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Rätt presskraft är ett absolut krav för fullgod 
pressning. Även andra fabrikat av pressverktyg 
får användas, men t.ex. de standardkompati-
bla maskinerna måste ha en axiell kraft på min.  
32 och max. 40 kN. I LK Katalogens avsnitt om 
pressverktyg, samt på vår hemsida redovisar vi 
godkända och sinsemellan utbytbara pressverktyg. 

Pressmaskinen ska kunna utstå en tuff arbets-
miljö. Det är därför viktigt att service och under-
håll sköts enligt anvisningarna i dess manual. I 
vår serviceverkstad kontrolleras alltid maskinens 
prestanda. Separat kalibrering med protokoll kan 
också beställas. Se mer i LK Katalogens avsnitt 
om pressverktyg.

Obs! 
För säkerhetsanvisningar och övriga användaranvis-
ningar hänvisas till den dokumentation som levereras 
tillsammans med pressmaskinen. 

Pressbackar
Till LK >B<Press Elförzinkade kopplingar måste 
pressbackar med avsedd kontur användas. Flera 
fabrikat finns, rätt typ framgår av märkning på 
pressbacken enl. resp. tillverkares anvisningar. 
Vid osäkerhet rekommenderar vi LK:s pressback-
ar, märkta >B< eller LK.

Kontroll av pressbackar
Backarna ska, som alla verktyg, underhållas och 
kontrolleras regelbundet. De bör förvaras torrt 
och rörliga delar ska hållas väl smorda.

Ett onormalt stort glapp i backens spindel gör att 
pressprofilen inte blir korrekt. Pressbacken måste 
då kasseras.

Vid fullt sluten pressback får inget synligt mellanrum mellan 
käftarna finnas. Mellanrum tyder på slitage i pressbackens 
rörliga leder och att den måste bytas.

Märkning, identifiering
LK >B<Press Elförzinkade kopplingar har instan-
sad märkning för identifiering, samt dimension, 
se exempel nedan. LK >B<Press Elförzinkat ska 
ses som ett system där det även ingår anpassa-
de pressverktyg som ska ge fogen en unik pro-
fil. Profilens spår förhindrar att koppling och rör 
dras isär, och komprimeringen av vulsten säkrar 
O-ringens tätning.

1

2
3 44

1. O-ringsspår / vulst
2. O-ring av EPDM
3. Kopplingens cylindriska del säkrar god 

styrning och linjär förbindning.
4. Profilering av kopplingen mot rör och  

O-ring ger dragfast och tät fog.

Pressmaskiner

LK Pressmaskiner finns i olika utföranden; lättviktsverktyg, 
handverktyg för gnistfria miljöer samt kraftfulla pressverk-
tyg med batteri- resp. nätdrift.

LK:s pressmaskiner är alla hydrauliska och hela 
verktygsserien är anpassad för att användas till 
LK >B<Press Elförzinkat. 
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Växling av pressbackar

Obs!
Det är mycket viktigt att låsbulten skjuts in helt efter att 
pressbacken monterats i maskinfästet.

Utbildning
Vi visar gärna mer om våra pressverktyg och hur 
de används. Kontakta oss för en praktisk demon-
stration t.ex. på din arbetsplats.

LK på internet
Vi reserverar oss för eventuella tryckfel och för-
behåller oss rätten till ändringar utan föregå-
ende avisering. Vi hänvisar till vår hemsida för 
de senast uppdaterade versionerna av produkt- 
sortiment, teknisk beskrivning, projekterings- 
och monteringsanvisningar, samt drift- och  
underhållsinstruktioner. www.lksystems.se
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