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Käyttöohje katalysaattorileikkurille 04-00012
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Leikkuri on suunniteltu tehokkaaseen katalysaattoreiden ja pakoputkien 
leikkaamiseen henkilöautoissa sekä pakettiautoissa. Leikkuri ja terä saattaa 
vaurioitua jos sillä yritetään leikata vahvistettuja tai massiivisia metallisia osia, 
kuten myös kaikesta muusta käytöstä kuin katalysaattorien leikkaamisesta.

Palauta Leikkaa

Sylinterissä on kaksi toimintoa - 
puristus- ja palautustoiminto. 
Leikkuria käytetään kahdella 
katkaisijalla sylinterikahvassa.

Kytkimet telineen nostoon

Vipu ylhäällä - paineistus 
Vipu alhaalla - ala-asennossa

Paineensäädin, asetettu 
toimituksen yhteydessä mutta 
voidaan säätää omaan 
haluttuun korkeuteen

KÄSITTELY
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Liitos

Hitsaus

Aseta jalusta niin, että putki on 
suoraan leikkurinterän yllä

Aseta jalusta putken suoraan osaan - älä hitsaus- tai liitoskohtaan.
Terän kuuluisi olla kohtisuorassa putkea vasten. 
Älä milloinkaan väännä leikkurilla kun se leikkaa - anna leikkurin toimia.
Älä milloinkaan leikkaa vahvistettuja tai umpinaisia osia.

 Turvavaijeri on 
pidettävä 
kiinnitettynä kun 
leikkuria ei 
käytetä tai se on 
irrotettu 
kiertonivelestä

OIKEA TAPA VÄÄRÄ TAPA

Leikkuri voidaan myös irroittaa keventimestä, jolloin sitä käyttää irrallisten 
putkien katkaisuun.
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Terän teroitus voidaan tehdä kulmahiomakoneella. Suorita teroitus pienellä 
paineella käyttäen lamellilaikkaa. Hio lyhyissä aikajaksoissa välttääksesi terän 
kuumenemisen. Terän reuna on kestävyyssyistä hieman pyöristetty, ei terävä.  

Voitele kiertonivel säännöllisesti

HUOLTO

Teroitus

Irrota hydrauliletkut pikaliittimistä. Paina 
oranssia rengasta liittimestä ja vedä 
sininen letku ulos. Letkut 2 ja 3 ovat 
värimerkitty valmiiksi. Letkuja kohdassa 
1 ei ole värimerkitty ja niiden 
suhteellisella asennolla ei ole väliä. 
Asennus: työnnä letku liittimeen ja sitten 
vedä sitä varovasti varmistaaksesi, että 
se on asettunut oikein paikoilleen.

Leikkuriyksikön irrotus pumpusta

1 

2 3 

Voitelu

Puhalla leikkuri puhtaaksi 
paineilmalla päivittäin 
käytön jälkeen ja voitele 
koneistettu rako. Varmista, 
että sylinterin ja jalustan 
liitoskohta on aina puhdas.




