) op de
eindkap (21).
202B en 2025LB: Plaats de adapter (64) en
penstaartfles (24) op de eindkap en monteer, door via
het venster van de penstaartfles te reiken, de sluitring
(63) en de borgring (62) (Figuren 14 en 15). 2025V en
2025LV: zie de procedure Demontage van
penstaartfles en vacuümsysteem.
25. Het gereedschap is nu volledig geassembleerd en moet
met olie worden gevuld. Raadpleeg hiervoor de
paragraaf vullen en aftappen.
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VULLEN EN AFTAPPEN VAN ALLE MODELLEN 2025
Vereiste apparatuur:
- Luchtleiding in de werkplaats met max. 90 - 100 psi
- Luchtregulator
- Vulfles, 120337, (meegeleverd met gereedschap).
- Grote platte schroevendraaier
- Optionele borgmoer 124090 of 125340
- Neusstuk
- Bevestigingsmiddelen (optioneel)
WAARSCHUWING: Vermijd contact met
hydraulische vloeistof. Hydraulische vloeistof moet
worden weggegooid in overeenstemming met federale,
nationale en lokale regelgeving. Zie de MSDS voor de
hydraulische vloeistof die bij dit gereedschap is
geleverd.
Voorbereiding:
· Installeer de
luchtregulator in
VULPUNT
de luchtleiding en
stel de druk in
naar 1,38 – 2,76
bar.
· Vul de fles bijna
vul met DEXRON
III ATF of
equivalente
vloeistof.

LET OP: Alle olie moet vóór het vul- en
aftapproces uit het gereedschap zijn gehaald.
Wanneer de olie lucht vasthoudt, zal de slag van het
gereedschap kleiner worden.
Stap 3
Schroef de vulfles (120337) in de vulpoort.
Stap 4
Laat het gereedschap rechtop op de werkbank staan. Vul het
gereedschap, terwijl u de trekker langzaam overhaalt (20 - 30
maal) bij rechte hoeken op het gereedschap (Fig. 11).
Luchtbellen verzamelen zich bij de bovenzijde van de fles.
Wanneer de bellen stoppen, mag het overhalen van de trekker
stoppen.

120337
VULFLESGROEP

Fig 9

LET OP: Voor optimale prestaties bijvullen
met automatische transmissievloeistof
DEXRON III of equivalent.
Stap 1
Leg het gereedschap op zijn zijde met de vulpoort naar boven
gericht en verwijder de aftapdop (55) uit de aftoppoort.
Stap 2
Sluit het gereedschap aan op de perslucht die is ingesteld bij 20 tot
40 psi. Als er vloeistof aanwezig is, moet het gereedschap boven
een geschikte opvangbak worden gehouden, met de poort richting
de opvangbak. Gebruik het gereedschap enkele malen om de oude
vloeistof, lucht en schuim af te voeren (Fig. 10)
WAARSCHUWING: De luchtdruk MOET zijn ingesteld
naar 20 tot 40 psi om mogelijk letsel van verstuiving onder
hoge druk te vermijden. Indien de dop (55) is verwijderd,
moet de vulfles zijn geplaatst, voor het gebruiken van het
gereedschap.

Stap 5
Wanneer de trekker wordt losgelaten, keert de trekzuiger terug
naar zijn stationaire positie (volledig voorwaarts). Ontkoppel
het gereedschap van de luchtleiding.
Stap 6
Leg het gereedschap op zijn zijkant en verwijder de vulfles.
Top de vloeistof of in de vulpoort af, installeer de aftapdop
en maak vast.
Stap 7
Koppel de luchtleiding aan het gereedschap en meet de slag van
het gereedschap, raadpleeg de paragraaf Meten van de slag van
het gereedschap. Als de slag minder is dan is gespecificeerd,
moet de aftapdop worden verwijderd en de vloeistof worden
afgetopt. Plaats de aftapdop terug en controleer de slag
nogmaals.
Stap 8
Verhoog de luchtdruk volgens de specificaties. Installeer twee
bevestigingsmiddelen om de functie en installatie in een enkele
slag te testen of gebruik het gereedschap met de borgmoer
volledig op de zuiger gedraaid, om het gereedschap op te
laden. Meet de slag opnieuw. Verwijder de dop en top de
vloeistof af. Plaats de dop terug en gebruik en meet nogmaals.
Herhaal dit proces totdat de slag voldoet aan de minimale
vereisten.

OPVANGBAK (GOOI
VLOEISTOF WEG)

Fig. 10
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METEN VAN DE SLAG VAN HET GEREEDSCHAP
Fig.12

2025, 2025B, en 2025V
Stap 1
Beweeg de zuiger volledig voorwaarts en meet X.
Stap 2
Gebruik het gereedschap en houd de zuiger tegen en
meet Y.
Stap 3
Slag = Y-X

Fig.13

202L en 202LV
Stap 1
Beweeg de zuiger volledig voorwaarts en meet X.
Stap 2
Gebruik het gereedschap en houd de zuiger tegen en
meet Y.
Stap 3
Slag = X-Y
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MONTAGETEKENING (Raadpleeg op de volgende pagina's de onderdelenlijst)
FIG.14

DWARSDOORSNEDE C-C
(51) Draaigroep
DWARSDOORSNEDE A-A

(25) Pakkingsgroep
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MONTAGETEKENING (Raadpleeg op de volgende pagina's de onderdelenlijst)
FIG.15

GEDEELTELIJKE DWARSDOORSNEDE A-A
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ONDERDELENLIJST
ARTIKE
Beschrijving
L

2025 2025L

2025B
2025LB

2025V 2025LV

1**

Hendelgroep

2

Kabelgroep

116404-1

3

Deuvelpen

505496

4

Pen

500621

5

Trekker

124333-2

124333-2

124333-2

Zuigergroep (omvat

125738 (2025, 2025B)

125738-2 (2025V)

125738 (2025S)

Artikelen 16, 17, en 18)

125738-1 (2025L, 2025LB)

125738-3 (2025LV)

125738-1 (2025SL)

7

Borgmoer

111795

111795

111795

8

Adapter

123761

123761

123761

9

Wisserafdichting

505817

505817

505817

10

Pakkingskap

122432

122432

122432

11

Backup-ring

501110

501110

501110

12

O-Ring

500816

500816

500816

13

n/b

n/b

n/b

n/b

14

Polyseal

505818

505818

505818

15

Voorste pakking

123757

123757

123757

16

Borgring

502833

502833

502833

17

Sluitring

507448

507448

507448

18

Polyseal

507400

507400

507400

19

Compressieveer

507446

507446

507446

20**

WAARSCHUWING-sticker

590240-1

590240-1

590240-1

21

Eindkap

125739

125863

125739

22

Sluitring

507323

507323

507323

23

Wisserafdichting

507351

507351

507351

Penstaartdeflector

124210

n/b

n/b

124210

123772

123772

n/b

6

24

125736

2025S
2025SL

124333-1

127030

HOEV

126980

Penstaartfles

n/b

25

Pakkingsgroep

125742

125742

125742

26

Pakkingsbehuizing

125740

125740

125740

27

O-Ring

500787

500787

500787

28

Polyseal

507447

507447

507447

29

Afstandsring

125741

125741

125741

30

Borgring

506876

506876

506876

31

O-Ring

500785

500785

500785

32

Backup-ring

501091

501091

501091

33

QUAD-Ring

501075

501075

501075

34

Bumper

116408

116408

116408

35*

Cilindergroep

125733

125733

125733

36

Zuigerstang

125743

125743

125743

37

Luchtzuiger

125744

125744

125744

38

Borgring

507445

507445

507445

39

Pakking

126941-4

126941-4

126941-4

40

Schroef

504127

504127

504127

3

(vervolg op volgende pagina)
* Bij het vervangen van de cilindergroep (35) MOETEN stickers (59, 60, en 61) worden besteld en worden geplaatst in de locatie die is afgebeeld
in figuur 14.
** Bij het vervangen van de hendelgroep (1) MOET sticker (20) worden besteld en worden geplaatst in de locatie die is afgebeeld in figuur 14.

18

2025-serie gereedschappen

ONDERDELENLIJST
ARTIKE Beschrijving
L
41

Bodemplaat

42

Demper

43
44

vervolg
2025 2025L

2025B
2025LB

2025V 2025LV

2025S 2025SL

128792

128792

128792

115554-1

115554-1

115554-1

Borgmoer

505420

505420

505420

Sluitring

506493

506493

506493

45

Cilinderkop

125747

125747

125747

46

O-Ring

500871

500871

500871

47

QUAD-Ring

501458

501458

501458

48

Scharnierschroef

125118

125118

125118

49

Veer

116272

116272

116272

50

O-Ring

507396

507396

507396

51

Draaigroep

n/b

507164

52

Smoorklep

125562-1

125562-1

125562-1

53

Smoorarm

125751

125751

125751

54

Stekker- en pakkingsgroep

506576

n/b

506576

n/b

506675

n/b

n/b

507164

Buisaansluiting
55

Stekker

Alleen verkocht als groep:

56

O-Ring

Aftapdopgroep onderdeelnr. 104293

57

O-Ring

500779

500779

500779

58

O-Ring

500778

500778

500778

59*

CE-sticker

590350

590350

590350

60*

Sticker voor max. druk en stroom

590351

590351

590351

61*

HUCK-adressticker

590347

590347

62

Borgring

n/b

n/b

501007

n/b

63

Sluitring

n/b

n/b

506628

n/b

64

Adapter

n/b

n/b

123784

n/b

65

O-Ring

n/b

n/b

500790

n/b

66

Borgmoer

n/b

n/b

502317

n/b

67

Wisserbehuizing

n/b

n/b

125864

n/b

68

O-Ring

n/b

n/b

500780

n/b

69

O-Ring

n/b

n/b

500809

n/b

70

Buis- en schuifgroep

n/b

n/b

124245

n/b

71

Sluitring

n/b

n/b

125865

n/b

72

Stop

120588

120588

120588

73

Hendelbescherming

126439

126439

126439

74

Sticker, fabricagejaar

590517

590517

590347

590517

590517

HOEV

* Bij het vervangen van de cilindergroep (35) MOETEN stickers (59, 60, en 61) worden besteld en worden geplaatst in de locatie die is
afgebeeld in figuur 14.
** Bij het vervangen van de hendelgroep (1) MOET sticker (20) worden besteld en worden geplaatst in de locatie die is afgebeeld in figuur 14.
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P ROBLEMEN

OPLOSSEN

Controleer altijd op de eenvoudigst mogelijke oorzaak van
een defect. Bijvoorbeeld een luchtslang die niet is
gekoppeld. Ga daarna logisch verder en elimineer elke
mogelijke oorzaak totdat u het probleem hebt gevonden.
Vervang waar mogelijk verdachte slechte onderdelen met
bekende goede onderdelen. Gebruik het
PROBLEEMOPLOSSINGSDIAGRAM als hulp bij het vinden
en corrigeren van de storing.
1. Gereedschap werk niet wanneer de trekker wordt
ingedrukt
a) Luchtleiding niet aangesloten
b) O-ringen (50) van smoorklep versleten of beschadigd.
c) Smoorklepkabel (2) gebroken.
2. Gereedschap maakt installatie van
bevestigingsmiddel niet af en breekt penstaart
a) Luchtdruk te laag
b) Quad-ring (47) van luchtzuiger versleten of beschadigd.
c) Gereedschap heeft te weinig hydraulische vloeistof,
raadpleeg de paragraaf Vullen en aftappen.
D) Er is lucht in het hydraulische systeem, raadpleeg de
paragraaf Vullen en aftappen.
3. Penstaart gestript en/of geperste kraag niet
uitgeworpen
a) Controleer op gebroken of versleten bek in het neusstuk,
raadpleeg het gegevensblad voor de neus.
b) Controleer op een versleten aambeeld, raadpleeg het
gegevensblad voor de neus.
4. Bij de luchtafvoer komt hydraulische vloeistof mee
of er lekt vloeistof onder aan de hendel
a) Versleten of beschadigde pakkingsgroep (25). Inspecteer
Polyseal (28), O-ringen (31 en 27), Quad-ring (33) en
backup-ring (32). Indien nodig vervangen.
5. Hydraulische vloeistof lekt aan de achterzijde van de
trekzuiger (6)
a) Versleten of beschadigde zuiger Polyseal (18), indien
nodig vervangen.
6. Hydraulische vloeistof lekt aan de voorzijde van de
trekzuiger (6)
a) Versleten of beschadigde voorste pakking (15),
inspecteer Polyseal (14), O-ring (12) en backup-ring (11).
Indien nodig vervangen.

A CCESSOIRES
Vul en tap fles af (Fig. 9)

- 120337

Borgmoer (2025, 2025B, 2025S en 2025V) - 124090
Borgmoer (2025L, 2025LB, 2025SL en 2025LV)
- 125340
2025, 2025B, 2025S en 2025V
Monategereedschapsset
Omvat: (Fig. 3)
Zuigergroep (Kogel)
Afstandsring
POLYSEAL-gereedschap

- 123111-2
- 123112-2
- 121694-2025

2025L, 2025LB, 2025SL en 2025LV
Monategereedschapsset
Omvat: (Fig. 3) Zuigergroep (Kogel)
Afstandsring
POLYSEAL-gereedschap

- 123110-8
- 123111-4
- 123112-3
- 121694-2025

- 123110-6

Conversieset
- 126190
(Om 2025L om te zetten naar 2025LV) bevat:
Penstaartopvangfles
- 123772
Slang- en schuifgroep
- 124245
Zuigergroep
- 125738-3
Eindkapgroep
- 125863
Conversieset
(Om 2025 om te zetten naar 2025V)
Bevat:
Penstaartopvangfles
Slang- en schuifgroep
Zuigergroep
Eindkapgroep
Vacuümkoppelingsadapter
Borgring ext
Platte ring
Rechte koppeling

- 126432

Onderhoudsset (2025, 2025B, 2025L,
2025S, 2025SL en 2025LB)

- 2025KIT

Onderhoudsset (2025LV en 2025V)

- 2025VKIT

7. Trekzuiger (6) blijft hangen
a) Smoorklep (52) zit vast: Smeer de O-ringen (50).
b) Smoorarm (53), kabel (2) of trekker (5) binding.
8. Lucht lekt bij luchtcilinderkop (45)
a) Versleten of beschadigde O-ring (46), indien nodig
vervangen.
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- 123772
- 124245
- 125738-2
- 125863
- 123784
- 501007
- 506628
- 506675
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BEPERKTEARRANTIES
GEREEDSCHAPSGARANTIE:
Voor gereedschap en andere door Huck gefabriceerde artikelen
(met uitzondering van bevestigingsmiddelen en in het volgende
als "andere" artikelen beschreven) geeft Huck een garantie van
negentig (90) dagen na de oorspronkelijke aankoopdatum wat
betreft vrijheid van fabricage- of materiaalfouten.

GARANTIE VOOR "NIET-STANDAARD OF
KLANTGERELATEERDE PRODUCTEN":

Voor niet-standaard of producten gefabriceerd volgens klanttechnische gegevens geeft Huck een garantie van negentig (90)
dagen na de aankoopdatum wat betreft de overeenstemming van
deze producten met de technische gegevens van de Koper en
vrijheid van fabricage- of materiaalfouten. Deze garantie geldt
niet voor de niet-standaard of klantgefabriceerde producten die
met gebruik van door de koper geleverde vormen, materiaal,
gereedschap en spaninrichtingen die niet in goede staat verkeren
of niet geschikt zijn voor het bestemde doel, gefabriceerd
worden.
ER ZIJN GEEN ANDERE GARANTIES DAN DE
GARANTIES DIE HIERIN BESCHREVEN WORDEN.
HUCK GEEFT GEEN VERDERE GARANTIES EN WIJST
ALLE ANDERE GARANTIES INCLUSIEF AANGEDUIDE
GARANTIES WAT BETREFT DE VERKOOPBAARHEID
OF DE BRUIKBAARHEID VAN HET GEREEDSCHAP,
ANDERE ARTIKELEN, NIET-STANDAARD OF
KLANTGEFABRICEERDE PRODUCTEN VOOR EEN
BEPAALD DOEL UITDRUKKELIJK AF EN KAN NIET
AANSPRAKELIJK GEHOUDEN WORDEN VOOR
VERLIES OF SCHADE, DIRECT OF INDIRECT, DIE
ONTSTAAT UIT HET GEBRUIK VAN DERGELIJK
GEREEDSCHAP, ANDERE ARTIKELEN, NIETSTANDAARD OF KLANTGEFABRICEERDE
PRODUCTEN OF GARANTIEBREUKEN OF VOOR
BIJKOMSTIGE OF VOLGSCHADEVERGOEDINGEN.
De enige verantwoordelijkheid van Huck en de enige oplossing
van de koper op garantiebreuk is beperkt volgens de keus van
Huck tot vervanging of reparatie FOB Huck-Fabriek van Huck
gefabriceerde gereedschappen, andere artikelen, niet-standaard of
klantgefabriceerde producten, die gebreken wat betreft
specificatie, fabricage en materiaal tonen, die niet direct of
indirect door de door de klant geleverde vormen, materiaal,
gereedschappen of spaninrichtingen veroorzaakt werden. De
koper zal een schriftelijke schadeclaim voor defecten binnen de
negentig (90) dagen garantieperiode voor gereedschap, andere
artikelen, niet-standaard of klantgefabriceerde producten zoals
boven beschreven, instellen en de producten waarvoor de
schadeclaim wordt geëist, zullen door Huck gecontroleerd
worden.

NIET DOOR HUCK GEFABRICEERD GEREEDSCHAP
ONDERDELEN OF ANDERE ARTIKELEN:

HUCK GEEFT GEEN GARANTIE OP

DOOR DERDEN GEFABRICEERD GEREEDSCHAP,
ONDERDELEN OF ANDERE ARTIKELEN. HUCK
WIJST ELKE UITDRUKKELIJKE OF AANGEDUIDE
GARANTIE WAT BETREFT STAAT, ONTWERP,
BEDIENING, VERKOOPBAARHEID OF
BRUIKBAARHEID VOOR GEBRUIK VAN ALLE NIET
DOOR HUCK GEFABRICEERDE GEREEDSCHAPPEN,
ONDERDELEN OF ANDERE ARTIKELEN DAARVAN
UITDRUKKELIJK AF. HUCK IS NIET
VERANTWOORDELIJK VOOR VERLIES OF SCHADE,
DIRECT OF INDIRECT, DIE ONTSTAAT UIT HET
GEBRUIK VAN DERGELIJK GEREEDSCHAP,
ONDERDELEN OF ANDERE ARTIKELEN, OF
GARANTIEBREUKEN OF VOOR BIJKOMSTIGE
OFVOLGSCHADEVERGOEDINGEN.
Als enige garantie wat betreft dergelijk gereedschap, onderdelen
of andere artikelen geldt de door de fabrikant gegeven garantie
en Huck verklaart zich bereid om in samenwerking met de koper
dergelijke garanties te handhaven, indien nodig.
Huck is niet verantwoordelijk voor verlies of schade veroorzaakt
door vertraging of niet-vervulling van bestellingen als gevolg van
stakingen, brand, ongelukken, transportbedrijven of voor andere
redenen die buiten de invloed van Huck of zijn leveranciers
vallen.

HUCK INTALLATIEAPPARATUUR:
Huck International, Inc. behoudt zich het recht voor zonder
voorafgaande aankondiging veranderingen in de gegevens en het
ontwerp te maken en de fabricage van modellen stop te zetten.
Onderhoud op de Huck Installatieapparatuur moet uitsluitend
door opgeleide monteurs uitgevoerd worden.
Geef altijd het Serienummer van de apparatuur op wanneer u ons
schrijft of wanneer u reservedelen bestelt.
Huck International, Inc beschikt over complete
reparatiefaciliteiten. Gelieve contact op te nemen met één van de
onderstaande kantoren.
Oost-USA
One Corporate Drive Kingston, New York 12401-0250
Tel (845) 331-7300 FAX (845) 334-7333
Buiten USA en Canada
Gelieve contact op te nemen met uw dichtstbijzijnde Huck
Internationale Kantoor, zie
achterzijde.
Behalve de bovengenoemde reparatiefaciliteiten zijn er ook
Authorized Tool Service Centers (ATSC's) in de gehele USA. Bij
deze service centers zijn reparatieservice, reservedelen,
onderdeelsets voor onderhoud, onderhoudsgereedschapssets en
neusstukken verkrijgbaar. Neem contact op met uw Huck
vertegenwoordiger of uw dichtstbijzijnde Huck kantoor zoals
aangegeven op de achterkant voor een ATSC bij u in de buurt.
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Een internationale organisatie
Alcoa Fastening Systems (AFS) heeft
bedrijfskantoren in alle delen van de Verenigde
Staten en Canada, met dochterondernemingen in
vele andere landen. Bevoegde AFS-distributeurs
bevinden zich ook in vele van 's werelds

industriële en aerospace-locaties verspreid over
de hele wereld en deze zijn zodoende altijd in
staat om AFS bevestigingsmiddelen,
installatiegereedschap, gereedschapsonderdelen
en assistentie met toepassingen te leveren.

De internationale locaties van Alcoa Fastening Systems:
Amerika

Verre Oosten

Europa

Alcoa Fastening Systems

Alcoa Fastening Systems

Alcoa Fastening Systems

Alcoa Fastening Systems

Aerospace Products
Tucson Operations
3724 East Columbia
Tucson, AZ 85714
800-234-4825

Industrial Products
Kingston Operations
1 Corporate Drive
Kingston, NY 12401
800-278-4825

520-747-9898

845-331-7300

Industrial Products
Australia Operations
14 Viewtech Place
Rowville, Victoria
Australia 3178
03-764-5500

Industrial Products
United Kingdom Operations
Unit C, Stafford Park 7
Telford, Shropshire
England TF3 3BQ
01952-290011

FAX: 520-748-2142

FAX: 845-334-7333

Gratis: 008-335-030

FAX: 0952-290459

Alcoa Fastening Systems

Alcoa Fastening Systems

Alcoa Fastening Systems

Aerospace Products
Carson Operations
PO Box 5268
900 Watson Center Rd.
Carson, CA 90749
800-421-1459

Industrial Products
Latin America Operations
Avenida Parque Lira. 79-402
Tacubaya Mexico, D.F.
C.P. 11850
FAX: 525-515-1776
TELEX: 1173530 LUKSME

Aerospace Products
France Operations
Clos D’Asseville
BP4
95450 Us Par Vigny
France
33-1-30-27-9500

310-830-8200

FAX: 03-764-5510

FAX: 310-830-1436

FAX: 33-1-34-66-0600

Alcoa Fastening Systems
Gecertificeerd
voor
ISO 9001:2008
Industriële
producten

Industrial Products
Waco Operations
PO Box 8117
8001 Imperial Drive
Waco, TX 76714-8117

Industriële
producten

Gecertificeerd
voor
ISO 14001:2004

800-388-4825
254-776-2000
FAX: 254-751-5259
For The Long Haul, The Future of
Fastening Technology, The Future of
Assembly Technology, The Future of
Tooling Technology en Tools of
Productivity zijn handelsmerken van
Huck International. Huck levert
technische assistentie met betrekking op
het gebruik en de toepassing van Huck
bevestigingsmiddelen en gereedschap.
N.B.: De informatie in deze uitgave is
uitsluitend bestemd als algemene
informatie met betrekking op de
eigenschappen van de

afgebeelde producten en/of de middelen
voor het selecteren van dergelijke
producten en wordt zonder enige
garantie aangeboden, zowel
uitgesproken, impliciet als wettelijk.
Garanties zijn uitsluitend opgenomen in
de schriftelijke offertes, bevestigingen
en/of kooporders van Huck. De
gebruiker wordt aangeraden om
specifieke, up-to-date gegevens en
informatie betreffende toepassingen
en/of het gebruik van dergelijke
producten vast te leggen.
HWB898
1003 -5M

Alcoa
Fastening
Systems
One Great Connection

2003 Alcoa Fastening Systems
1 Corporate Drive, Kingston, NY 12401 • Tel: 800-431-3091 • Fax: 845-334-7333 • www.alcoafasteningsystems.com
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Service en ondersteuning

De keuze voor een bevestigingstechniek is de keuze voor een compleet systeem. De bevestiger moet immers ook bevestigd
worden en het hiertoe benodigde gereedschap beïnvloedt in hoge mate de keuze voor een bevestigingstechniek.
Ook hierin ondersteunen wij.

Breed aanbod

Service en onderhoud

Wij hebben een breed aanbod van gereedschappen; van een-

Door vakkundig en regelmatig onderhoud voorkomt u vertraging en

voudig handgereedschap tot geavanceerde machines. Van

storingen. Wij bieden een uitgebreide gereedschapsservice op

alle gereedschappen hebben wij online een uitgebreide hand-

locatie en in onze werkplaats. Onze service engineers kunnen u

leiding en technische informatie beschikbaar.

ondersteunen bij:

Testen van gereedschappen

• Ingebruikstelling van de gereedschappen.
• Preventief onderhoud en reparaties.

Wij bieden u de mogelijkheid om gereedschappen kosteloos

• Snelle levering van reserve onderdelen.

te testen in uw eigen productieomgeving. Ook komen wij

• Bruikleenapparatuur tijdens reparaties.

graag bij u langs voor een demonstratie op de werkvloer.
De ideale manier voor uw mensen om de meerdere gereed-

Meer informatie of een afspraak maken?

schappen tegelijkertijd te testen.

Neem contact op met onze service afdeling:

Vakkundige installatie

Tel: +31 (0)20 66 00 200
Email: services@onkenhout.nl

en machines. Onze serviceafdeling staat garant voor de instal-

Tel: +32 (0)53 60 63 70

latie van de machines en de opleiding van uw personeel.

Email: info@beluma.com

HUCK-10-013

De service stopt niet bij het leveren van de gereedschappen

