Příslušenství jednoruční
stolařské svěrky
Stručná referenční příručka

PŘÍSLUŠENSTVÍ JEDNORUČNÍ STOLAŘSKÉ SVĚRKY
Jednoruční stolařské svěrky IRWIN® QUICK-GRIP® jsou navrženy tak, aby byly kompatibilní s novou řadou příslušenství
jednoručních stolařských svěrek. Ve schématu níže zjistíte, které příslušenství pasuje ke kterým nově zkonstruovaným
svěrkám a které příslušenství lze používat i s předcházející generací jednoručních stolařských svěrek
IRWIN® QUICK-GRIP®.

™

UDĚLEJTE VÍCE S

PRŮVODCE VÝBĚREM PŘÍSLUŠENSTVÍ
NOVÉ modely
Předcházející modely
Kat. číslo

Příslušenství

1988919

Hranová svěrka

1988920

Svěrková spojka
pro střední zatížení
Svěrková spojka
pro velké zatížení

1988931

Střední
zatížení

Velké
zatížení

QuickChange

1988932 Přídržný přípravek
1988933

Široké podložky

1988934 Sada podlahového
1988935
1988936

nástroje
Podložky rohové
svěrky
Stojan svěrky

POKYNY PRO SESTAVU

Spojky pro střední a velké zatížení

1.	Demontujte snímatelné čelisti ze dvou svěrek pro střední nebo
dvou svěrek pro velké zatížení
2. Nasuňte tyč do spojky z jedné strany
3. Pomocí kolíků zajistěte tyče ve spojce na obou stranách

Rohová svěrka

1.	Sejměte měkké podložky a výkyvné čelisti ze svěrky pro střední
nebo velké zatížení
2.	Nasuňte velký rohový nástavec na stranu rukojeti svěrky, dokud
pojistka nezapadne
3. Nasuňte pevnou měkkou podložku tvaru V na druhou čelist

www.irwin.eu

XP

Příslušenství jednoruční
stolařské svěrky
Stručná referenční příručka

ŠIROKÉ PODLOŽKY

1. Sejměte měkké podložky a výkyvné čelisti ze svěrky pro střední nebo velké zatížení
2. Nasouvejte široké podložky na čelisti, dokud nezapadne pojistka

PŘÍDRŽNÝ PŘÍPRAVEK

1.	Vyvrtejte do pracovního stolu 3/4” díru pro svěrky pro střední zatížení nebo 1” díru pro svěrky
pro velké zatížení
2.	Namontujte vedení tyče a montážní základnu na spodní stranu pracovního stolu soustředně
kolem vodicího otvoru a přišroubujte 4 dodanými šrouby
3. Demontujte snímatelnou čelist ze svěrky
4.	Nasuňte tyč do přídržného příslušenství (použijte dodaný adaptér pro střední svěrky)
a zajistěte dodaným kolíkem jeho zasunutím přes bok příslušenství a přes tyč svěrky

HRANOVÁ SVĚRKA

1. Demontujte snímatelnou čelist ze svěrky pro střední zatížení
2. Nasuňte příslušenství hranové svěrky na tyč svěrky
3. Znovu nasaďte snímatelnou čelist svěrky

STOJAN

1. Demontujte snímatelnou čelist ze svěrky pro střední nebo velké zatížení
2.	Nasaďte správný tyčový nástavec MD300 nebo HD600
(označeno na každém tyčovém nástavci) na tyč svěrky
3. Znovu nasaďte snímatelnou čelist svěrky
4.	Namontujte / zacvakněte sestavu stojanu na připevněný tyčový
nástavec svěrky

PODLAHOVÝ NÁSTROJ

1. Sejměte měkké podložky z obou čelistí svěrky pro střední zatížení
2. Sejměte výkyvnou čelist ze svěrky pro střední zatížení
3. Nasouvejte nástavce podlahového nástroje na čelisti shora, dokud nezapadne pojistka

www.irwin.eu

