
  
 

 

 

 

FELCO 70 és 73 
 

pneumatikus metszőolló 
 

használati útmutató 
 
A készülék használatba vétele előtt kérjük figyelmesen olvassa el! 
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Kiegészítés: 
 
1. Csatlakoztassa a sűrített levegő tömlőjét a készülékhez. Ügyeljen rá, hogy a magasnyomású tömlő ne 

akadályozza Önt a biztonságos munkavégzésben. 
2. Csak olyan személy kezelheti a FELCO 70-es és FELCO 73-as pneumatikus metszőollót, aki elolvasta és 

értelmezte a használati útmutatóban leírtakat. 
3. A berendezés javítását csak szakképzett személy végezheti el. 
4. A széria szám első két karaktere a gyártás évét jelöli. 



  
 

 

A FELCO 70 és 73 pneumatikus metszőolló használta: 
• A pneumatikus metszőolló üzemi nyomása 7 bar (közepes vágó erő) és 15 bar (nagy vágóerő) közé kell, hogy essen. 
• A következő kompresszor teljesítményekre van szükség: 
  24 liter/perc, 7 bar, (100 psi), 
  33 liter/perc, 10 bar (170 psi), 
  50 liter/perc, 15 bar, (210 psi). 
• A sűrített levegőnek tisztának kell lenni (a kompresszort el kell látni szűrő berendezéssel) annak érdekében hogy a 

pneumatikus metszőolló hosszú ideig hiba mentesen működhessen. 
• A pneumatikus metszőolló hátulján található csatlakozóba (1/4", gáz) be kell csavarni egy normál magasnyomású 

levegő gyorscsatlakozót. 
• A pneumatikus metszőollót a berendezésen lévő kar (70/19) meghúzásával tudja működésbe hozni. 
• A vágófejet 360o-ban el lehet fordítani a alábbiak szerint: 

- lazítsa meg a nyolclapú anyát (70/16) (amennyiben be van ragadva egy műanyag kalapács 
segítségével üssön rá a 70/52-es csavar fejére), 

- fordítsa el a vágófejet a kívánt pozícióba, 
- húzza meg a nyolclapú anyát (70/16). 

• A levegő kilépésének útját nem szabad eltorlaszolni. 
• Néhány csepp kompresszor olajat cseppentsen a sűrített levegő tömlőbe minden egyes nap a munka megkezdése 

előtt. 
• A vágópenge és ellenpenge távolságának beállítása megegyezik az egyéb FELCO modellekével. 
 
Figyelem: Amennyiben 15 bar-nál (210 psi) magasabb nyomásról működtetik a készüléket elvész a garancia! 
 

 

A toldó szár (75-76-77/62) eltávolításához nyomja meg az A perselyt 
egy csavarhúzó segítségével a nyíl irányába és húzza meg a toldó szár 
(75-76-77/62) B elemét a nyíl irányába. 
A menetes rész rögzítéséhez használjon Loctite 225-ös vagy ezzel 
megegyező menetrögzítőt. 

 

HANG CSÖKKENTÉSE:  
A berendezésből eltávozó sűrített levegő hangját a 
következő módon tudja csökkenteni: 
- rögzítse a csatlakozót (70/69) a metszőn lévő 
levegő kilépő nyíláshoz, 
- csatlakoztasson hozzá egy 1 m hosszú, 6 mm-
es belső átmérőjű, hajlékon PVC csövet. A csövet 
beszerezheti a forgalmazótól.  
 
 

 

FONTOS: maximális üzemi nyomás 15 bar (210 psi) 
• A vágópenge élezése és minden egyéb karbantartási művelet előtt minden esetben le kell csatlakoztatni a 

pneumatikus metszőollót a sűrített levegő tömlőről. 
• A használat befejezése után be kell zárni a vágópengét és biztosítani kell (70/66) ebben a pozícióban. 
• A FELCO 70 és 73 pneumatikus metszőolló professzionális eszköz, melyet csak szakképzett ember kezelhet. 
• Használat közben mindig tartsa távol a szabad kezét a vágóéltől. 
• Ne vágjon a készülékkel áram alatt lévő elektromos vezetéket! 
 

BIZTONSÁGI RENDSZER: Az Ön biztonságának érdekében a FELCO 70 és 73-as pneumatikus metszőolló 2 különböző 
biztonsági rendszerrel van ellátva 
• Ravasz zár: Ez egy automatikus biztonsági berendezés, amely megakadályozza a ravasz véletlen behúzását. 

Amikor a felhasználó kezébe veszi a készüléket a biztonsági gyűrű rugója (70/73) automatikusan zárt pozícióban 
tartja a biztonsági gyűrűt (70/72) a ravasz (70/19) alatt, megakadályozva a vágópenge bezárását. 

• Rögzítő kilincs: A rögzítő kilincs (70/66) zárt helyzetben tartja a vágópengét, a használat befejezése után minden 
alkalommal rögzíteni kell a kilincset  vágópenge zárt helyzetében. A berendezés használatának megkezdése előtt a 
következő lépéseket kell elvégeznie: 

  1.   Csatlakoztassa a magasnyomású levegő tömlőjét a metszőollóhoz. 
  2.   Húzza b a ravaszt (70/19). 
  3.   Fordítsa a rögzítő kilincset (70/66) nyitott állásba. 

Tárolásnál: 1.   A ravasz (70/19) segítségével zárja be a vágópengét. 
  2.   Állítsa a rögzítő kilincset zárt állásba. 
  3.   Csatlakoztassa le a magasnyomású levegő tömlőt a készülékről. 


