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INSTRUKCJA OBSŁUGI I KONSTERWACJI 

PRY AXE PATARECH 

 

 

1. Wstęp 
 

PRY-AXE jest ergonomicznym, lekkim urządzeniem do noszenia (przy użyciu 

dostępnego pokrowca lub etui Tactical) Pry Axe to uniwersalne narzędzie 

strażackie, które można wykorzystać natychmiast bez żadnych przygotowań i 

używać w celu wykonania dostępu lub ratowania życia. Konstrukcja ze stali 

stopowej z końcówkami ze stali nierdzewnej. 

2. Przedłużona pozycja zablokowana 
3.  

Aby przedłużyć PRY AXE, przesuń dźwignię blokującą do pozycji odblokowanej. 

Następnie włóż końcówkę bez obracania i przesuń dźwignię blokującą w pozycję 

zablokowaną. Urządzenie w tej konfiguracji może być używane jako narzędzie do 

łupania, siekania, rozcinania (siekiera) lub jako typowe urządzenie wywarzające 

(hooligan). Pry Axe w wersji przedłużonej daje użytkownikowi większy zasięg i 

możliwości oraz daje większą moc przy wywarzaniu. 

4. Rozłączanie elementów 
 

Do całkowitego rozłączenia elementów należy przesunąć dźwignię blokującą do 

pozycji odblokowanej. Następnie wyciąga się końcówkę do momentu, gdy 

poczujemy opór, obracamy o 180ᵒ, następnie wyciągamy końcówkę. Rozdzielenie 

urządzenia daje następujące korzyści: Jedna osoba może ciąć/wyważać, 

natomiast druga osoba może użyć samej końcówki i wykonywać te same 

czynności.  
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W głowicy znajduję się otwór, dzięki któremu możemy łączyć siekiero – łom Pry 

Axe z końcówkami. W celu zamocowania końcówki w otworze w głowicy należy 

koniec przedłużki włożyć do otworu i przekręcić do oporu. Dopiero wtedy 

urządzenie jest gotowe do użycia. 

5. Wyważanie i siekanie 
 

Pika oraz ostrze mogą służyć do wywarzania, łupania, wyłamywania oraz 

wykonywania otworów. W celu powiększenia wykonanego otworu należy 

obrócić urządzenie i wykorzystać zamocowaną końcówkę  (np. końcówka do 

cięcia). 

6. Cięcie metalu 
 

W celu użycia siekiero – łomu Pry Axe z końcówką do cięcia blachy należy w 

pierwszej kolejności wykonać dziurę w stali. Następnie włóż końcówkę do cięcia 

lekko pod kątem w wykonany otwór. Wykonując energiczne ruchy „góra – dół” 

dojdzie do przecięcia stali. 

7. Konserwacja 
 

Po każdym użyciu należy oczyścić urządzenie i dokładnie umyć. Okresowo należy 

smarować wnętrze, aby zapobiec gromadzeniu się rdzy, co może mieć wpływ na 

poprawne działanie urządzenia. Ostrza można ostrzyć.  

Należy raz w roku wykonać pełnego przeglądu urządzenia tj, smarowanie, 

poprawność działania dźwigni blokującej, oraz co najważniejsze ocenić stan 

techniczny urządzenia. 

8. Zasady bezpiecznej pracy 
 

a) Każda osoba korzystająca z narzędzia powinien nosić odzież ochronną 
(hełm, okulary, rękawice, itp.) 

b) Osoby postronne oraz te, które nie biorą udziału w działaniach powinny 
zostać odsunięte poza strefę działań, 

c) Uważaj na przedmioty latające takie jak śruby, kawałki szkła lub metalu, 
gruz, 

d) Bądź ostrożny. Używaj zdrowego rozsądku oraz szkoleń aby chronić 
siebie, osoby poszkodowane oraz wszystkie osoby biorące udział w 
działaniach ratowniczych.  

 

Dystrybutor w Polsce: 

Kadimex Sp. z o.o., ul. Wólczyńska 290, 01-919 Warszawa, tel. 22 864 -99 -66 


