
VÁZACÍ KLEŠTĚ 
MAX

MAX-TAPENER MODEL HT-B/ML



POPIS ZAŘÍZENÍ
Univerzální vázací kleště pro snadné a rychlé upevnění letorostů k nosným drátům, 
vyvazování kmínků révy vinné, ovocných stromků a okrasných dřevin do ø 45 mm.

TECHNICKÉ PARAMETRY
Rozměr 150 mm x 29 mm x 336 mm

Použitelné spony
MAX STAPLES 604C ( 5000 ks )
MAX STAPLES 604E ( 5000 ks )

Počet spon v náplni
MAX STAPLES 604C 200ks ( 2 pásky spon )
MAX STAPLES 604E 150ks ( 1 pásek spon )

Použitelná páska
MAX TAPE - 10, 0,1 mm x 11 mm x 40 m ( bílá )
MAX TAPE - 15, 0,15 mm x 11 mm x 26 m ( modrá )
MAX TAPE - 25, 0,25 mm x 11 mm x 16 m ( červená)

Hmotnost 510 g
Vázací limit Max.ø 50 mm
Žiletka MAX Tapener Serrated Blades

DOPLNĚNÍ SPONEK
Zatlačte mírným tlakem na poplastovanou páčku pod rukojetí a uvolněte pružinu 
zásobníku svorek. Následně vytáhněte pružinu ven ze zásobníku. Vložte svorky tak aby 
špičky směřovaly nahoru proti kovadlince. Poté zasuňte přítlačnou pružinu zpátky do 
zásobníku. Do zásobníku je možno založit 200 ks svorek typu 604C nebo 150 ks sponek 
typu 604E.

OTEVŘENÍ ZÁSOBNÍKU PÁSKY
Položte prst na horní část krytu, pak kryt otevřete tlakem palce na výstupek uprostřed 
zásobníku.

ZALOŽENÍ PÁSKY
Otevřete kryt zásobníku pásky a založte pásku, jak je vyobrazeno níže. Poté kryt uzavřete 
(uslyšíte "cvaknutí"). Nyní pásku protáhněte do obdélníkového otvoru směrem nahoru 
tak aby vyčnívala cca 1cm nad čepelí.

VYTAŽENÍ PÁSKY
Sevřeme rukojeť tak, aby bylo slyšet "cvaknutí" 
páska by měla být zachycena na jejím konci. 
Pozn.: Pro uchycení konce pásky nevyvíjejte 
velký tlak na rukojeť. Uvolníme rukojeť' a páska 
bude vytažena do horní polohy.
Je možné, že páska nebude zachycena, když 
stlačíme rukojeť, (není to vada vázacích kleští); 
potom tedy stlačíme rukojeť silněji a operaci 
opakujeme dokud nebude páska zachycena a 
vytažena do horní polohy. Pozn.: Toto provádějte 
jen když páska není zachycena na jejím konci.

VÁZÁNÍ PŘEDMĚTŮ
Tlačíme pásku proti předmětu, dokud jej celý 
neumístíme do vnitřního prostoru vázacích 
kleští. Uchopíme rukojeť' ve střední části a 
vázací kleště úplně stiskneme. Předmět bude 
obvázán páskou, svázán svorkou a páska 
zároveň odříznuta.

VÝMĚNA ČEPELE
Když dojde k opotřebení čepele a není 
dostatečně ostrá, aby uřízla pásku, vyměňte ji 
za novou. Pomocí kleští nebo pinzety vytáhněte 
starou čepel a opačným způsobem vložte novou 
čepel. Čepel uchopte opatrně, tak aby nedošlo 
k poškození ostří.

OPRAVA ZABLOKOVANÝCH SVOREK
Uvolníme doraz s přítlačnou pružinou svorek a vytáhneme ji spolu se svorkami, 
pak odstraníme zablokované nebo slepené svorky ocelovým drátkem nebo malým 
šroubovákem.

BĚŽNÁ ÚDRŽBA
Je důležité před každým použitím promazat všechny čepy, které jsou vyobrazeny na 
obalu. K mazání doporučujeme používat olej určený na ruční nářadí. Po použití kleště 
uchovávejte v originálním obalu na suchém místě.

ZPŮSOB LIKVIDACE NEFUNKČNÍHO VÝROBKU
Výrobek na konci své životnosti je nutno předat specializovaným organizacím, které 
se zabývají separováním použitých materiálů, případně jejich recyklací a nepoužitelné 
výrobky tak ekologicky zlikvidovat v souladu se zákonem o odpadech. Všechny použité 
materiály jsou recyklovatelné.


