INSTRUKCJA PRODUKTOWA:
GŁOWICE: PA‐G5, PC‐G5
POBIJAKI: PG5SDM, PG5HE22, PG5HE30, PG5HE28

1. Zdjęcia poglądowe produktów:

Rys. 1 Produkt: PA‐G5

Rys. 2 Produkt: PC‐G5

2. Zastosowanie:
 głowica służy jako element umożliwiający łatwe pogrążanie prętów w ziemi przy
jednoczesnym zabezpieczeniu powłoki cynku na pręcie uziomowym.

3. Sposoby pogrążania:
 ręcznie lub przy użyciu elektronarzędzi (np. młot udarowy).

4. Przed przystąpieniem do prac:
 smarowanie smarem litowym/łożyskowym głowic oraz pobijaków w miejscach
zaznaczonych na rysunkach:

SMAR
SMAR

SMAR

Rys. 3 Smarowanie pobijaka

Rys. 4 Smarowanie głowicy

5. Instrukcja / zasada działania:
 zaleca się włożyć pręt do ziemi (grotem do ziemi) w wyznaczone miejsce,
 głowicę umieszcza się w pręcie z systemem „bolec‐wpust” w sposób jaki przedstawiono
niżej na Rysunkach 5 i 6.

Rys. 5 Umieszczanie głowicy w pręcie

Głowicę można pogrążać:


ręcznie, uderzając młotem (Rys. 7):

Rys. 7 Miejsce uderzania młotem

Rys. 6 Właściwie włożona głowica w pręcie

 przy pomocy młota udarowego, używając pobijaków (w zależności od typu młota). Pobijak
umieszcza się w głowicy tak, jak przedstawiono na rysunkach poniżej:

Rys. 8
Symbol: PG5SDM
Mocowanie: SDS‐MAX

Rys. 9
Symbol: PG5HE22
Mocowanie: HEX 22

Rys. 10
Symbol: PG5HE30
Mocowanie: HEX 30

Rys. 11
Symbol: PG5HE28
Mocowanie: HEX 28

Młot z pobijakiem umieszcza się w głowicy tak, jak przedstawiono na rysunkach poniżej:

Rys. 12 Sposób mocowania młota na pobijak

Rys. 13 Właściwie zamocowany młot

6. Czynności wymagane podczas prac:
 regularne chłodzenie (polewanie) wodą zarówno uziomu jak i głowicy:

WODA
WODA

Rys. 14 Obszar chłodzenia pręta w celu
uniknięcia uszkodzenia materiału

Rys. 15 Obszar chłodzenia głowicy w celu
uniknięcia uszkodzenia materiału

7. Kompatybilne pobijaki do głowic: PA‐G5, PC‐G5:





PG5HE22
PG5HE28
PG5HE30
PG5SDM

8. Dodatkowe informacje:
Dotyczy: PG5HE28 (HEX 28), PG5HE30 (HEX 30)
Istnieje możliwość, że podczas transportu lub w innych okolicznościach wysunie się końcówka
pobijaka. Należy ją właściwie włożyć według rysunków zamieszczonych poniżej:

Rys. 16 Wysunięta końcówka pobijaka

Rys. 17 Właściwie włożona końcówka pobijaka

Dotyczy: PA‐G5, PC‐G5
Firma Budniok Technika posiada w swojej ofercie również produkt PA‐EKO. Stanowi tańszą
wersję głowic PA‐G5 i PC‐G5 pozwalającą na pogrążenie kilku prętów z wykorzystaniem młota
ręcznego.
Dotyczy: PA‐G5, PC‐G5, PG5SDM, PG5HE22, PG5HE30, PG5HE28
Firma Budniok Technika posiada w swojej ofercie również smar litowo/łożyskowy
poprawiający działanie głowic i pobijaków.

Zainteresowanych zapraszamy do kontaktu: e‐mailowego biuro@budniok.com.pl lub
telefonicznego +48 32 737 57 15.

