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LIFA Y-zobnik (številka artikla 6420281013010)  

Lifa Y-zobnik (dodatna oprema za Hydmaster 40, CombiCleaner 15 ali 40 ali čistilni robot 
DuctControl) zagotavlja učinkovito čiščenje v ovinkih, kotih in pravokotnih vodih.  

Y-zobnik je dober za pravokotne vode višine >250mm in širine 30cm. V kompletu sta 2 
niza koles in par “iztegljivih ročic”.  

- majhna kolesa: najm. 30x30cm – najv. 50x50cm
- velika kolesa+ročice posebne dolžine: 60x60cm – 100x100cm

dodatno iztegljive ročice v Y-zobniku 

V nagnjenem ovinku (ne oster kot 90 stopinj) ni težav za vodoravni ali navpični vod. 
Nekajkrat potegnite in potisnite ter obenem zamenjajte smer vrtenja, da očistite "notranji 
zavoj" v vodoravnih vodih. 

Pri ostrem 90-stopinjskem zavoju navpično ne deluje; vodoravno deluje s 
predimenzioniranimi krtačami, tako da je krtača na strani obrata 1 velikost manjša od 
druge (krtača zunanje strani). S postavitvijo manjše krtače na desno stran ostane na 
desni strani voda (pomembno predvsem, če imate podporne drogove na sredini voda). 

V navpičnih pravokotnih vodih, ki so zgolj prašni, lahko uporabite 1 posebej veliko 
dimenzijo (npr. 1000mm x 1000mm vod zahteva krtačo 1300x1500mm) kombinacijske 
krtače, tako da lahko vrtite v desno navzdol, in v levo navzgor. 

Za nižje (100-200mm) vode se uporablja 3-krtačna oprema (glej posebne nastavke za 
podrobnosti).   
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1. Preprečevanje onesnaževanja okolja
Naprava mora biti čim bolj čista. Ko se potega potisne nazaj v boben, jo je potrebno 
očistiti s krpo. Po koncu dela je potrebno očistiti krtače in ohišje čistilnega droga, pred 
premikanjem naprave na drugo lokacijo.

2. Splošna varnost
Med obratovanjem naprave je prepovedan neposreden stik z njo.

3. Varnost upravljavca
Oseba/osebe, ki izvajajo dela morajo uporabljati osebno zaščitno opremo: rokavice, 
obrazno masko s filtrom, čelado, naušnike, očala, površnik, zaščitno obutev in drugo 
opremo, ki jo zahteva nameravano delo.
Hydmaster/CombiClean ima veliko vrtilno silo. Obleke in lasje se lahko zataknejo v 
krtačo in povzročijo škodo ali nesrečo. Krtačo je vedno potrebno postaviti v 
prezračevalni vod pred zagonom stroja. Stroj se ne sme uporabljati, če je naprava 
izven prezračevalnega voda. Zaradi velike vrtilne sile naj ga uporabljata dva 
upravljavca. Eden, ki usmerja potego v vod in drugo, ki dovaja/umika potego in 
nadzoruje vrtenje krtače.

4. Varnost delovnega okolja
Osvetljava, prezračevanje, potega in miza morajo biti ustrezni. Če krtača ustvarja 
statično elektriko ali iskre v vodu, je ne uporabljajte v prisotnosti vnetljivih tekočin, 
plinov, prahu ali drugih občutljivih snovi. Uporabljajte antistatične krtače in dodatno 
varnostno ozemljitev s sledenjem posebnim navodilom v težkih pogojih.
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