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Pokyny pro bezproblémové odvíjení drátu ze sudu   

HPT WELDING WIRE ( HTW-50 ) 

 

 
 

 
 

 
 

KROK 1 KROK 2 KROK 3 
   

Sejměte ze sudu vnější obal. Sud vhodným způsobem zvedněte a 

přesuňte na určené místo 
(viz Poznámka 1). 

Odstraňte ze sudu pojistnou obruč a 

víko. 

 

 

 
 

 

 

 
 

Vnitřní prostup 

 

 

 
 

KROK 4 KROK 5 KROK 6 
 

Vyjměte pružinu a fixační tyč. 

Uchopte tyč uprostřed a pohněte s 

ní k jedné straně, čímž se druhý 

konec vysune z vnitřku sudu. Poté 

zatlačte v opačném směru dolů, až 

bude možné celou tyč ze sudu 

vyjmout. 

Nasaďte si ochranné rukavice a oddělte 

konec vodiče, který je připojen k vnitřku 

sudu.  Odstřihněte jeho ohnutý konec a 

poté drát protáhněte mezerou mezi 

oddělovací deskou a vnitřní stěnou sudu 

(viz šipka v obrázku a Poznámky 3 a 4) 

Uchopte jednou rukou konec drátu, 

protáhněte jej dnem a poté 

vrcholem kuželu a kužel následně 

připevněte k sudu pojistnou obručí, 

která je součástí balení. 
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KROK 7 KROK 8 KROK 9 
   

Protáhněte vodič průchodkou. Připevněte průchodku ke kuželu. Zaveďte drát do 

podavače. 
 

Upozornění! 

1. Dbejte na správný způsob zvedání sudu – při přepravě s ním manipulujte za 

obě obruče.  Při manipulaci pouze za jednu obruč nebo při kutálení sudu po 

zemi může snadno dojít k zamotání drátu. 

2. Při odstraňování pružiny dávejte pozor na její pružnou sílu, zabráníte tak 

úrazu. 

3. Po odstranění pružiny věnujte zvláštní pozornost tomu, abyste nepohnuli s 

oddělovací deskou nebo ji úplně nevyjmuli. 

4. Oddělovací deska funguje jako vnitřní vývod (výstup drátu se nachází mezi 

oddělovací deskou a vnitřní stěnou sudu). 

5. Průchodka by neměla mít ostré ohyby nebo být zauzlená – obojí by mohlo 

negativně ovlivnit podávání drátu. 

6. Průchodku je třeba denně čistit. 

7. Sud skladujte na stinném a suchém místě, chráněném před větrem, 

slunečním svitem a prachem. Zbudou-li vám dráty, které nelze řádně použít, 

položte je na víko sudu, aby nenavlhly. 

8. Před každým přesunem sudu vždy vraťte pružinu a fixační tyč na místo, 

abyste zabránili zamotání drátu. 

 

  


