
RH-Pusher Automatic I +

En komplett sats RH-Pusher 

Automatic I+ består av:

Stötta

Lyftkrok

Brytjärn

Lyftbygel

4-spets klo

Förlängning 250 mm

Säkringsband

Stor fotplatta + 2 spikar

Vikt utan tillbehör: 11,5 kg

Lyftkapacitet: Stöttan är provtryckt med 7500 kp, 

Vilket ger en tillåten belastning på 3 750 kg från kortaste till längsta 

positionen.

Lyftkroken kan belastas med 1 400 kg, upp till hål nr 4 i 

bottenstativet. Toppröret kan vara fullt utskjutet i detta läge. Max 

belastning från hål 5 – 7  med toppröret fullt utskjutet 1100 kg .

Kortast arbetslängd med lyftbygel 

påmonterad 860 mm.  När 

lyftkroken är monterad är 

avståndet mellan marken och 

lyftkroken 110 mm. Om avståndet 

mellan marken och lyftkroken är 

mer än 110 mm förläng alltid 

bottendelen först.
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Genom att flytta bottenförlängningen via 7 hål á 75 mm mellan 

hålen skapar man en förlängning på 450 mm. 

•Toppförlängningen som skjuts ut automatiskt med hjälp av en 

gasfjäder ger en förlängning på 400 mm. Detta ger ett 

arbetsområde mellan 860 mm upp till 1260 mm.

•Genom att använda både bottenförlängningen och topputskjutet 

får man ett arbetsområde från 860 mm upp till 1710 mm. 

• med förlängningsröret monterat ökas arbetsområdet med 250 

mm.

•RH-PUSHER Automatic I+ har en inbyggd gasfjäder som trycker 

ut överdelen 400 mm med ett tryck på 25 kp. Verktyget är utrustat 

med ett backspärrsystem vilket förhindrar verktyget att tryckas 

ihop när gasfjädern tryckt ut det. Med hjälp av ett brytjärn kan 

man lyfta samt sänka en last på ca 1000 kg med verktyget.

Att sänka verktyget under belastning:

•Sätt brytjärnet i det andra fria hacket över backspärren, tryck ner brytjärnet så 

backspärren lossnar, tryck in backspärren, släpp ner överdelen, så fort 

backspärren passerat nästa klack släpp backspärren, fortsätt sänka tills spärren 

låser, flytta brytjärnet ett hack upp och upprepa proceduren.

Att trycka ner överdelen när 

den är utskjuten:
Vänd verktyget upp och ner. Tryck in 

backspärren med den andra handen, 

tryck in överdelen ända ner tills 

låsknappen knäpper in och låser 

verktyget.

Hur man frigör det 

automatiska utskjutet:
Tryck med ena handen uppe på 

verktyget, dra ut låsknappen med andra 

handen, rikta in verktyget där det ska 

lyfta och låt det sätta sig i spänn.

Backspärr



Förvaring:
Verktyget förvaras med topp delen högre än foten för att 

undvika att packningarna  i gasfjädern blir utan olja. 

Detta ger en längre livslängd för gasfjädern.

Att lyfta med verktyget 

(endast under 

belastning):
Sätt in brytjärnet i första lediga 

hacket över backspärren.

Tryck ner brytjärnet tills 

backspärren låser i nästa hack, 

upprepa därefter proceduren.

VARNING!

När det gulmarkerade fältet är helt 

synligt lyft ej mer med brytjärnet!

Risk att gasfjädern går sönder!

Byte av tillbehör till verktyget:
Dra ut låssprinten längst upp på höger sida, lyft 

av tillbehöret och sätt dit ett nytt. 

Tillverkad av : Box 183, 243 23 Höör, Sweden

Tel: +46(0)413-249 48   www.reipal.se


