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SIŁOWNIKI BEZTŁOCZYSKOWE RODLESS CYLINDER

KONSERWACJA TAŚMY WEWNĘTRZNEJ INNER STRIP CLEANING



    

Zanieczyszczenia stałe osiadające pomiędzy wewnętrzną taśmą 
uszczelniająca a tuleją cylindra mogą powodować zwiększoną 
nieszczelność. Kiedy to nastąpi należy ją oczyścić.

  UWAGA
Z uwagi na możliwość przedostania się zanieczyszczeń stałych do  

oczu, należy nosić okulary ochronne.

• Obniżyć ciśnienie zasilające do 2 bar,
• przesunąć wózek w jedno z położeń skrajnych,
• odkręcić dwie śruby dociskowe (17) i zdjąć górną płytkę mocującą 
 zewnętrzną taśmę ochronną (15),

unieść zewnętrzną taśmę uszczelniającą (13) uważając aby jej nie 
załamać.

• Użyć płytki czyszczącej o indeksie 0950004050

• Na płytce należy wybrać rozmiar odpowiadający średnicy siłownika 

 
(oznaczone np. ø 16),

• Płytkę włożyć w szczelinę tulei cylindra i przesunąć kilka razy, 

 
delikanie dociskając w dół. cząstki zanieczyszczeń zostaną 

 
wydmuchnięte przez sprężone powietrze, 

• Zmniejszyć ciśnienie i przesunąć wózek w drugie skrajne położenie,
• Zwiększyć ciśnienie do max. 2 bar,
 • Powtórzyć operację czyszczenia,
• Zmniejszyć ciśnienie i ponownie zamocować zewnętrzną taśmę 

ochronną w odwrotnej kolejności.
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Indeks płytki czyszczącej 0950004050
Cleaning device code 0950004050

Particles of dirt tend to deposit between the inner strip and the inside of 
the cylinder, causing leaks. When this happens it needs to be cleaned.

  WARING
Potentially hazardous operation!  Wear safety goggles.

• Reduce the pressure inside the cylinder to 2 bar.
• Move the carriage to one end of the cylinder.
• Unscrew and remove the two setscrews (17) and take off the uppe 

 plate (15).
• Raise the end of the strip (13), taking care not to bend it.

• Use the cleaning device code 0950004050.

• Select the position corresponding to the cylinder bore (marked nu
 bers).
• Pass it several times up and down the slot, pressing gently downwards. 

 
The particles of dirt will be blown away by the compressed air.

• Reduce the pressure and move the carriage to the other end.
• Increase the pressure to a maximum of 2 bar.
• Repeat the cleaning operation at this end.
• Reduce the pressure and remount the outer strip in the reverse order.
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