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Bedoeld gebruik
De PowerLuber is uitsluitend bedoeld voor 
het pompen en aanbrengen van smeer- 
middel aangedreven door een 12 V accu.  
De maximum bedrijfsspecificaties niet 
overschrijden. 

Veiligheidsinstructies

Algemene 
veiligheidswaarschuwingen 
voor elektrisch gereedschap

Bewaar alle waarschuwingen en instruc-
ties om later opnieuw te kunnen  
raadplegen  De term “elektrisch gereed-
schap” in de waarschuwingen verwijst naar 
uw elektrisch gereedschap werkend op  
netvoeding (met draad) of werkend op  
accuvoeding (draadloos).

Veiligheid van de werkplek

• Houd de werkplek schoon en goed ver-
licht  Rommelige en donkere werkplekken 
vragen om ongevallen.

• Elektrische gereedschappen niet 
gebruiken in explosieve omgevingen, 
zoals in de aanwezigheid van brandbare 
vloeistoffen, gassen of stof  Elektrische 
gereedschappen produceren vonken die 
stof of dampen kunnen ontbranden.

• Kinderen en omstanders uit de buurt 
houden wanneer elektrisch gereed-
schap in werking is  Afleidingen kunnen 
ervoor zorgen dat u de controle verliest.

voor aangewezen omstandigheden 
gebruikt worden, zullen het risico op  
lichamelijk letsel verminderen.

• Voorkom het onbedoeld starten  Zorg 
dat de schakelaar in de af-stand is 
alvorens de voedingsbron en/of accu 
wordt aangesloten, of voor het gereed-
schap wordt opgenomen of gedragen  
Het dragen van elektrisch gereedschap 
met uw vinger op de schakelaar of het 
opstarten van elektrisch gereedschap met 
de schakelaar aan, is vragen om 
ongevallen.

• Verwijder alle stelsleutels of moersleu-
tels vóór u het elektrisch gereedschap 
aanzet  Een moersleutel of een stelsleutel 
die op een roterend onderdeel van het 
elektrisch gereedschap gelaten wordt, kan  
leiden tot lichamelijk letsel.

• Niet te ver reiken  Zorg ervoor dat u te 
allen tijde stevig staat en in evenwicht 
blijft  Zo kunt u in onverwachte situaties 
het elektrisch gereedschap beter 
beheersen.

• Draag gepaste kleding  Geen losse kle-
ding of juwelen dragen  Uw haar, kled-
ing en handschoenen uit de buurt 
houden van bewegende delen  Losse 
kleding, juwelen of lang haar kunnen 
gegrepen worden door bewegende delen.

• Als er toestellen voorzien zijn voor het 
aansluiten van installaties voor stofver-
wijdering en -opvanging, zorg dan dat 
deze zijn aangesloten en juist gebruikt 
worden  Het gebruik van stofopvanging 
kan stofgerelateerde gevaren 
verminderen.
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 � WAARSCHUWING
Lees alle veiligheidswaar-
schuwingen en instructies. 
Het niet opvolgen van de 
waarschuwingen en instructies, 

kan leiden tot elektrische schok, brand 
en/of ernstig letsel.

Elektrische veiligheid

• Stekkers van het elektrisch gereed-
schap moeten bij het stopcontact pas-
sen  Nooit wijzigingen aanbrengen aan 
de stekker  Geen stekkeradapters 
gebruiken voor geaard elektrisch ger-
eedschap  Ongewijzigde stekkers en pas-
sende stopcontacten zullen het risico op 
elektrische schokken verminderen.

• Lichamelijk contact met geaarde opper-
vlakten zoals leidingen, radiatoren, 
ovens en koelkasten vermijden  Er 
bestaat een verhoogd risico op elektrische 
schokken wanneer uw lichaam geaard is.

• Elektrisch gereedschap niet blootstellen 
aan regen of vochtige omstandigheden  
Wanneer water in het elektrisch gereed-
schap terecht komt, verhoogt het risico op 
elektrische schokken.

• Het snoer niet misbruiken  Nooit het 
snoer gebruiken om het elektrisch ger-
eedschap te dragen, te trekken of uit te 
trekken  Het snoer uit de buurt houden 
van warmtebronnen, olie, scherpe 
randen of bewegende delen  Beschad-
igde of verstrengelde snoeren verhogen 
het risico op elektrische schokken.

• Bij het werken met elektrisch gereed-
schap buiten, moet een verlengkabel 
gebruikt worden die geschikt is voor 
buitengebruik  Het gebruik van een kabel 
die geschikt is voor buitengebruik vermin-
dert het risico op elektrische schokken.

• Indien het gebruik van het elektrisch 
gereedschap in een vochtige locatie 
onvermijdelijk is, moet een voeding 
gebruikt worden die beveiligd is door 
een aardlekschakelaar  Het gebruik van 
een aardlekschakelaar vermindert het 
risico op elektrische schokken.

Persoonlijke veiligheid

• Blijf alert, kijk wat u aan het doen bent 
en gebruik gezond verstand tijdens het 
werken met elektrisch gereedschap  
Geen elektrisch gereedschap gebruiken 
wanneer u moe bent of onder de inv-
loed van drugs, alcohol of medicatie  Bij 
het werken met elektrisch gereedschap 
kan een moment van onoplettendheid 
leiden tot ernstig lichamelijk letsel.

• Gebruik persoonlijke beschermings- 
middelen  Altijd oogbescherming  
dragen  Beschermingsmiddelen zoals een 
stofmasker, antislip veiligheids-schoenen, 
veiligheidshelm of gehoorbescherming die 

3



Gebruik en onderhoud van 
het elektrisch gereedschap
• Het elektrisch gereedschap niet 

forceren  Gebruik het juiste elektrisch 
gereedschap voor uw toepassing   
Het juiste elektrisch gereedschap zal de 
job beter en veiliger kunnen doen aan de 
snelheid waar het voor ontworpen was.

• Het elektrisch gereedschap niet gebruiken 
als de schakelaar het apparaat niet aan- 
en afzet  Elk elektrisch gereedschap dat 
niet door de schakelaar kan bestuurd 
worden, is gevaarlijk en moet hersteld 
worden.

• De stekker uittrekken uit de voedings-
bron en/of accu verwijderen van het 
elektrisch gereedschap alvorens  
veranderingen aan te brengen,  
accessoires te wisselen of elektrisch 
gereedschap op te bergen  Zulke preven-
tieve veiligheidsmaatregelen zorgen 
ervoor dat er minder kans is dat het elek-
trisch gereedschap per ongeluk opstart.

• Niet-gebruikt elektrisch gereedschap 
buiten het bereik van kinderen bewaren 
en geen personen laten werken met het 
elektrisch gereedschap die niet  
vertrouwd zijn met het elektrisch  
gereedschap of deze instructies   
Elektrisch gereedschap is gevaarlijk in de 
handen van ongeoefende personen.

• Elektrisch gereedschap onderhouden  
Controleer op foutieve uitlijning of 
vastzitten van bewegende onderdelen, 
breuk van onderdelen of enige andere 
conditie die de werking van het elek-
trisch gereedschap kan beïnvloeden  
Indien beschadigd, laat het elektrisch 
gereedschap vóór gebruik herstellen  
Veel ongevallen worden veroorzaakt door 
slecht onderhouden elektrisch 
gereedschap.

• Snijgereedschappen scherp en schoon 
houden  Goed onderhouden snijgereed-
schappen met scherpe snijkanten komen 
minder snel vastzitten en zijn gemakkeli-
jker te beheersen.

• Gebruik het elektrisch gereedschap, 
accessoires en bits, etc  in overeen-
stemming met deze instructies en hou 
hierbij rekening met de werkomstan-
digheden en het uit te voeren werk  Het 
gebruik van elektrisch gereedschap afwi-
jkend van waar het voor bedoeld is, kan 
leiden tot gevaarlijke situaties.

Gebruik en onderhoud van 
de accu
• Enkel herladen met de acculader opge-

geven door de fabrikant  Een lader die 
geschikt is voor een bepaald type accu kan 
leiden tot brandgevaar wanneer die 
gebruikt wordt met een andere accu.

• Gebruik elektrisch gereedschap enkel 
met specifiek aangewezen accu’s  Het 
gebruik van een ander accu kan leiden tot 
risico op letsel of brandgevaar.

• Wanneer accu niet wordt gebruikt, uit 
de buurt bewaren van andere metalen 
voorwerpen, zoals paperclips, munten, 
sleutels, nagels, schroeven of andere 
kleine metalen voorwerpen, die een 
verbinding kunnen maken van de ene 
aansluiting naar de andere  Het kortslu-
iten van de accu-aansluitingen kan brand-
wonden of een brand veroorzaken.

• Bij misbruik kan vloeistof vrijkomen uit 
de accu; contact vermijden  Vloeistof 
die vrijkomt uit de accu kan irritatie of 
brandwonden veroorzaken  Bij contact, 
spoelen met water  Bij contact met 
ogen, medische hulp inroepen  Vloeistof 
die vrijkomt uit de accu, kan irritatie of 
brandwonden veroorzaken.

Service

De service van uw elektrisch gereedschap 
enkel door een gekwalificeerde hersteller 
laten uitvoeren en enkel dezelfde vervan-
gingsonderdelen gebruiken  Dit zorgt 
ervoor dat de veiligheid van het elektrisch 
gereedschap gehandhaafd blijft.

Veiligheid van 
anderen
Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik 
door personen (met inbegrip van kinderen) 
met verminderde fysieke, sensorische of 
geestelijke capaciteiten, of door personen 
met gebrek aan ervaring en kennis, tenzij er 
toezicht wordt gehouden of aanwijzingen 
worden gegeven door de persoon die voor 
hun veiligheid verantwoordelijk is. 

Houd toezicht op kinderen zodat zij niet 
met dit apparaat spelen.

Specifieke veiligheid
• Altijd oogbescherming dragen.  

De PowerLuber kan tot 689 bar 
(10.000 psi) leveren. Enkel  
Lincoln-hulpslangen 1218, 1224, 1230 of 
1236 gebruiken. Verwondingen ten 
gevolge van vetinjectie zijn zeer ernstige 
letsels. De slang alleen vasthouden op de 
plaats van de veerbescherming. Voorkom 
per ongeluk opstarten. Zorg ervoor dat de 
schakelaar niet is ingedrukt wanneer de 
accu wordt geplaatst. Vervang de slang bij 
de eerste tekenen van slijtage, kink of 
schade aan de buitenkant van de slang.

• De slang niet buigen om kinken te 
voorkomen.

• Niet te ver reiken. Zorg ervoor dat u te allen 
tijde stevig staat en in evenwicht blijft. Als u 
stevig staat en goed in evenwicht bent, 
kunt u in onverwachte situaties het  
elektrisch gereedschap beter beheersen.

• Veiligheidsbescherming gebruiken.  
Altijd oogbescherming dragen.

• Stofmasker, antislip veiligheidsschoenen, 
veiligheidshelm of gehoorbescherming 
moeten gebruikt worden voor de 
aangewezen omstandigheden.

• De vetspuit gebruikt smeermiddelen die 
brandbaar of giftig bij inslikking kunnen 
zijn. Vetspuit niet gebruiken in de buurt van 
open vuur of andere brandgevaren.

• Smeervetten worden vaak verkocht als 
hoge temperatuur omdat het zijn  
smeereigenschappen moet blijven 
behouden in warme gebieden, maar bij te 
hoge temperatuur kan het smeermiddel  
ontvlambaar zijn. Alle waarschuwingen op 
smeermiddelen lezen vóór het gebruik van 
deze vetspuit. Geen ontvlambare vetten 
gebruiken met deze vetspuit.

4



Trillingen
De aangegeven trillingsemissiewaarden,  
die vermeld worden in de technische 
gegevens en de verklaring van overeen-
komst, zijn gemeten volgens een standaard 
testmethode van EN 60745 en kan gebruikt 
worden voor het vergelijken van het ene  
gereedschap met een ander. 

De aangegeven trillingsemissiewaarde 
kan ook worden gebruikt in een voorlopige 
beoordeling van de blootstelling.

Bij de beoordeling van de trillingsbloot- 
stelling om de veiligheidsmaatregelen te 
bepalen, zoals vereist volgens 2002/44/EG 
om personen te beschermen die in  
dienstverband regelmatig gebruik maken 
van elektrisch gereedschap, moet voor de 
schatting van de trillingsblootstelling de 
werkelijke gebruiksomstandigheden en de 
manier waarop het gereedschap gebruikt 
wordt in acht genomen worden, met  
inbegrip van de inachtneming van alle fasen 
van de bedrijfscyclus zoals de tijdsduur 
gedurende welke het gereedschap is  
uitgeschakeld en gedurende welke het  
aanvullend op de ingeschakelde tijdsduur 
stationair draait.

Etiketten op 
gereedschap
De volgende symbolen worden weergegeven 
op het gereedschap.

Onderhoud
De PowerLuber is ontworpen om te werken 
gedurende een lange periode met een  
minimum aan onderhoud. Continue goede 
werking is afhankelijk van goed onderhoud 
en regelmatig schoonmaken van het 
gereedschap.

Uw lader vereist geen onderhoud afgezien 
van regelmatig schoonmaken.

 � WAARSCHUWING
Om het risico op letsels te verminderen 

moet vóór het gebruik van het 
gereedschap de gebruiker-
shandleiding worden 
doorgenomen.

 � WAARSCHUWING
Geen onderhoud uitvoeren op het ger-
eedschap wanneer accu op het gereed-
schap geplaatst is.

Lader niet schoonmaken wanneer de 
stekker is aangesloten.

 � WAARSCHUWING
Trillingsemissiewaarde tijdens het  
werkelijke gebruik van het elektrisch 
gereedschap kan verschillen van de 
aangegeven waarde afhankelijk van de 
manier waarop het gereedschap wordt 
gebruikt. Trillingsniveau kan hoger 
worden dan het aangegeven niveau. 

 � WAARSCHUWING
Geen enkele slang gebruiken die niet is 
goedgekeurd door Lincoln.  
Extreme druk kan breuk van de  
mondstukverlenging of van de 
hulpslang veroorzaken. 

Vervang de slang bij de eerste  
tekenen van slijtage, kinken of schade 
aan de buitenkant van de slang.

Volg alle instructies en waarschuwingen 
van de hulpslang. Het niet respecteren 
hiervan kan leiden tot ernstig lichamelijk 
of dodelijk letsel.

 � WAARSCHUWING
Vetspuit kan tot 689 bar (10.000 psi) 
leveren. Veiligheidsbril en handschoenen 
gebruiken voor bescherming tijdens het 
gebruik. Handen vrijhouden van  
blootgestelde rubber gedeelte van de 
slang.

NOTA
Ventilatiegleuven in gereedschap en 
lader regelmatig schoonmaken met een 
zachte borstel of een droge doek.

Motorbehuizing regelmatig  
schoonmaken met een vochtige doek. 
Geen schurende of solventgebaseerde 
reinigingsmiddelen gebruiken.

Regelmatig kop openen en zachtjes 
mee kloppen om stof te verwijderen.

Restrisico’s
Aanvullende restrisico’s kunnen zich  
voordoen bij het gebruik van het  
gereedschap die mogelijk niet zijn  
opgenomen in de bijgevoegde veiligheids-
waarschuwingen. Deze risico’s kunnen  
ontstaan ten gevolge van misbruik,  
langdurig gebruik, etc. 

Zelfs met de toepassing van de relevante 
veiligheidsnormen en de implementatie van 
veiligheidsvoorzieningen kunnen bepaalde 
restrisico’s niet worden vermeden.  
Daarbij gaat het onder meer om:

• Letsels veroorzaakt door het aanraken van 
roterende/bewegende delen.

• Letsels veroorzaakt bij het wisselen van de 
onderdelen, messen of accessoires.

• Letsels veroorzaakt door langdurig 
gebruik van een gereedschap. Wanneer 
een gereedschap gebruikt moet worden 
voor langere periode, zorg ervoor dat er 
regelmatig pauzes worden genomen.

• Gehoorschade.
• Gezondheidsgevaren veroorzaakt door het 

inademen van stof dat ontstaat door het 
gebruik van het gereedschap (bijvoorbeeld: 
werken met hout, vooral met eikenhout, 
beukenhout en MDF.)
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Bescherming van het 
milieu
Als u op een dag uw Lincoln product moet 
vervangen, of u kunt het niet langer 
gebruiken, niet afvoeren met het  
huishoudelijk afval. Dit product beschikbaar 
maken voor gescheiden inzameling.

Lokale regelgevingen kunnen een aparte 
inzameling voorzien voor elektrische pro-
ducten, gescheiden van het huishoudelijk 
afval, via gemeentelijke stortplaatsen of bij 
de verkoper wanneer u een nieuw product 
koopt.

Veiligheidsinstructies 
voor accu en lader
Bewaar deze instructies
Deze handleiding bevat belangrijke  
veiligheids- en bedieningsinstructies voor 
het Lincoln-model 1870E acculader.

NOTA
Gescheiden inzameling.  
Niet afvoeren met het 
gewone huishoudelijke afval.

NOTA
Door gescheiden inzameling van 
gebruikte producten en verpakkingen 
kunnen materialen worden gerecycled 
en opnieuw worden gebruikt.

Hergebruik van gerecycleerde materi-
alen helpt milieuvervuiling te 
voorkomen en vermindert de vraag 
naar grondstoffen.

NOTA
Accu volledig ontladen en 
verwijderen van 
gereedschap.

NiCd-, NiMH- en 
Li-Ion-accu’s zijn recycleerbaar.  
Naar een geautoriseerd hersteller of 
lokaal recyclingcentrum brengen.

NOTA
Geen beschadigde accu’s proberen te 
laden.

NOTA
Accu niet blootstellen 
aan brand.

 � GEVAAR
Niet doorboren met geleidende 
voorwerpen.

Geen beschadigde accu’s laden. 
Vervang deze onmiddellijk.

Bij de aansluitingen van de lader 
bestaat er een risico op een elektrische 
schok van 230 V AC.

Het niet respecteren hiervan kan  
leiden tot ernstig lichamelijk of dodelijk 
letsel.

 � GEVAAR
Nooit proberen de accu te openen om 
welke reden dan ook. Als plastic  
behuizing van accu breekt of scheurt, 
terugbrengen naar een servicecenter 
voor recycling.

Het niet respecteren hiervan kan  
leiden tot ernstig lichamelijk of dodelijk 
letsel.

 � GEVAAR
Accu niet blootstellen aan vonken of 
vlammen.

Accuvloeistof kan branden.
Niet bespatten met water of andere 

vloeistoffen of in onderdompelen.  
Dit kan vroegtijdige defecten aan de 
accu veroorzaken.

Het niet respecteren hiervan kan  
leiden tot ernstig lichamelijk of dodelijk 
letsel.

Lees alle instructies

Accu’s

• Nooit proberen accu te openen om welke 
reden dan ook.

• Accu niet blootstellen aan water.
• Niet bewaren op plaatsen waar de  

temperatuur hoger kan worden dan 40 °C 
(105 °F) zoals in buitenloodsen of in 
metalen buitengebouwen tijdens de 
zomer.

• Enkel opladen bij omgevingstemperaturen 
tussen 10 en 40 °C (50 en 104 °F).

• Enkel opladen met de meegeleverde lader 
van het gereedschap.

• Voor het afvoeren van accu’s, de  
aanwijzingen volgen in de sectie 
Bescherming van het milieu.

6



• De lader en accu niet bewaren op plaatsen 
waar de temperatuur hoger kan worden 
dan 50 °C (122 °F) zoals in metalen lood-
sen of in een auto tijdens de zomer. Hoge 
temperaturen kunnen leiden tot verslech-
tering van de opslagcapaciteit van de accu.

• De accu niet opladen bij temperaturen 
onder de 5 °C (40 °F) of boven de 40 °C 
(105 °F). Dit is zeer belangrijk voor een 
goede werking.

• Accu niet verbranden. Accu kan bij brand 
ontploffen.

• Accu niet opladen in vochtige of natte 
locaties.

• Accu niet kortsluiten aan de aansluitingen. 
Extreem hoge temperaturen kunnen 
lichamelijk letsel of brand veroorzaken.

• Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik 
door personen (inclusief kinderen) die 
gehandicapt zijn of mentaal niet in staat 
zijn om de instructies in deze handleiding 
te begrijpen. Dit apparaat niet gebruiken 
als u geen ervaring heeft en de hand- 
leiding niet heeft gelezen.

• Het Lincoln-model 1261 accu bevat 
oplaadbare lithium-ion-cellen.  
Accu’s moeten worden gerecycleerd of op 
de juiste manier worden afgevoerd.  
Opgebruikte accu’s terugbrengen naar uw 
lokale verkoper voor vervangingsaccu’s of 
uw recyclingcentrum. 

 � LET OP
Lincoln-model 1261 accu’s niet opladen 
met een andere lader.

Geen andere type accu’s opladen met 
de 1870E acculader. Andere type accu’s 
kunnen openbarsten.

Lader niet schoonmaken wanneer de 
stekker is aangesloten.

Het niet respecteren hiervan kan  
leiden tot ernstig lichamelijk letsel.

Lader

• Voordat u een acculader gebruikt, alle 
instructies en waarschuwingstekens lezen 
op de acculader, accu en product die accu 
gebruikt.

• Lader niet blootstellen aan regen, sneeuw 
of vorst.

• Snoer niet misbruiken. Lader niet bij het 
snoer dragen of aan het snoer trekken om 
uit het stopcontact te trekken. Trek aan de 
stekker in plaats van het snoer om lader 
uit te trekken. Beschadigde of versleten 
netsnoeren en trekontlastingen onmid-
dellijk vervangen. Niet proberen netsno-
eren te repareren.

• Snoer afbakenen zodat er niet op zal 
worden gestapt, over gestruikeld of op een 
andere manier blootgesteld wordt aan 
schade of spanning.

• Geen verlengsnoer gebruiken tenzij 
absoluut noodzakelijk. Gebruik van 
onjuiste verlengsnoeren kan leiden tot 
brandgevaar of risico op elektrische 
schokken.

• Lader niet gebruiken als die een harde 
klap heeft gekregen, is gevallen of op 
enige andere wijze is beschadigd; naar een 
gekwalificeerd servicecenter brengen.

• Lader of accu niet uiteen halen. Naar een 
gekwalificeerde servicecenter brengen 
wanneer service of herstelling nodig is. 
Foutief samenstellen kan leiden tot brand-
gevaar of risico op elektrische schokken.

• Vóór u probeert schoon te maken, moet 
de lader uit het stopcontact getrokken 
worden om risico op elektrische schokken 
te beperken.

• De accu laden in een goed geventileerde 
plaats; tijdens het opladen, de lader en 
accu niet afdekken.

Elektrische veiligheid
Als het snoer beschadigd is, moet deze 
vervangen worden de fabrikant of een  
geautoriseerd Lincoln-servicecenter om 
gevaar te vermijden.

Kleine vertraging 
zekering 2A

IEC

IEEE/ANSI

IEEE/ANSI

NOTA
Lader is dubbel geïsoleerd en 
heeft geen aardedraad nodig. 
Controleer of voedingsspan-
ning overeenstemt met  

spanning op typeplaatje. Nooit lader 
vervangen door een gewone netstekker.

NOTA
Lader is alleen bedoeld 
voor binnenshuis gebruik.

NOTA
Handleiding lezen vóór 
gebruik.
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Gebruik en 
onderhoud van het 
gereedschap
• De trigger niet ingedrukt houden wanneer 

de vetspuit geblokkeerd is. Dit kan de 
motor beschadigen of brand veroorzaken.

• Accu verwijderen van het gereedschap 
alvorens veranderingen aan te brengen, 
accessoires te wisselen of elektrisch  
gereedschap op te bergen.  
Zulke preventieve veiligheidsmaatregelen 
zorgen ervoor dat de kans kleiner is dat 
het gereedschap per ongeluk opstart.

• Gereedschappen buiten het bereik van 
kinderen en andere ongeoefende  
personen bewaren. Gereedschappen zijn 
gevaarlijk in de handen van ongeoefende 
personen.

• Bij beschadiging, het gereedschap laten 
herstellen vóór gebruik. Veel ongevallen 
worden veroorzaakt door slecht  
onderhouden gereedschappen.

• Enkel accessoires gebruiken die worden 
aanbevolen door Lincoln.

• Geen accessoires gebruiken die niet  
geschikt zijn voor drukken tot 689 bar 
(10.000 psi).

• Accessoires die mogelijk geschikt zijn voor 
het ene gereedschap kunnen leiden tot 
lichamelijk letsel wanneer die gebruikt 
worden voor een ander gereedschap.

Specificaties

PowerLuber basismodel 1260

Bedrijfsspanning 12 V
Capaciteit vetreservoir 411 g (14.5 oz)
Maximum werkdruk Laag debiet 551 bar (8,000 psi)

Bereik bedrijfstemperatuur –10 tot +50 °C (15 tot 120 °F)
Bedrijfsstroom 4 –40 A
Nominale stroom 5A

Smeermiddel (vet) tot NLGI nr. 2
Debiet vet 76,3 g/min (2.6 oz/min)
Gewicht 2,86 kg (6.3 lb)

Accessoires
Accu li-ion Model 1261
Uitgang 12 V
Capaciteit 1 500 mAh

Acculader (E) Model 1870E TYPE 2
Laadtijd 40 min
Ingang 220 – 240 V AC, 0.6A, 50/60 Hz

Uitlaatslang Model 1230
Nominale druk 517 bar (7,500 psi)
Lengte slang 762 mm (30 in.)

Geluidsdruk Lp 66,0 dB (A) , onzekerheid ( K) 3 dB (A) , Akoestische Lw 77 dB (A) , onzekerheid (K) , 
3 db (A) , Trillingsemissiewaarde (ah ) 0,4 m / s2 , onzekerheid (K) 1,5 m / s2

Model

Verkoopmodel Inbegrepen componenten

1262E Vetspuit met accu, 230 V AC lader voor Europa en draagtas
1870E 220 – 240 V AC lader voor Europa
1261 Accu
1230 762 mm (30 in) slang 
251-10124-7 Mondstuk voor Europa
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Algemene 
beschrijving
Lincoln’s 1260 PowerLuber is een accuvets- 
puit die werkt op basis van een lithium- 
ion-accu bedoeld voor de manuele smering 
van vetpunten.

Aangedreven door een kleine, elektrische 
laagspanningsmotor, die verbonden is met 
een tandwieloverbrenging, wordt door een 
jukmechanisme de draaibeweging van de 
motor omgezet in een heen en weer gaande 
beweging van de plunjer. De PowerLuber is 
een enkelwerkende verdringerpomp.

De ingewerkte technologie in de 1260-
serie PowerLuber omvat:
• Motorbeveiliging die bescherming biedt 

tegen overbelasting als gevolg van  
buitensporige stroomopname

• Acculaadindicator geeft acculading weer
• Een led om u bij weinig licht te helpen met 

het vinden van de vetnippels

Inspectie
Voer een visuele inspectie uit voor  
beschadigde, losse of ontbrekende delen.  
Als de apparatuur versleten of beschadigd is, 
uit dienst halen. Neem contact op met een 
geautoriseerd servicecenter voor  
schadevaststelling of herstelling.

Fig  1

1260 serie PowerLuber vetspuit

Onderdelen

Artikel-nr. Onderdeel

1 Led
2 Bulkventiel
3 Slang

4 Ontluchtingsventiel
5 Steun
6 Accu / spoorbreedte 

indicator

7 Slanghouder
8 Accu
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Vetpatroon installeren

1 Draai de vetkokermodule los van de 
PowerLuber.

2 Trek de zuigerhendel terug en maak de groef 
van de zuigerhendel vast in de sleuf van de 
kokerdop.

3 Verwijder de plastic dop van het vetpatroon 
en plaats het patroon in de 
patroonhouder.

4 Verwijder het treklipje van het vetpatroon en 
schroef de vetkokermodule in de 
pompmodule.

5 Plaats de vetkokermodule terug op de 
accuvetspuit.

6 Maak hendel vrij uit gleuf. Ontlucht de pomp. 
Raadpleeg (†pagina 11) voor 
ontluchtingsinstructies

Bediening

Led
• De trigger van het gereedschap schakelt 

led en motor aan.
• Kort aanhalen van de trigger, schakelt 

enkel led aan.
• Led wordt na 15 seconden uitgeschakeld.

Vervangen van vetpatroon of 
navulkoker
Prime de PowerLuber na elk navulling of 
vervanging van vetpatroon.
1 Om te primen, bedien de vetspuit tot vet uit 

de slang komt.
2 Gebruik ontluchtingsventiel 

(† fig  1, pagina 9) om te ontluchten.

Instructies voor priming

1 Open ontluchtingsventiel (4) 
(† fig  1, pagina 9).

2 Bedien de vetspuit tot er vet uit het ontluch-
tingsventiel komt.

3 Sluit ontluchtingsventiel.

NOTA
Als er in het vetpatroon lucht vastzit, 
kan de vetspuit zijn vetbevoorrading 
verliezen.

Na vervanging van patronen altijd 
ontluchtingsventiel openen. Dit zorgt 
dat de lucht kan ontsnappen uit het 
patroon en vetspuit geprimed kan 
worden.

Prime PowerLuber na elk navulling of 
vervanging van vetpatroon.

10



Spuit vullen vanuit 
bulkverpakking
1 Verwijder pompmodule van 

vetkokermodule.
2 Vul holte van de pompmodule goed op met 

smeermiddel. 
3 Plaats het open uiteinde van de vetkoker in 

het smeermiddel. Trek de zuigerhendel 
langzaam terug en duw tegelijk de  
vetkokermodule dieper in het smeer- 
middel om te vermijden dat lucht wordt 
opgezogen in de vetkoker.

4 Als de zuigerhendel helemaal is  
uitgetrokken, trek het dan opzij om de 
groef van de staaf te vast te maken in de 
sleuf op de dop van de vetkokermodule.

5 Monteer de pomp losjes op de vetkokermod-
ule. Maak de zuigerhendel los van de vet-
kokermoduledop en ontkoppel de zuigers-
tang van de zuiger door aan de hendel te 
draaien.

6 Duw de zuigerstang in de vetkokermodule. 
7 Schroef de vetkokermodule los van de pomp 

tot smeermiddel uit de aansluiting sijpelt. 
Maak vetkokermodule goed vast in de 
pompmodule.

Spuit vullen met vulpomp

1 Koppel de zuigerstang aan de zuiger door 
aan de hendel te draaien.

2 Steek de bulkvullingsventiel van de  
vetspuit in de aansluiting van de vulpomp.

3 Bedien de vulpomp om de houder op te vul-
len. Als de gleuf van de zuigerstang zicht-
baar is, is de vetkokermodule gevuld. De 
zuigerstang zal ongeveer 20 cm (8 in.) 
worden uitgetrokken. Niet overvullen!

4 Ontkoppel de zuigerstang van de zuiger door 
aan de hendel te draaien.

5 Duw de zuigerstang in de vetkokermodule.

Ontluchten

1 Maak de zuigerhendel los van de vetkoker- 
moduledop en koppel het aan de zuiger 
door aan de hendel te draaien.

2 Schroef ontluchtingsventiel drie tot vier 
toeren los. Voer druk uit op de zuiger- 
hendel tot vet uit het kleine gat in de 
zijkant van het ontluchtingsventiel 
stroomt.

3 Draai het ontluchtingsventiel vast.
4 Haal de trigger met korte pulsen aan om 

vetspuit te bedienen tot gevangen lucht 
wordt uitgestoten. Ontkoppel de zuiger-
stang van de zuiger door aan de hendel te 
draaien. Duw de zuigerstang in de 
vetkokermodule.

5 Als stap 2 mislukt, schroef de vetkokermod-
ule drie toeren los van de 
vetpompmodule.

6 Voer druk uit op de zuigerhendel tot smeer-
middel uit het kleine gat in de zijkant van 
het ontluchtingsventiel stroomt.

7 Draai de vetkoker opnieuw vast in de pomp-
module. Ontkoppel de zuigerstang van de 
zuiger door aan de hendel te  
draaien. Duw de zuigerstang in de 
vetkokermodule.

NOTA
Ontluchten! Lucht in vetinlaat voorkomt 
dat vet wordt gepompt. 

Schroef ontluchtingsventiel drie tot 
vier toeren los om kleine luchtbellen te 
verwijderen die hier vastzitten.  
Als luchtbel omvangrijk is en na 
15 seconden de trigger aan te halen 
geen vet vloeit uit het mondstuk, raad-
pleeg dan de volgende stappen.

11



Bediening lader

Opladen van accu
Voordat u de PowerLuber voor de eerste 
keer gebruikt, moet de accu worden  
opgeladen. Als de accu op de PowerLuber 
geïnstalleerd is, verwijder het en volg de 
laadprocedure.

Lincoln-laders zijn ontworpen om Lincoln 
lithium-ion-accu’s in 30 tot 90 minuten op 
te laden, afhankelijk van de laadstatus van 
de accu en temperatuur.

Laadprocedure

Lader niet gebruiken bij spanningen die  
verschillen met wat wordt weergegeven op 
de lader.

1 Steek de stekker van de lader in een  
geschikt stopcontact voordat u de accu 
plaatst.

2 Plaats accu in de lader. Het groene (laad) 
lichtje zal continu knipperen wat aangeeft 
dat het laadproces werd begonnen.

3 Voltooiing van lading wordt weergegeven 
door een groen licht dat continu aanblijft. 
De accu is volledig opgeladen en kan op dit 
moment worden gebruikt.

4 Trek de lader uit het stopcontact wanneer 
niet in gebruik.

Belangrijke opmerkingen 
voor het laden
Voor de langste levensduur en optimale 
prestaties moet accu worden opgeladen 
wanneer de luchttemperatuur tussen 
18 en 24 °C (65 en 75 °F) is. De accu niet 
opladen bij luchttemperaturen onder de 5 °C 
(40 °F) of boven de 41 °C (105 °F). Dit is  
belangrijk en zal beschadiging van de accu 
voorkomen.

1  De lader en de accu kunnen warm worden 
tijdens het laden. Dit is normaal en vormt 
geen aanwijzing voor een probleem.

2 Als de accu niet goed laadt:
2 1 Controleer of het stopcontact stroom 

levert door een lamp of andere toestel 
in te steken.

2 2 Ga na of het stopcontact aangesloten is op 
een lichtschakelaar die de stroom 
uitschakelt wanneer u de lichten 
uitdoet.

2 3 Verplaats de lader en accu naar een 
locatie waar de omgevende luchttem-
peratuur ongeveer tussen 18 en 24 °C 
(65 en 75 °F) is.

2 4 Als laadproblemen blijven aanhouden, 
breng het gereedschap, accu en lader 
naar uw lokale servicecentrum.

3 De accu zou opnieuw moeten worden 
geladen wanneer het niet voldoende  
vermogen geeft voor de karwei. Niet 
verder gebruiken bij deze condities.  
Volg de laadprocedure. U kan ook op elk 
moment een gedeeltelijk gebruikte accu 
laden, zonder nadelige invloed op de accu.

4 Onder bepaalde omstandigheden, met de 
lader aangesloten op het voedingsnet, 
kunnen de blootgestelde laadcontacten 
van de lader worden kortgesloten door 
vreemde voorwerpen. Vreemde voor- 
werpen die geleidend zijn zoals, maar niet 
beperkt tot, staalwol, aluminiumfolie of 
een opbouw.

 � LET OP
Lader niet doorboren met geleidende 
voorwerpen. Er is een spanning van  
230 V AC aanwezig op de 
laadaansluitingen.

Het niet naleven hiervan kan leiden 
tot lichamelijke en zelfs dodelijke letsels.

NOTA
Na gebruik accu niet onmiddellijk laden. 
Accu zal geen volledige lading 
aanvaarden.

Voor de beste laadresultaten mag 
accu niet worden geladen tot deze op 
kamertemperatuur is gekomen.

NOTA
Ventilatiegleuven aan boven- en onder-
zijde van de lader niet blokkeren.

De accu niet opladen bij temperaturen 
onder de 5 °C (40 °F) of boven de 40 °C 
(104 °F).

 � WAARSCHUWING
Geen vloeistoffen in de lader laten tere-
cht komen.

Dit kan een elektrische schok 
veroorzaken.

Om na gebruik koeling van accu te 
vergemakkelijken, zorg dat lader of accu 
niet in een warme omgeving geplaatst 
is, zoals een metalen schuur of een 
niet-geïsoleerde trailer.

Het niet respecteren hiervan kan lei-
den tot ernstig lichamelijk of dodelijk 
letsel.

Werking indicatorlampje

  

Lading is voltooid  
(continu groen)
Accu is aan het laden  
(knippert groen)
Rood, op een snel tempo. 
Vervang de accu
Lader heeft ontdekt dat accu 
zwak of beschadigd is. Stop 
het laden van de accu. Heet/
koud accu uitstel. Lader 
heeft ontdekt dat de accu 
extreem heet of koud is. Het 
begint automatisch een 
heet/koud accu uitstel waar-
door het laden wordt uit-
gesteld tot de temperatuur 
van de accu is genormali-
seerd. Na dit zal de lader 
automatisch overgaan naar 
de acculaadmodus.

12



1

2 3

4

5

6

78
9

10

11

12

13

14

15

 Fig  IPB 1

Explosietekening en onderdelenlijst

Lijst onderdelen

Nr. Onderdeel-nr. Beschrijving

1 280213 Hardwarekit (1260)
2 280244 Kit pompmodule (1262E)
3 1230 Slang, 0..125 in. (3,1 mm) ID x 30 in. (762 mm) lang 

4 280235 Triggerkit
5 280211 Kit plakplaatje
6 280210 Kit hendel met schroeven

7 1261 Accu 
8 251-10124-7 Mondstuk, midget
9 280209 Kit elektrische componenten

10 271882 Kit Verzegelset
11 280233 Verzegelset (1260)
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IPB 2

Explosietekening en onderdelenlijst

1
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12

Lijst onderdelen

Nr. Onderdeel-nr. Beschrijving

12 280212 Kit behuizing met lager
13 280245 Kit motor (1262E)
14 280214 Kit tandwielset (1260)

15 280215 Kit piston, juk
16 280232 Kit aansturingsmodule
17 280231 Kit controleklep

18 286315 Kit ontluchtingsventiel
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Storingen oplossen

Conditie Mogelijke oorzaak Corrigerende actie

Er komt geen vet uit de PowerLuber. Er is geen vet in vetkokermodule. Controleer of er vet is in de vetkokermodule.

Verlies van vetbevoorrading. Herhaal procedure voor priming..

Controlekogel werkt niet. Verwijder de kogel, schoonmaken en controleer de 
zitting van de kogel.

Geblokkeerde hulpslang Hulpslang schoonmaken of vervangen.

PowerLuber blijft vetbevoorrading  
verliezen.

Na een bulkvulling kan er lucht vastzitten op  
verschillende plaatsen in de houder.

Maak de vetkokermodule leeg en vul opnieuw.  
Herhaal instructies voor priming.

Zuiger kan komen vast te zitten in vetkokermodule. Haal vetkokermodule uit elkaar en schoonmaken. 
Controleer of de zuiger op de juiste manier in het 
vetpatroon werd geplaats.

Ga na of de zuiger niet gevangen wordt door de 
rand van het vetpatroon.

Bij beschadiging, vervang de vetkokermodule (5).

Controleer kogelzitting en kogel op vuil. Maak kogel en kogelzitting schoon.

Accu wordt niet opgeladen. Lader ontvangt mogelijk geen stroom. Controleer of het stopcontact stroom levert.
Accu kan slecht zijn. Vervang de accu.

Motor draait niet. Accu moet worden opgeladen. Accu opladen.

Defecte bedrading naar motor. Verwijder accu, demonteer hendel en
controleer draadaansluitingen van aansluitklem, 
triggerschakelaar en motor.

Lijst onderdelen

Nr. Part no. Beschrijving

1 280213 Hardwarekit (1260)
2 280244 Kit pompmodule (1262E)
3 1230 Slang, 0.125 in. (3,1 mm) ID x 30 in. 

(762 mm) 

4 280235 Triggerkit
5 280211 Kit plakplaatje
6 280210 Kit hendel met schroeven

7 1261 Accu 
8 251-10124-7 Mondstuk, midget
9 280209 Kit elektrische componenten

10 271882 Kit vetkoker
11 280233 Kit behuizing met lager (1260)
12 280212 Kit motor met plaat

13 280245 Kit motor (1262E)
14 280214 Kit piston, juk (1260)
15 280215 Kit aansturingsmodule

16 280232 Kit controleklep
17 280231 Kit ontluchtingsventiel
18 286315 Vent kleppenset

19 1870E Lader (voor Europa)\ 12–20 V (Li-Ion)
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Conformiteitsverklaring 
overeenkomstig EMC 
richtlijn 2014/30/EU
Wij verklaren dat het model van de  
PowerLuber vetpistool 1260 en 1262E in de 
door ons geleverde versie, overeenstemt 
met de bepalingen van de boven genoemde 
richtlijn. In het bijzonder toegepaste gehar-
moniseerde normen: 

EN55014-1:2006+A1:2009+A2:2011 Elec-
tromagnetic Compatibility - Requirements 
for Household Appliances, Electric Tools and 
Similar Apparatus -  
Part 1: Emissie - Productgroepnorm 

EN 55014-2:1977+A1:2001+A2:2008 Elec-
tromagnetic  Compatibility - Requirements 
for Household Appliances, Electric Tools, en 
Similar Apparatus - Part 2: Immuniteit. 
Productgroepnorm 

Conformiteitsverklaring  
zoals gedefinieerd in 
Machinerichtlijn 2006/42/EG 
en Laag voltagerichtlijn 
2014/32/UE

Wij verklaren dat het model van de  
PowerLuber 1260 en 1262E in de door ons 
geleverde versie overeenstemt met de bep-
alingen van de boven genoemde richtlijn. 
In het bijzonder toegepaste geharmoniseerde 
normen:
 
EN 60745-1:2009 + A11: 2010
Handbediend motor-aangedreven elektrisch 
gereedschap. Veiligheid algemene vereisten.

Conformiteitsverklaring  
zoals gedefinieerd in 
Machinerichtlijn 2006/42/
EG  
Wij verklaren dat het model van de acculader 
in de door ons geleverde versie overeen-
stemt met de bepalingen van de boven 
genoemde richtlijn. In het bijzonder toege-
paste geharmoniseerde normen: 

EN 60335-1: 2012 
Huishoudelijke en vergelijkbare appa-
raten-industrieel. Veiligheid. Onderdeel 1. 
Algemene vereisten. 

EN 60335-2-29: 2004+A2:2010 
Huishoudelijke en vergelijkbare appa-
raten-industrieel. Veiligheid. Onderdeel 2.  
Bijzondere vereisten voor gas, olie apparaten 
met elektrische aansluitingen 

EN 62233:2008: Meetmethode voor  
elektromagnetische velden van huishoudeli-
jke apparaten en dergelijke toestellen met 
betrekking tot menselijke blootstelling.

Europese RoHS-richtlijn 2011/65 / EU

Bob Hoefler, Director Product Development and Product Engineering
Lincoln Industrial
5148 N. Hanley Road
St. Louis, MO 63134 USA
April 2016

Robert Hoefler 
Director Product Development and Product Engineering
St. Louis, MO
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Lincoln industriële 
standaard garantie
Standaard beperkte garantie
Lincoln garandeert de apparatuur  
gefabriceerd en geleverd door Lincoln op 
afwezigheid van materiaal- en fabricage-
fouten voor een periode van één (1) jaar na 
de datum van aankoop, uitgezonderd  
daarvan speciale, uitgebreide of beperkte 
garantie gepubliceerd door Lincoln.  
Als apparatuur tijdens deze garantieperiode 
defect blijkt te zijn, zal deze worden gerepa-
reerd of vervangen, naar inzicht van Lincoln, 
zonder kosten. 

Deze garantie is van toepassing indien een 
door Lincoln geautoriseerde vertegen- 
woordiger vaststelt dat het apparaat defect 
is. Om aanspraak te maken op reparatie of 
vervanging, moet u de apparatuur binnen de 
garantieperiode, transport vooraf betaald, 
met aankoopbewijs sturen naar een door 
Lincoln geautoriseerd Garantie en Service 
Center. 

Deze garantie geldt alleen voor de  
oorspronkelijke koper. Deze garantie is niet 
van toepassing op apparatuur die is  
beschadigd door een ongeluk, overbelasting, 
verkeerd gebruik, misbruik, verwaarlozing, 
verkeerde installatie of schurend of bijtend 
materiaal, apparatuur die is veranderd, of 
apparatuur die is gerepareerd door iemand 
die niet is geautoriseerd door Lincoln.  
Deze garantie geldt alleen voor apparatuur 
die is geïnstalleerd, bediend en onderhouden 
strikt conform de schriftelijk vastgelegde 
specificaties en aanbevelingen verstrekt 
door Lincoln of haar geautoriseerde 
veldpersoneel. 

Deze garantie is exclusief en vervangt 
alle andere garanties, uitdrukkelijk of 
impliciet, inclusief, maar niet beperkt tot, 
de garantie van verkoopbaarheid of 
garantie van geschiktheid voor een  
bepaald doel  Garantie op artikelen ver-
kocht door Lincoln, maar niet vervaardigd 
door Lincoln zijn onderworpen aan de 
garantie-overweging, indien aanwezig, 
van hun fabrikant (zoals slangen, 
hydraulische en elektrische motoren,  
elektrische regelaars, enz ) Hulp bij het 
maken van een dergelijke garantieclaim 
kan worden aangeboden, indien nodig  

In geen geval zal Lincoln aansprakelijk zijn 
voor incidentele schade of gevolgschade. 
Lincoln's aansprakelijkheid voor enige claim 
voor verlies of schade die voortvloeit uit de 

verkoop, wederverkoop of het gebruik van 
Lincoln apparatuur zal in geen geval hoger 
zijn dan de aankoopprijs. Sommige 
 jurisdicties staan de uitsluiting of beperking 
van incidentele schade of gevolgschade niet 
toe, dus de bovenstaande beperking of  
uitsluiting is mogelijk niet op u van toepassing.

Deze garantie geeft u specifieke wettelijke 
rechten. U hebt wellicht ook andere rechten, 
die per jurisdictie kunnen verschillen.

Klanten die niet zijn gevestigd in het 
 westelijk halfrond of oost Azië: Neem contact 
op met Lincoln GmbH and Co. Kg, Walldorf, 
Germany, voor uw recht op garantie.

Speciale beperkte garanties 

Speciale beperkte 2 jaar garantie 
SL-V serie, enkelvoudige 
injectoren – 85772, 85782, en 
vervangende injectoren – 85771, 
85781
Lincoln garandeert dat de SL-V injectoren 
serie vrij is van gebreken in materiaal- en 
fabricagefouten gedurende twee (2) jaar na 
de aankoopdatum. Als een injector model 
(enkelvoudig of vervanging) door Lincoln 
wordt beoordeeld als defect, naar eigen 
goeddunken, tijdens deze garantieperiode, 
zal deze kosteloos worden gerepareerd of 
vervangen, naar goeddunken van Lincoln. 

Speciale beperkte 5 jaar garantie 
series 20, 25, 40 kale pompen, 
PMV kale pompen, heavy duty en 
94000 serie kale rollen
Lincoln garandeert dat series 20, 25, 40 kale 
pompen, PMV kale pompen, heavy duty 
(82206), mini bench (81133, 81323 ) en alle 
94000 LFR series (enkele arm en dubbele 
arm) kale rollen vrij zijn van materiaal- en 
fabricagefouten gedurende vijf (5) jaar na de 
aankoopdatum. Als apparatuur tijdens deze 
garantieperiode naar eigen inzicht van  
Lincoln defect blijkt te zijn, zal deze kosteloos 
worden gerepareerd of vervangen, naar 
goeddunken van Lincoln. In jaar twee (2) en 
drie (3), is de garantie op deze apparatuur 
beperkt tot reparatie waarbij Lincoln alleen 
onderdelen en arbeid betaalt. In jaar vier (4) 
en vijf (5), is de garantie op deze apparatuur 
beperkt tot reparatie waarbij Lincoln alleen 
onderdelen betaalt. 

Speciale beperkte 5 jaar garantie 
oliemeters, beperkte 
vloeistofregel kleppen, AOD 
(luchtaangedreven 
membraanpompen)

Lincoln garandeert dat de 712 serie  
regelkleppen, 912 serie smeermiddelmeters, 
elektronische smeermiddelmeters (980, 
981, 982 series), onze universele inline 
 digitale meters (812/813 series) en onze 
AOD pomp vrij zijn van materiaal- en  
fabricagefouten voor vijf (5) jaar na de 
aankoopdatum. Als van één daarvan door 
Lincoln, naar eigen inzicht, wordt vastgesteld 
defect te zijn, tijdens de garantieperiode, zal 
dit kosteloos worden gerepareerd of  
vervangen, naar inzicht van Lincoln.

Speciale DEF (diesel exhaust fluid) 
beperkte garantie
DEF producten worden gegarandeerd vrij te 
zijn van materiaal- en fabricagefouten voor 
een periode van één (1) jaar na de aankoop-
datum. De volgende uitzonderingen op de 
standaard garantieperiode zijn van kracht :

• 85700-30/85700-50 DEF slanghaspels 
(alleen kale reel),
277251/277252 AC DEF pompen en 
277256 en 277257 DEF meters zijn 
gegarandeerd voor twee (2) jaar na de 
aankoopdatum.

• 85623 DEF AOD  
(air operated diaphragm) pompen  
zijn gedekt onder de standaard vijf (5) jaar 
AOD pompgarantie.  

Als van één daarvan door Lincoln, naar eigen 
inzicht, wordt vastgesteld defect te zijn, 
tijdens de garantieperiode, zal dit kosteloos 
worden gerepareerd of vervangen, naar 
inzicht van Lincoln.

Lincoln Industrial 
contactinformatie
Om het dichtstbijzijnde servicecenter van 
Lincoln te vinden bel het volgende nummer;
customer service 314-679-4200
(internationaal nummer 01-314-679-4200)
of u kunt ook onze website gebruiken
www.lincolnindustrial.com
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