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Hvis du nogensinde skulle få brug for reservedele til din Kema 1, kan du her se 
en liste over reservedele. Ring eller mail og fortæl hvilke numre du har brug for.
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6851 Janderup Vestj.

Tlf.  +45 24 27 98 82
Fax  +45 75 16 76 46 

kema@kema-denmark.com 
www.kema-denmark.com



Kema 1 Pneumatisk dækfritrykker er et transportabelt og praktisk redskab når store 
fastsiddende dæk skal løsnes fra fælgen, både på værkstedet eller på farten.

Før brug påsættes slangestuds for trykluft og luft tilsluttes. 
Mål fælgtykkelsen med skydelære.

Påfyldningsknap G aktiveres indtil gribekloen er i bund og 
trykfoden står i position for fritrykning.

Gribekloens stilleskrue indstilles med en 10 mm umbraco-
nøgle. Afstanden mellem trykfoden og gribekloen skal være 
“fælgens godstykkelse + ca. 2 mm”.

Uden at  
afmontere fælgen
Med en Kema 1 behøver 
du ikke afmontere fælgen 
hvis du har et fladt dæk, 
bare husk en donkraft.

Kompakt og  
lethåndterlig
Hele enheden vejer kun 
13 kg og er yderst kom-
pakt, så du kan let tage 
den med dig.

Kan også løsne 
dækket på indersiden
Kema 1 kan anvendes på 
begge sider, fastspænder 
sig til fælgen og løsner 
kanttråden på en gang.

Kema 1 · Dækfritrykker

www.kema-denmark.com
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Trykfod
Gribeklo
Stilleskure for gribeklo
Tilslutning for trykluft.
Påfyldning og udluftningsventil
Håndtag

Højde 250 mm
Længde 320 mm

Påfyldning
Udluftning

Teknisk data

Kalibrering

Brugsanvisning

Bredde 230 mm
Vægt 13 kg

Ved for stor afstand mellem gribeklo og trykfod vil trykfoden 
trykke for langt ude på dækkets side, og vil af den grund ikke 
være i stand til at gribe fast.

Ved for lille afstand vil trykfoden spænde på fælgen og kan 
derfor ikke frigøres for fritrykning. (Hvis maskinen sætter sig i 
spænd kan den altid frigøres ved at løsne stilleskruen). 

Tøm dækket for luft.
Sæt maskinens trykfod-
mod fælgens kant og 
pres let mod dækket,  
ved ældre dæk kan det 
være nødvendigt at 
presse mere mod dækket.

Tryk på påfyldnings-
knappen G, hvorved 
maskinen fastspændes 
på fælgen.
Maskinen holdes parallel 
med dækket, så tryk-
foden kan følge fælgen.

Påfyldningsknappen G 
aktiveres igen og dækket 
fritrykkes fra fælgen.
Ved ældre dæk kan det 
være nødvendigt at 
gentage pkt. B-E 2-3 
gange rundt på fælgen.
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Maskinen må kun benyttes til fritrykning af dæk. Afmonter lufttilførsel 
efter brug. Hold altid med begge hænder på maskinens håndtag under brug.

Kema 1 skal kalibreres inden anvendelse, følg disse 3 hurtige skridt og du er klar til 
at fjerne dit flade dæk.


