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AKCESORIA RIPACK®

PRZEDŁUŜACZE MODUŁOWE

Szybki i łatwy montaŜ jednego lub więcej 
przedłuŜaczy poprzez proste wciśnięcie w 
pistolet RIPACK 3000.

Wszystkie elementy są połączone razem i 
bezpieczne dla środowiska. PrzedłuŜacze 
zapewniają szybszą i wygodniejszą pracę.

Wspornik o ramieniu uchylnym zapewnia większy komfort pracy z prze-
dłuŜaczem i jest składany po uŜyciu.

WSPORNIK RAMIENIA



WÓZKI NA BUTLĘ

Ide a ln e d o p odt r z ymywan ia i bez-
piecznego przemieszczania butli gazowej, 
zapewniają mobilność zgodną z Kodeksem 
Ubezpieczeniowym.

Wózek na butlę ułatwia pracę operatorowi, 
zwiększając jego wydajność.

ZWIJARKA WĘŜA

Przeznaczona do uŜytku przemysłowego: blacha stalowa, antykoro-
zyjna farba epo ksydowa, rolk i prowadz ąc e ograniczające ściera-
nie węŜa.
MoŜną ją instalować na ścianie, podłodze lub suficie.
Dla ułatwienia pracy dostarczona jest ze wspornikiem obrotowym.
Nastawne ramię dla wyprowadzenia poziomego lub pionowego  
ęŜa.



ZGRZEWARKI MULTICOVER

Zgrzewarki MULTICOVER umoŜliwiają wykonanie stosownie do po-
trzeb pokrowców lub toreb o róŜnych rozmiarach z folii termokurczliwej 
w rolce.
Większe oszczędności dzięki braku konieczności utrzymywania zbędny-
ch zapasów magazynowych o róŜnych rozmiarach.

Multicover 940/950
zgrzewanie pistoletem 

RIPACK®

Multicover 960
zgrzewanie impulsem elektry-

cznym

Multicover 9503



KOLUMNA OBKURCZANIA NA GORĄCO TURBOPACK®

NiezaleŜna i ruchoma

TURBOPACK® przesuwa się do pa-
let, pozwalając uniknąć manipulowania 
niestabilnymi ładunkami.

Elastyczna

bez ograniczeń w zakresie długości lub 
szerokości ładunku. Regulowana wyso-
kość grzania do 2,40 m (2,20 m z opcjo-
nalnym wizjerem).

PODNOŚNIK PALETOWY CALPACK

Szybki i łatwy w instalacji CALPACK umoŜliwia obkurczenie folii (pokrow-
ca) pod paletą. Dzięki temu ładunek zespaja się ze wspornikiem. MoŜe 
być uŜywany zarówno z wózkiem paletowym, jak i wózkiem widłowym.



ZAWARTOŚĆ ZESTAWU.

SECURI-
PACK
Reduktor

Klucz
Złącze

obrotowe Przewodu
8 m

Instrukcja dla
uŜytkownika



RIPACK 3000
RIPACK 3000+

URZĄDZENIE PODRĘCZNE, DZIAŁAJĄCE NA 
PROPAN, UŚYWANE DO OBKURCZANIA FO-

LII Z TWORZYW SZTUCZNYCH
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OSTRZEŚENIA

PRZECZYTAĆ OBOWIĄZKOWO PRZED PIERWSZYM
URUCHOMIENIEM.

Nie używać urządzenia w strefach, w których występuje 
ryzyko pożaru lub wybuchu

Nie używać urządzenia do obkurczania folii z tworzywa 
sztucznego na podłodze wykonanej z materiału łatwo-
palnego (drewno, plastik itp.).

Wyznaczyć strefę roboczą w taki sposób, aby końcówka 
lancy termicznej nie znajdowała się bliżej niż 1,5 m od jej 
granic i zabronić wstępu do strefy osobom postronnym

Upewnij się, że nie ma przecieków w złączach i sprawdź, 
czy wąż nie ma pęknięć lub luźnych połączeń.

W zasięgu ręki należy przygotować dostosowaną 
gaśnicę lub opryskiwacz wypełniony wodą odpowied-
nich rozmiarów
Zabrania się zakładania ubrań łatwopalnych z nylonu lub 
podobnych materiałów

W czasie eksploatacji urządzenia należy zakładać 
rękawice odporne na ciepło
Utrzymywać ścisły nadzór przez co najmniej 2 godziny 
po retrakcji.

Sprawdzić, czy regulator pasuje do butli z gazem.
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To urządzenie jest przeznaczone do obkurczania folii plastikowej i wy-
łącznie do uŜytku profesjonalnego.

UŜytkownicy pistoletu RIPACK 3000 muszą bezwzględnie zapoznać się
z całą instrukcją obsługi i przejść szkolenie w zakresie zastosowań wy-
magających uŜycia tego urządzenia.

NaleŜy zachować instrukcję obsługi do późniejszej konsultacji.

Nie uŜywać urządzenia do owijania folią materiałów, tworzyw, produktów 
i płynów mogących się zapalić spontanicznie, luzem lub w opakowa-
niach, w strefach składowania tych produktów lub w pomieszczeniach, w 
których ze względów bezpieczeństwa obowiązuje zakaz palenia.

Nie naleŜy uŜywać urządzenia do obkurczania folii na podłodze z palne-
go materiału (drewno, plastik, itp.).

Zamknąć dopływ gazu w przypadku oddalenia się od RIPACK 3000 lub 
od przyłącza.

Nacisnąć spust, aby opróŜnić przewód zasilający gazu, tak aby nie 
znajdował się on pod ciśnieniem.

Pilnować. aby strefa pracy była czysta i pozbawiona śmieci (drewno, 
papier, inne łatwopalne materiały).

Do prac w pomieszczeniach produkcyjnych butlę naleŜy umieścić na 
ruchomym i łatwym w obsłudze wózku.
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Urządzenie to, podobnie jak wszystkie urządzenia gazowe, 
zuŜywa powiet rze i wytwarza spal iny zawierające zarówno CO2 
i CO. Kontakt z tym ostatnim gazem w duŜym stęŜeniu jest śmier 
telny. Zapewnić odpowiednią wentylac ję w zaleŜnoś ci od czasu 
uŜytkowania urządzenia (pat rz „Dane techniczne” – Tabela A) .

W przypadku uŜywania urządzenia z przerwami przez 15 minut w 
ciągu godz iny z maksyma lną mocą radzimy wybrać pomieszcze-
nie o nieokreś lonym stopniu zanieczyszcz enia , o powierzchni 
minimum 16m3 z wentyla cją 48 m3 / h) .

Nigdy nie pracować w piwnicy.

Przed wszelkim uŜyciem naleŜy zapoznać się z wytycznymi dotyczący-
mi uŜywania gazów płynnych.

Podczas działania urządzenie wytwarza płomień. Nie 
naleŜy go kierować na siebie, inne osoby lub zwierzęta 
ani teŜ na butlę gazową i przewód lub materiały łatwo-
palne.

Przy działającym urządzeniu z przodu dyszy płomieniowej tworzy się 
niebezpieczna strefa o zasięgu 1,5 m (5’).
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Operatorzy powinni pamiętać, Ŝe w tej niebezpiecznej strefie istnieje 
ryzyko poparzeń osób lub uszkodzenia i / lub zapalenia przedmiotów.

W trakcie uŜytkowania naleŜy zawsze przesuwać pistolet, aby obra-
biany materiał nie przekroczył maksymalnej temperatury przewidzianej 
przez dostawcę.

Temperatura ta zaleŜy od odległości pistoletu, czasu nagrzewania oraz 
ustawienia mocy urządzenia.

Urządzenie, przeznaczone do obkurczania folii z tworzyw sztucznych, 
moŜe być takŜe uŜywane do innych zastosowań, na wyłączną odpowie-
dzialność uŜytkownika, o ile produkty są w stanie wytrzymać uderze-
nie ciepła w postaci otwartego płomienia. W kaŜdym wypadku naleŜy 
obowiązkowo stosować się do instrukcji producenta poddawanego 
obróbce produktu, a takŜe przestrzegać przepisów krajowych, stanowy-
ch lub lokalnych w zakresie uŜycia urządzeń z otwartym płomieniem.

W celu bezpiecznego uŜytkowania urządzenia naleŜy bezwzględnie 
przestrzegać wymienionych powyŜej ostrzeŜeń, a takŜe instrukcji dos-
tarczonych przez producenta obrabianych materiałów. Odległości uŜy-
cia, czas nagrzewania oraz regulacja urządzenia w przypadku róŜnych 
materiałów do obróbki zaleŜą od instrukcji producenta tych materiałów.

W przypadku wszelkich czynności konserwacyjnych lub wymiany części
zawsze konsultować się z dystrybutorem RIPACK.
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RIPACK 3000 propan działa na propan na zasadzie palników, w których 
powietrze atmosferyczne zasysane jest z duŜą prędkością (rysunek B).

Zapłon odbywa się poprzez zapalarkę piezoelektryczną, której zadziała-
nie jest równoczesne z otwarciem gazu, sterowanym spustem, który jest 
jedynym elementem sterującym.

RIPACK 3000 to pistolet bezpieczny, wyposaŜony w wiele elementów 
zabezpieczających :

• Jego oryginalna i opatentowana budowa zapewnia spalanie bez na-
grzewania się dyszy płomieniowej (zimna dysza).

• System zaworu bezpieczeństwa odcina dopływ gazu w przypadku 
pęknięcia lub wyrwania węŜa.

• System zabezpieczający na wypadek zasłabnięcia automatycznie odci-
na dopływ gazu w przypadku zwolnienia spustu. Pozwala to na natych-
miastowe zatrzymanie nagrzewania. Urządzenia zabezpieczającego 
na wypadek zasłabnięcia nigdy w Ŝaden sposób nie naleŜy blokować 
w połoŜeniu otwartym .

• Osłona spustu zapobiega przypadkowemu uruchomieniu

20 cm

KRATKA 
STABILIZACJA
PŁOMIENIA

ZASYSANIE 
POWIETRZA

ZAPALARKA

ZAWÓR 
GAZOWY

początek
płomienia

-B-
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URZĄDZENIE DZIAŁAJĄCE NA PROPAN

DANE TECHNICZNE:

< 85 dbA
37,5 cm
1220 g

< 85 dbA
15 inches
2,7 lb

SYSTEM SI
Ciśnienie (bar) 1,5 przy 3,5

waga
długość
poziom hałasu
emisja CO2 w proc. obj. %
emisja CO w proc. obj. %
Zasysane powietrze (m3/h)
ZuŜycie (kg/h)

45 przy 80Moc (kW)

39 przy 70
2,9 przy 5,2

0,0052 przy 0,0021
2,81 przy 4

Propan
gaz ziemny z zestawem adaptacyjnyminne źródło energii

źródło energii

Ciśnienie (bar)
Moc (kW)
ZuŜycie (kg/h)

SYSTEM ANGLOSASKI

Zasysane powietrze (m3/h)
emisja CO w proc. obj. %
emisja CO2 w proc. obj. %
poziom hałasu
długość
waga
źródło energii
inne źródło energii

21 przy 50
153 000 przy 272 000
6,75 przy 11,9
1340 cu.ft/h przy 2400 cu.ft.h
0,0052 przy 0,0021
2,81 przy 4

Propan
Gaz naturel avec kit d’adaptation

15 cali

-14-
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ROZRUCH

Przed uruchomieniem urządzenia naleŜy obowiązkowo przeczy-
tać i zastosować się do informacji zawartych w rozdziale „os-
trzeŜenia”.

NaleŜy bezwzględnie uŜywać dostarczonego ORYGINALNEGO 
węŜa SECURIPACK.

ZABRONIONE W PRZYPADKU RIPACK 3000

PŁYNNY PROPAN
(Np.: Paliwo wózka widłowego) BUTLA W POZYCJI

LEŚĄCEJ

RIPACK 3000 wykorzystuje do pracy PROPAN 
dostępny w butlach o róŜnej pojemności.

UŜywać butli o moŜliwie największej pojemności.

Butle naleŜy zawsze podłączać i odłączać z dala od otwartego pło-
mienia i źródeł ognia.

Do prac w pomieszczeniach produkcyjnych butlę naleŜy umieścić na
ruchomym i łatwym w obsłudze wózku.
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POŁĄCZENIE

Przed podłączeniem reduktora SE-
CURIPACK d o b ut l i g a zowe j 
sprawdzić, czy uszczelka znajduje 
się na swoim miejscu w systemach
opartych na tej zasadzie.

W pozostałych przypadkach 
upewnić się, Ŝe miejsce podłącze-
nia jest czyste.
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SZCZELNOŚĆ:

Sprawdzić za pomocą środka 
pianotwórczego lub wody z mydłem, 
czy nie ma Ŝadnych wycieków na 
poziomie połączeń (złącza, butla, 
wąŜ i pistolet)

WŁĄCZANIE RIPACK 3000

REGULACJA MOCY.
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NIE DZIAŁA, GDY TRZYMASZ 
CZERWONY PRZYCISK

SECURIPACK automatycznie od-
cina dopływ gazu, gdy ciśnienie 
spadnie poniŜej minimalnego pro-
gu niezbędnego do prawidłowego 
funkcjonowania urządzenia.

Oznacza to, Ŝe:
• Butla jest prawie pusta (wystarczy na kilka minut pracy z bardzo zre-

dukowaną mocą: wymienić butlę);
• Spadła temperatura butli po intensywnym uŜytkowaniu (oblodze-

nie): w tym wypadku podłączyć tymczasowo inną butlę lub pocze-
kać na powrót do normalnego ciśnienia, zwłaszcza podczas prac na 
zewnątrz (0°C / 30°F i mniej).

NIGDY NIE OGRZEWAĆ BUTLI 
GAZOWEJ PŁOMIENIEM.

PO ZAKOŃCZENIU PRACY 
ZAWSZE ZAMYKAĆ ZAWÓR 
BUTLI GAZOWEJ I OPRÓŚNIĆ 
WĄŚ ZASILAJĄCY, NA-
CISKAJĄC UCHWYT.
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CZĘŚCI ZAMIENNE

FIRMA RIPACK NIE PONOSI ŚADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI W 
PRZYPADKU DEMONTAŚU PISTOLETU.

ZWRÓCIĆ SIĘ DO SPRZEDAWCY W 
PRZYPADKU WSZELKICH PRAC WY-
MAGAJĄCYCH DEMONTAśU RIPACK 
3000.

Jedyne dozwolone operacje zostały 
opisane w rozdziale poświęconym 
konserwacji.

PRZYKŁADY ZASTOSOWANIA

OWIJANIE FOLIĄ ŁADUNKÓW NA PALETACH

Paletę naleŜy podnieść w taki sposób, aby cztery na-
roŜa były wolne: pozwoli to na obkurczenie folii pod 
paletą i na optymalne połączenie palety z ładunkiem.
W gamie RIPACK znajdują się akcesoria 
przeznaczone do podtrzymywania podniesionych 
palet: CALPACK (skontaktować się ze sprzedawcą).

Naciągnąć pokrowiec z folii termokurczliwej, którego
obwód powinien być o 5% większy od obwodu palety 
i którego długość powinna być wystarczająca, aby 
obkurczyć się pod paletą (H + 200 mm).

Uruchomić RIPACK 3000 w sposób opisany w rozd-
ziale „Uruchomienie”.

Poprosić dostawcę folii o przekazanie zaleceń dotyczących uŜytkowania.
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ZALECENIA DOTYCZĄCE OBKURCZANIA

(w przypadku braku szczególnych wskazówek producenta folii)

Stanąć w odległości co najmniej 30 cm 
od folii i rozpocząć obkurczanie od dołu, z 
czterech stron, tak, aby w pierwszej kole-
jności folia obkurczyła się pod paletą. Kie-
rować strumień gorącego powietrza pros-
topadle do boków palety.

Ogrzewać folię przesuwając pistolet ru-
chem ciągłym ze stałą prędkością.

NIGDY NIE POZOSTAWAĆ W JEDNYM MIEJSCU

PoniewaŜ zachowanie folii moŜe być róŜne,
naleŜy je obserwować i dostosowywać pręd-
kość przesuwania i / lub odległość do folii.

MoŜna równieŜ zmieniać moc RIPACK 3000 
dzięki regulowanemu SECURIPACK.

Po obkurczeniu dołu palety kontynuować 
operację z kaŜdej strony, na całej szerokości
boku, z dołu do góry.

Po wykonaniu 4 boków przystąpić do ob-
kurczenia folii u góry, kierując strumień 
gorącego powietrza nad paletę.

Uwaga: poniewaŜ folia jest juŜ napręŜona 
na skutek obkurczenia boków, naleŜy po-
dać mniej ciepła, aby uniknąć uszkodzenia 
pokrowca.
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Ze względu na swoje specyficzne właś-
ciwości folia obkurcza się nadal po za-
kończeniu nagrzewania przez pewien 
czas, którego długość zaleŜy od jakości, 
grubości i rodzaju ładunku owijanego fo-
lią. Zaleca się więc przed wszelkim prze-
mieszczaniem poczekać na ostygnięcie i
napręŜenie się pokrowca.

Po ostygnięciu, przed składowaniem, 
naleŜy sprawdzić integralność pokrowca 
i opakowanych produktów.

ŚCIŚLE NADZOROWAĆ POKROWIEC
PRZEZ 2 GODZINY PO OBKURCZENIU.

GRUPOWANIE

Mo Ŝn a t ak Ŝe o p ako wywać wszelkiego rodzaju przedmioty o róŜny-
ch kształtach przy uŜyciu folii nakładanej na płasko.

Aby zapewnić optymalne zgrzanie folii, naleŜy wykonać zakładkę o sze-
rokości minimum 30 cm.
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Rozpocząć od zgrzania folii ciągłym strumieniem w miejscu zakładki, a 
następnie docisnąć w tym miejscu szpachelką, aby uzyskać jednolite 
połączenie.

Po zgrzaniu obkurczyć folię, trzymając urządzenie w odległości co najm-
niej 30 cm i przestrzegając stosownych zaleceń.

UWAGA: aby ułatwić pracę dysza płomieniowa moŜe się swobodnie 
obracać.
ustawić dyszę w Ŝądanym połoŜeniu, wciskając ją do oporu w tuleję 
aluminiowego korpusu.
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KONSERWACJA

WYMIANA PIEZOELEMENTU:

SMAROWANIE ZAWORU:

W przypadku pracy w bardzo zakurzonym środowisku radzimy sma-
rować tłok zaworu gazowego. Aby się do niego dostać, naleŜy odsunąć
spust (oś z mosiądzu).
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SPRAWDZANIE SECURIPACK:

Co 500 godzin lub przynajmniej co kwartał sprawdzać prawidłowe 
działanie urządzenia zabezpieczającego przed pęknięciem węŜa (zabu-
dowanego w SECURIPACK) w następujący sposób :

• Wyjść na zewnątrz, stanąć z dala od wszelkich źródeł zapłonu, ognia 
i iskier.

• Wprowadzić gaz do systemu; odpowie-
dnim kluczem odblokować i odkrę-
cić całkowicie nakrętkę złącza węŜa: 
powinno nastąpić odcięcie gazu.

SPRAWDZENIE RIPACK 3000:

CODZIENNIE przed rozpoczęciem pracy:
1.   Sprawdzić prawidłowy stan węŜa na całej jego długości i na złąc-
zach.
Zalecamy wymieniać wąŜ w następujących przypadkach:
• Gdy w trakcie kontroli wzrokowej wykryte zostaną uszkodzenia (prze-

cięcia), nawet powierzchowne.
• Co 3 lata w przypadku intensywnego uŜytkowania
• Najpóźniej raz na 5 lat po uruchomieniu.
• Uwaga: data widniejąca na węŜu to jego data produkcji.

UŜywać wyłącznie węŜa zamiennego dostarczonego przez RIPACK 
wraz z oryginalnymi zaciskanymi złączkami!
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2.   Sprawdzić prawidłowe działanie urządzenia zabezpieczającego na 
wypadek zasłabnięcia, postępując w następujący sposób:

Nie wykonując Ŝadnej pracy postępować zgodnie z opisem w pkt 8 i 9 w
rozdziale „Uruchomienie / zapłon RIPACK 3000” i zwolnić natychmiast 
spust. Dysza płomieniowa powinna od razu zgasnąć. W przeciwnym ra-
zie nasmarować zawór gazowy (Patrz powyŜej).

W przypadku uszkodzenia jednego lub kilku sprawdzonych elementów 
naleŜy skontaktować się ze sprzedawcą RIPACK.

CZYSZCZENIE:

Częstotliwość:

• Niezanieczyszczone miejsce pracy: co 500 godzin
• Miejsce pracy zanieczyszczone: w momencie spadku mocy.

CZYSZCZENIE SIATKI:

WłoŜyć dyszę na kilka minut do naczynia z suchą benzyną (np. ben-
zyna F), aby uniknąć uszkodzenia poszczególnych systemów uszczel-
niających. Nie naleŜy uŜywać tłustych produktów (np. nafty), poniewaŜ 
ułatwiają one późniejsze przywieranie zanieczyszczeń.
NIGDY NIE UśYWAĆ DO CZYSZCZENIA INNYCH ŚRODKÓW 
ODTŁUSZCZAJĄCYCH.
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• Wyczyścić siatkę wewnątrz i na zewnątrz za pomocą pędzla lub 
twardej szczotki.

• Wyczyścić rurę odbierającą świecy.
• Przepłukać i przedmuchać spręŜonym powietrzem (dobrze przed-

muchać rurę odbierającą zatykając co jakiś czas otwór po stronie 
siatki).

• Zamontować świecę, dociskając ją do oporu w gnieździe. (Wpię-
cie). Nieprawidłowe ułoŜenie moŜe spowodować uszkodzenie styku 
elektrycznego świecy.

CZYSZCZENIE ZWĘŚKI VENTURIEGO:

ZwęŜkę Venturiego naleŜy bezwzględ-
nie czyścić na sucho .
• ZwęŜkę Venturiego naleŜy 

bezwzględnie czyścić na sucho.
• Przedmuchać spręŜonym powie-

trzem w kierunku wtryskiwacza / dys-
zy, aby nie zanieczyścić wtryskiwac-
za.

• Sprawdzić działanie zgodnie ze ws 
kazówkami w rozdziale „Uruchomie-
nie”.

CZYSZCZENIE WTRYSKIWACZA:

Za pomocą płaskiego śrubokręta zdemontować kryzę zaworu.

• Za pomocą odpowiedniego śrubokręta 
odkręcić i zdemontować wtryskiwacz, a 
następnie wypłukać benzyną i przedmu-
chać.
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• Zamontować wtryskiwac z po wysuszeniu zamontowanej na nim 
uszczelki.

• Dokręcić delikatnie wtryskiwacz.
• Zamontować dokładnie kryzę, dokręcając go delikatnie do oporu.
• Sprawdzić działanie zgodnie ze wskazówkami w rozdziale „Urucho-

mienie”.

W przypadku wszelkich interwencji w obiegu gazowym 
naleŜy skontaktować się ze sprzedawcą-RIPACK.

KONSERWACJA USZCZELEK:

Nasmarować uszczelki smarem „MOLY-
KOTE 1102 GAS COCK GREASE” 
(kod artykułu RIPACK: 137039) lub 
równowaŜny.

Nota: Materiał uszczelki NBR.
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ABY ZAGWARANTOWAĆ OPTYMALNĄ WYDAJNOŚĆ RIPACK 3000:

PROBLEMY PRZYCZYNY ROZWIĄZYWANIE

Dysza płomie-
niowa nie zapa-
la się lub zapala 
z trudem.

Pusta
butla

Sprawdzić obecność gazu
w butli (w razie potrzeby 
wymienić butlę).

Zamknięty
zawór butli.

Brak gazu
w reduktorze

Zapalarka piezokrystaliczna
niesprawna.

Wymienić zapalarkę

Zatkany filtr zaworu
pistoletu.

Oddać ur ządzenie do
sprawdzenia sprzedawcy

RIPACK.

Elektroda spalona lub
uszkodzona

Wymienić
świecę (patrz
Czyszczenie).

Zanieczyszczona dysza
płomieniowa

Wyczyścić 
siatkę
(patrz

Czyszczenie).
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PROBLEMY PRZYCZYNY ROZWIĄZYWANIE

Dysza
płomieniowa
nie zapala się
lub zapala z
trudem

Brak mocy w
dyszy
płomieniowej.

Zatkany wtryskiwacz. Odetkać wtryskiwacz (patrz
„Czyszczenie»).

Słaby styk lub zła izolacja

Sprawdzić styk na końcu
świecy.

Sprawdzić styk w tulei.

Zawór butli gazowej jest
za bardzo otwarty.

Moc SECURIPACK nie
została ustawiona na

maksimum.

-29-

90
°



PROBLEMY PRZYCZYNY ROZWIĄZYWANIE

Brak mocy w
dyszy płomie-
niowej.

UŜywany jest inny gaz niŜ
propan.

UŜyć propanu.

Zbyt mała pojemność butli.

Niska temperatura
otoczenia przy 
intensywnym
uŜytkowaniu .

Wtryskiwacz jest zatkany. Wyczyścić wtryskiwacz 
(patrz „Czyszczenie»).

WąŜ gumowy jest zgięty UłoŜyć go w połoŜeniu
początkowym.

Siatka jest zatkana
cząstkami zawieszonymi w

powietrzu (praca w
zanieczyszczonym

środowisku).

Wyczyścić siatkę i zwęŜkę
Venturiego RIPACK

3000 (patrz „Czyszczenie»).

Zawór spustu zaklinowany
lub zablokowane.

Otworzyć spust i nasma-
rować t ł o k . Jeśli pomimo 
nasmarowania dysza nie 
gaśnie, oddać urządzenie 
do sprawd zeni a sprze-
dawc y RIPACK.

UŜyć butli o większej
pojemności.

UŜywać zamiennie 
kilku butli.

Słabszy 
płomień.
Spalanie
wewnętrzne.
Nagrzewanie
się dyszy
płomieniowej.

Dysza
płomieniowa nie
gaśnie.
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GWARANCJA 

Wszystkie produkty dostarczone przez RIPACK® (grupa SEFMAT) ob-
jęte są gwarancją umowną na okres lat dziesięciu (10) liczoną od dnia 
dostawy. Gwarancja ta obejmuje jakąkolwiek wadę ukrytą wynikającą z 
wadliwości materiału, projektu lub wyprodukowania i która to wada doty-
czy bezpośrednio pistoletu Ripack 3000 sprawiając, że nie jest możliwe 
jego użytkowanie. 
 
Gwarancja umowna nabiera mocy prawnej jedynie w przypadku pierws-
zego nabywcy pistoletu Ripack 3000 i po uprzednim zarejestrowaniu pro-
duktu na stronie internetowej RIPACK® pod poniższym adresem https://
ripack.com/enregistrer-un-produit/. Aby powyższa dziesięcioletnia gwa-
rancja została uruchomiona konieczne jest zarejestrowanie pistoletu Ri-
pack 3000 w przeciągu trzech (3) miesięcy od daty jego zakupu.
 
Przedmiotem powyższej gwarancji jest właściwe funkcjonowanie pisto-
letu Ripack 3000, uniemożliwione poprzez błąd zależny od firmy. W celu 
dochodzenia swych roszczeń nabywca pistoletu Ripack 3000 powinien 
poinformować pisemnie RIPACK® na poniższy adres info@sefmat.
com o wystąpieniu wad w przeciągu maksymalnie siedmiu (7) dni od 
daty ich stwierdzenia. Uchybienie od powyższego obowiązku skutku-
je unieważnieniem jakichkolwiek procedur tyczących się tej sprawy. 
Poniższa gwarancja dotyczy kosztów naprawy pistoletu Ripack 3000 
(części zamienne, robocizna i koszty przesyłki zwrotnej, koszty nadania 
pokrywa klient) lub jego wymiany (w przypadku niemożności naprawy). 
Gwarancja nie upoważnia do żadnego zadośćuczynienia rzeczowego 
lub finansowego.
 
Wymiana uszkodzonych produktów lub części nie wiąże się z przedłuże-
niem czasu trwania gwarancji ustalonej na wspomnianych warunkach.
 
Gwarancja jest nieodłącznym elementem oferty razem z pistoletem Ri-
pack 3000 sprzedawanym przez SEFMAT lub jego licencjonowanego 
przedstawiciela. Pistolet Ripack 3000 nie może być przedmiotem sprze-
daży lub odsprzedaży w stanie uszkodzonym, przerobionym lub zmo-
dyfikowanym.
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Dziesięcioletnia (10) gwarancja umowna nie obowiązuje w pr-
zypadku działania siły wyższej i nie obejmuje:
• Zniszczenie, normalne zużycie produktu a szczególnie ule-

gające naturalnemu zużyciu następujące części: zapalnik 
piezo #131003, świeca zapalna #232061, przewód gazowy 
#250023 

• Wyposażenie dodatkowe zamówione po zakupie produktu 
(w tym przypadku będzie obowiązywała oddzielna gwarancja 
specyficzna dla tego wyposażenia)

• Wady dotyczące uszkodzenia, przypadkowego wydarzenia lub 
zdarzenia losowego na skutek np. uderzenia lub upadku.

• Nietypowe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub zastosowa-
nie w warunkach odbiegających od tych, dla jakich produkt 
został wyprodukowany-w szczególności nie stosowanie się do 
warunków określonych w opisie użytkowania RIPACK®.

• Zmiany produktu, a szczególnie modyfikacje lub zainstalowa-
nie części niepochodzących od producenta

• Brak regularnej konserwacji produktu zgodnie z opisem na 
stronie 20 opisu użytkowania RIPACK®, zaniedbanie i brak 
nadzoru nad produktem ze strony kupującego.

• Wstępna naprawa produktu poprzez inny podmiot niż RI-
PACK® lub licencjonowany sprzedawca RIPACK®.

• Produkty nie posiadające etykiety lub numeru identyfikacyjne-
go lub produkty, których numer identyfikacyjny został zmodyfi-
kowany. 
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233420

132054

134XXX
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DLA PRZEDŁUŚENIE RIPACK 3000

NF

UNI

DIN

USBS

134022

134023

134024

134025

SPRAWDZIĆ NUMER REGULATORA 
CIŚNIENIA
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Kod artykułu Opis
131003 Zapalarka piezoelektryczna dla RIPACK bez przedłuŜacza
131072 Zapalarka piezoelektryczna dla RIPACK z przedłuŜaczem
131169 Amortyzator
133132 Klucz płaski 19
133403 Spust
133415 Klucz imbusowy 3
134XXX SECURIPACK – wraz z regulowanym reduktorem i podwójnym 

zabezpieczeniem
137039 SMAR MOLYKOTE
137081 Kołek masy
140020 Płaska uszczelka SECURIPACK
140060 Okrągły pierścień uszczelniający 0 wewnętrzny 28,24 x 2,62 

DIN dla przedłuŜacza
140084 Okrągły pierścień uszczelniający 0 wewnętrzny 34,82 x 3,53 DIN
145015 Kryza wtryskiwacza RIPACK 3000
148043 Złącze obrotowe
150153 Pokrywa piezoelementu
150154 Aluminiowa rura zasilająca gazu
152052 Śruby imbusowe M4x16
152153 Śruby imbusowe M4x35
132054 Świeca zapłonowa
233418 Korpus pistoletu z okrągłymi pierścieniami uszczelniającymi 

DIN
233419 Zapadka + spręŜyna
233420 Prawa część uchwytu + etykieta RIPACK 3000
233421 Lewa część uchwytu + etykieta RIPACK 3000
239094 Wtryskiwacz propanu norma DIN
241019 Zestaw do podłączenia elektrycznego RIPACK bez przedłuŜacza
241020 Zestaw do podłączenia elektrycznego RIPACK z przedłuŜaczem
248110 Dysza płomieniowa
248113 Zawór gazowy DIN
249064 Wspornik kompletnego wtryskiwacza (ze wspornikiem, 

wtryskiwaczem, kryzą)
250023 Długi wąŜ wysokociśnieniowy DIN dł. 8 metrów, 0 wewn. 4, z 

opaskami i złączami
801xxx Instrukcja obsługi RIPACK 3000



DÉCLARATION DE CONFORMITÉ CE
EC- DECLARATION OF CONFORMITY

CE - KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

Le fabricant soussigné :
The manufacturer undersigned :
Der unterzeichnete Hersteller: 

SEFMAT S.A.S, 7 RUE DE BETNOMS, 33185 LE HAILLAN, FRANCE

Déclare que l’appareil :
Hereby declares that the appliance :
Erklärt hiermit, dass das Gerät :

RIPACK 3000

déstiné à la production d’une flamme produite par la combustion de gaz
designed to produce a flame produced by the combustion of gas

zue Erzeugung einer durch Verbrennung von Gas erzeugten Flamme bestimmt ist,

est conforme aux dispositions du Règlement (UE) 2016/426 du 9 mars 2016 concernant les appareils brûlant 
des combustibles gazeux.
is in accordance with the Regulation (EU) 2016/426 of 9 March 2016 on appliances burning gaseous fuels.
den Anforderungen der Verordnung (EU) 2016/426 vom 9. März 2016 über Geräte zur Verbrennung gasför-
miger Brennstoffe entspricht.

Cette conformité est confirmée par le laboratoire DVGW CERT sous le numéro DG-2418BR0325.
This conformity is confirmed by the DVGW CERT laboratory under number DG-2418BR0325.
Diese Konformität ist vom DVGW-CERT-Labor unter der Nummer DG-2418BR0325 bestätigt.

Fait au Haillan, le 1er septembre 2016
Le Haillan, September 1st, 2016
Le Haillan, 1. September 2016

Le Président
President

Vorstandsvorsitzender

CERTIFICATIONS INTERNATIONALES
WORLD CERTIFICATIONS


