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Minden technikai információ a gyakorlati alkalmazás során tapasztalt tanulságok figyelembe vételével történt. Különböző 
technológiai körülményeknél, különböző feldolgozási feltételeknél az általános érvényességek, egyedi adatok és ajánlások 
eltérhetnek. Mivel az alkalmazást és a feldolgozási módszert nem ismerjük, a felhasználónak kell igazodni az adott 
körülményekhez. Javasoljuk, hogy végezzék el a megfelelő teszteket a termék alkalmazása előtt a mindenkori 
követelményekhez igazodva. A folyamatos technikai fejlődés végett a termék használati és alkalmazási változtatásának a jogát 
fenntartjuk. Ezzel a műszaki információval az előző előírások érvényüket vesztik. 
 

 

MILWAUKEE C18PCG 600A-201B akkus  

ragasztó- és tömítőanyag kinyomó pisztoly 

Akkumulátoros kézi pisztoly egy komponensű 600 ml-es fóliás kiszerelésű anyagok 

kinyomására. Ipari, építőipari és autóipari munkákhoz egyaránt alkalmazható. Használata 

könnyű, egyenletes feldolgozást tesz lehetővé, szakipari felhasználóknak ajánlott. A kinyomó 

pisztollyal a munka gyorsan, megbízhatóan és biztonságosan végezhető. Ergonómikus 

kialakítású. Mind kialakításában, mind biztonságtechnikailag megfelel a nemzetközi és 

európai szabványoknak. 

Jellemzői: 

 akár 4500 N nyomóerő 

 túlterhelés elleni elektronikai védelem 

 optimális teljesítmény 

 szabályozható kinyomó sebesség (6 fokozat) 

 állandó áramlás 

 visszafolyás gátlás 

 hosszú akkumulátor élettartam 

A kinyomó pisztolyt szerszámtáskával együtt kínáljuk, a könnyű szállíthatóság érdekében. 

Garancia az alkatrészek és tartozékok kivételével internetes regisztráció esetén 3 év, az 

akkumulátorra 1 év. 

Akkumulátor kapacitás (Ah) 
 

2.0 

Akkumulátor típusa 
 

Li-ion 

Feszültség (V) 
 

18 

Max. kinyomó erő  
 

4500 N 

Vibráció szint (m/s2) 
 

<2,5 

Hangerő 
 

kb. 79 dB 

Hangnyomás 
 

kb. 68 dB 

Akkumulátor 
 

1 db 
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Kezelési útmutató:                             

Használat előtt az akkumulátor teljesen feltöltött állapotban legyen. 

Figyelem! A biztonsági zárat az akkumulátor minden eltávolítása vagy csatlakoztatása előtt 

be kell kapcsolni. Csúsztassa vízszintesen az akkumulátort az eszköz talpazatára addig, 

amíg egy kattanó hang hallatszik. 

 

Az akkumulátor eltávolítása: Nyomja be a kioldógombot és csúsztassa ki az erőforrást a 

szerszám talpazatából. 

 

Biztonsági zár: Mindig válassza le az akkumulátort azelőtt, mielőtt be és kiszerelné a 

tartozékokat, beállítást, vagy karbantartást végez. Kapcsolja be a zárat, amikor az eszköz 

nincs használatban, vagy tárolás alatt van.  

Biztonsági zár bekapcsolása: Tolja fel a kapcsolót, az eszköz nem működik lezárt 

pozícióban. 

Biztonsági zár kikapcsolása: Tolja lefelé a kapcsolót. 

Indítógomb: Nyomja be a gombot, ezzel indítja a készüléket. A készülék leállításához 

engedje el a gombot. 

Figyelem! Az eszköz biztonsági kapcsolóval van ellátva, beindításhoz a kapcsolónak alsó 

állásban kell lennie. 

A fordulatszám (sebesség) változtatása: Állítsa a tekerőgombot a megfelelő sebességre. 

Fordítsa a tekerőt az óramutató járásával ellentétes irányba, ha csökkenteni szeretné a 

fordulatot. Fordulatszám növeléshez az óramutató járásával megegyező irányba fordítsa a 

tekerőt. 

Előtolás szabályozó fogantyú: Ha a készüléket nem használja, kapcsolja ki és vegye le az 

akkumulátort, valamint kapcsolja be a biztonsági zárat. Ne használja arra a fogantyút, hogy 

bármit ráakaszt, vagy rálógat, ez súlyosan károsíthatja a kinyomó pisztolyt. Ez a kallantyú 

arra való, hogy ha nem használja az eszközt annál fogva akassza fel egy biztonságos 

helyre. 

Az előtoló szabályozó beállítása: Tartsa nyomva az előtoló szabályozó gombot és húzza, 

vagy nyomja a fogantyút a kívánt pozícióba. Ezt követően engedje el a gombot. 
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Az anyag behelyezése: A kinyomó csőben visszamaradt anyag, ha az eszköz nincs 

használatban beszáradhat, ez balesetveszélyt idézhet elő a következő használatkor. A 

beszáradt anyag megrongálhatja az eszközt. A felesleges rátapadt/rászáradt anyagot kellő 

óvatossággal távolítsa el a készülékből. Vegye figyelembe a gyártó által javasolt 

patronok/tömítőanyagok használatát, és csak ezekkel az anyagokkal dolgozzon. Ügyeljen 

arra, hogy a behelyezett patron megfelelően legyen elhelyezve a készülékben. 

Használja a biztonsági zárat az indítógomb biztosítására. 

Akkumulátor töltése: Az akkumulátor biztonsági okokból gyárilag szándékosan alacsony 

töltöttségű, ezért annak feltöltéséről gondoskodni kell. Addig kell tölteni, amíg a feltöltöttséget 

jelző zöld led folyamatosan világítani kezd. Amikor a töltő áram alatt van piros led világít. Ha 

az akkut behelyezi a zöld lámpa villogni kezd, ez mutatja, hogy a töltés folyamatban van. A 

villogó piros led akku hibát jelez, ez lehet akkor, ha az akku hideg/meleg vagy hibás. 

Válassza le a hálózati töltőről és várjon 30 percet mielőtt újra tölteni kezdené.  

 

ELSŐ ALKALOMMAL AZ AKKU NEM TÖLTŐDIK FEL TELJESEN, A TELJES 

KAPACITÁSÁT AZ ELEM TÖBB TÖLTÉS ALATT ÉRI EL. 


