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Aparelho de soldar pernos para

Utilização do martelo deslizante:
Utilize o acessório correcto na extremidade do martelo deslizante dependendo do prego | broca que 
utilizar:

• Para extrair um prego, insira o bloqueio do prego interior (K) na extremidade do veio do martelo   
 deslizante. Depois, fixe o bloqueio do prego exterior sobre a parte de cima do bloqueio do prego 
 interior e aparafuse. Não aparafuse demasiadamente o prego exterior nesta fase, apenas o   
 suficiente para encostar ao interior.

•  Coloque o bloqueio do prego exterior sobre o prego a ser extraído e faça deslizar a todo 
o comprimento do prego. Para apertar e agarrar o prego, o peso do martelo deslizante é 
empurrado para a frente para agarrar o bloqueio do prego exterior e depois rodado no sentido 
dos ponteiros dos relógios. De seguida, a amolgadela pode ser eliminada utilizando a acção 
deslizante do martelo.

•  Para terminar, o prego pode ser removido do painel agarrando o bloqueio do prego exterior com 
o peso do martelo e torcendo, ou então o prego pode ser cortado com alicates de corte. Os 
restantes eléctrodo(s) podem ser rectificados com uma rebarbadora.

•  Para extrair uma anilha, ou uma broca recta ou helicoidal, monte a cabeça de extracção de 
brocas (M) no martelo deslizante e engate a extremidade pela anilha ou pela broca. Também 
neste caso, a cabeça de extracção de brocas pode ser apertada ao veio do martelo deslizante 
utilizando o peso do martelo deslizante.

Legenda:  O peso do martelo deslizante é empurrado para a frente para agarrar o bloqueio dos 
pregos exteriores.

Depois de utilizar, deixe o aparelho de soldar pernos arrefecer antes de o inserir novamente na 
caixa.

Consumable parts:

91293 2mm Panel Pulling Pins

91294 2.5mm Stud nails (500)

91687 Straight Pulling Bits

92139 Twisted Pulling Bits

91333 Squiggly Wire (50)
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Guarantee

If this product fails through faulty materials or workmanship, contact our 
service department direct on: +44 (0) 1926 818186. Normal wear and tear are 
excluded as are consumable items and abuse.
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