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INSTRUCŢIUNI DE UTILIZARE 
ŞI CATALOG PIESE DE SCHIMB 

 
CARACTERISTICI 

 

Tipul Diametru 
pistoane 

Diametru 
şuruburi m/m 

Diametru coş Presiune în kg. 

A 50 50 50 45-50 16.000 

B 60 60 60 55-60 22.600 

C 70 70 70 65-70 30.700 

D 80 80 80 75-80 40.000 

E 90 90 90 85-90 50.750 
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INSTRUCŢIUNI DE UTILIZARE 
 

1. Reumpleţi recipientul de ulei, prin intermediul sondei închise de pe capac 
2. Aduceţi sistemul hidraulic în poziţia cea mai înaltă, prin învârtirea pe ax a şurubului-mamă (fig. 

2); pentru o mai mare rapiditate puteţi introduce pârghia (fig. 4) în partea laterală a şurubului-
mamă, apoi s-o aranjaţi astfel încât să intre în blocatorul inelului (fig. 3) şi, astfel, în momentul în 
care se realizează învârtirea şurubului-mamă, se va realiza şi învârtirea inelului. 

3. Reumpleţi coşul teascului cu mustuială, acordând atenţie distribuirii uniforme, pentru a evita 
înclinarea şuruburilor. 

4. Acoperiţi mustuiala cu cele doua semi-discuri din lemn şi cu cele două scândurele şi înşurubaţi 
şurubul-mamă (fig. 2) până când sistemul hidraulic se sprijină pe scândurele. 

5. Poziţionaţi manetele (fig. 12) în poziţia cea mai de jos. 
6. Închideţi bine volanta (fig. 51) şi pompaţi (prelungind pârghia  cu extensia specială) până când 

pistoanele ajung în maximul cursei, aceasta se vede atunci când lanţul (fig. 45) este tensionat, 
indicând astfel momentul în care reintră pistoanele, pentru repetarea operaţiunii. Dar înainte este 
necesar să se înşurubeze inelul (fig. 3) până când acesta va fi lipit de sistemul hidraulic, evitând 
astfel ca sistemul hidraulic să se înalţe din cauza elasticităţii mustuielii. 

7. Deschideţi volanta (fig. 51) pentru descărcarea presiunii şi învârtiţi şurubul-mamă (fig. 2) până 
când pistoanele reintră în camere, închideţi din nou volanta (fig. 51) şi începeţi din nou să 
pompaţi până când presiunea ajunge la 400 atmosfere, lăsaţi „să se odihnească”, apoi pompaţi 
pentru menţinerea constantă a presiunii la maxim.  
În mod normal cu două sau trei curse ale pistoanelor se realizează o tranşă de presare, după 
care se face descărcarea coşului de mustuială, însă pentru asta nu mai înşurubaţi inelul (fig. 3), 
astfel încât sistemul hidraulic se va ridica împreună cu mustuiala. Apoi realizaţi introducerea 
pistoanelor în camere şi poziţionaţi manetele (fig. 12) în poziţia cea mai de sus, închizându-le, 
permiţând astfel ca pistoanele să nu iasă din camere. Învârtiţi şurubul-mamă (fig. 2) şi aduceţi 
sistemul hidraulic în poziţia cea mai de sus a axului, astfel încât acesta va fi gata pentru o noua 
tranşă de presare. 
Acordaţi multă atenţie ca presiunea să nu depăşească 400 atmosfere, deoarece supapa (fig. 38) 
din dispozitivul de siguranţă este prevăzută cu un arc tarat ca la depăşirea presiunii de 400 
atmosfere să elibereze supapa de siguranţă, scăzând presiunea, ceea ce vă poate obliga să 
repetaţi pomparea. 
Datorita faptului ca lemnul folosit la producerea adaosurilor de presare si a cosurilor teascurilor, 
este o materie vie, intr o continua evolutie, influentata de factorii de mediu, umiditate, caldura, 
curenti de aer ,etc., producatorul nu asigura garantia pentru aceste  piese de lemn, care nu pot fi 
controlate in momentul utilizarii sub influenta factorilor de mediu. 

ÎNTREŢINERE 
 

Lubrifiaţi frecvent şuruburile, şurubul-mamă (fig. 2) şi inelul de blocare (fig. 3) 
La sfârşitul fiecărui sezon este bine să efectuaţi o curăţare externă a sistemului hidraulic şi o 
lubrifiere a părţilor din oţel, pentru a preveni ruginirea (pistoane, manete, tije curbate etc.) 

POSIBILE INCONVENIENTE 
şi operaţiuni necesare pentru eliminarea lor 

 
Dacă supapa de siguranţă (fig. 38) se eliberează înainte de a se ajunge la presiunea de 400 de 
atmosfere înseamnă că arcul intern al supapei (fig. 40) este fie prea destrâns (caz în care cu o 
cheie potrivită se strânge puţin câte puţin, câte un sfert de tură, şurubul de reglare a arcului (fig. 
43), până când acul manometrului ajunge la 400 atmosfere. 
Acordaţi mare atenţie a nu depăşi niciodată linia roşie corespunzătoare presiunii de 400 
atmosfere indicată pe manometru. 
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ATENŢIE! 
Pentru comandarea de piese de schimb este absolut necesar să precizaţi: 

TIPUL teascului şi NUMĂRUL PIESEI, AŞA CUM E INDICAT EL ÎN ACEASTĂ SCHIŢĂ 

 
1 – Corpul sistemului hidraulic 
2 – Şurub – mamă 
3 – Inel de blocare 
4 – Pârghie pentru inelul de blocare 
5 – Pistonul din dreapta al sistemului hidraulic 
6 – Pistonul din stânga al sistemului hidraulic 
7 – Lamă portantă a rolei completă 
8 – Piuliţă de fixare a lamei 
9 – Pivot canelat scurt 
10 – Pivot canelat lung 
11 – Tije curbate 
12 – Manete pentru tijele curbate 

13 – Garnituri-guler pentru pistoane 
14 – Dop recipient 
15 – Garnituri rotunde 
16 – Prinderile pompei 
17 – Prinderile grupului de descărcare 
18 – Garnitura capacului recipientului 
19 – Capac recipient 
20 – Şuruburile capacului recipientului 
21 – Pompa completă 
22 – Piuliţe de fixare a pompei şi a grupului de 
descărcare 
23 – Grupul de descărcare complet 
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24 – Corp pompă 
25 – Garnitură 
26 – Şuruburi închidere supapă aspirare 
27 – Şuruburi 
28 – Supapă aspirare/presare 
29 – Colier poliuretan 
30 – Piston cu furcă pentru braţul pârghiei 
31 – Arcul supapei de presare 
32 – Braţul pârghiei 
33 – Bolţ Ø 12 x 40 
34 - Bolţ Ø 12 x 70 
35 – Ace blocare bolţuri 
36 – Legătură dublă între braţul pârghiei şi 
corpul pompei 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 37 – Corpul grupului de descărcare 
38 – Supapă de siguranţă 
39 – Pivot de blocare supapă de siguranţă 
40 – Arc de siguranţă 
41 – Rondelă arc de siguranţă 
42 – Garnitură din piele 
43 – Şurub de reglare supapă de siguranţă 
44 – Tijă de tragere 
45 – Lanţ 
46 – Garnitură pentru manometru 
47 – Manometru 
48 – Supapă de descărcare 
49 – Inel de cauciuc pentru axul volantei 
50 – Axul volantei 
51 – Volantă 
52 – Piuliţă fixare volantă 
 
 
 
 
 
 

 


