
 

 

 

Přenosný plynový odrohovač VULKAN Extra 600 obj. č. 405021600 

NÁVOD K POUŽITÍ 

 

Před uvedením přístroje VULKAN do provozu se podrobně seznamte s tímto návodem. Pečlivě ho 

uschovejte k případnému nahlédnutí. 

Popis: 

 profesionální kvalita 

 vysoká vypalovací teplota 600 °C 

 piezoelektrické zapalování 

 kapacita náplně až 5 hodin 

Určení přístroje: 

Přístroj je určen k rychlému a kvalitnímu odrohování telat od 7 do 20 dnů stáří. 

Popis přístroje: 

Přístroj je složen z těla odrohovače s piezoelektrickým zapalovačem a regulátorem přívodu plynu, 

z vypalovacího hrotu o průměru 20 mm a trysky s keramickou hlavou. Předmětem dodávky není 

plynová kartuš 350 ml. Objednací číslo kartuše je 405021350. 

Technická data: 

Výkon odrohovače:   250 W 

Zdroj energie:    kartuš 350 ml se směsí plynu Butan 35% / Propan 65 % 

Vypalovací teplota:   600 °C 

Doba dosažení pracovní teploty: cca 2 minuty 

Doba vypálení pučnice:   max. 8 vteřin 

Pracovní kapacita:   min. 2 hodiny, průměrná 4 hodiny 



 

Uvedení do provozu: 

1) U kartuše sejměte plastovou krytku výdejního závitu. 

2) Kartuš nasaďte na závit zadní přípojné části odrohovače. 

3) Otáčením kartuše doprava jí napojte k odrohovači a řádně dotáhněte tak, aby nedošlo k úniku 

plynu v napojení. Tím je odrohovač připraven ke spuštění. 

4) Tlačítko pro spuštění a vypnutí plynu posuňte dopředu směrem k trysce; jakmile začne plyn 

syčet z trysky, dalším stlačením tlačítka kupředu provedete zapálení plynu. 

5) Po 1,5 až 2 minutách je vypalovací hrot ohřátý na provozní teplotu a je možné zahájit 

odrohování. Po nahřátí je možné regulátorem přívodu plynu dle potřeby snížit. 

6) Vypalovací hrot nasaďte na pučnici, přitlačte a po dobu 5 až 8 vteřin otáčejte sem tam 

přitlačený hrot. 

Výměna kartuše: 

1) Otáčením doleva vytočíte prázdnou kartuš. 

2) Novou kartuš nasaďte výpustním otvorem na zadní přípojnou část odrohovače a otáčením 

doprava napojte kartuš s odrohovačem. Kartuš řádně dotáhněte. 

3) Výměnu kartuše provádějte vždy venku nebo v dobře větrané místnosti. 

 

Bezpečnostní pokyny: 

Použitá směs plynu je extrémně vysoká hořlavina! Proto dodržujte následující bezpečnostní pokyny: 

Rozpálený odrohovač neodkládejte na hořlavé předměty!!! 

 Chraňte před dosahem dětí! 

 Přístroj i plynovou kartuš skladujte na chladném místě. 

 Přístroj ani kartuš nevystavujte na slunci v teplotě vyšší než 50°C a v blízkosti otevřeného ohně. 

 Při práci s odrohovačem nekuřte a zabraňte styku s ohněm! 

 Nevhazujte do ohně!! 

Likvidace: 

Po uplynutí životnosti nebo v okamžiku, kdy jsou další opravy neekonomické, likvidují se jeho části po 

celkové demontáži s ohledem na dodržení předpisů pro ochranu ŽP. 

Kovové části se roztřídí podle druhu kovů a nabídnou se k odprodeji. Ty, které nepodléhají přirozenému 

rozkladu, se roztřídí a odevzdají organizaci zabývající se sběrem těchto materiálů. 

 


