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Steunblok voor garagepers

De universele perssteun is ontworpen om onregelmatig gevormde voorwerpen stevig 
in een garagepers te kunnen plaatsen om lagers, bussen en dergelijke uit te kunnen 
persen.
Maximale belastbaarheid 30 ton.

Waarschuwing

• Zorg dat alle steunen zo zijn afgesteld, dat het lager of de bus die moeten worden 
uitgeperst recht onder de pers staan. Zie afbeelding 1.

• Zorg dat alle drie steunen vast zijn geschroefd en dat de ringen goed geplaatst zijn. 
Gebruik altijd 3 steunen.

• Plaats, indien het werkstuk dit toelaat, altijd de meegeleverde beschermplaten.
• Draag altijd geschikte veiligheidskleding, bestaande uit veiligheidsschoenen, 

veiligheidsbril, overall en handschoenen.

The Tool Connection kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor welke schade dan 
ook als gevolg van het gebruik van dit gereedschap.

• Zorg dat de steun over een 
lengte van minimaal 1,5 keer 
de diameter in de bodemplaat 
steekt.

• Zorg dat de bodemplaat 
stevig in de garagepers staat 
met de uitstekende randen 
over de steunen van de 
hydraulische pers. Afb. 2Artikel Aantal Beschrijving

1 1 Machinaal bewerkt basisblok

2 1 Machinaal bewerkt verpakkingsblok

3 1 Steunstang (110 mm)

4 2  Steunstang (150 mm)

5 2 Steunstang (190 mm)

6 1 Platte onderlegring M16 

7 3 Machinaal bewerkte steunring M16

8 3 Machinaal bewerkte steunmoer M16

9 1 Instelbout M16 x 80 mm volgens DIN 933

10 8 Instelbout M8 x 12 mm met kop

11 2 Beschermplaten
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