GEBRUIKSAANWIJZING

jGUN Single Speed
jGUN Dual Speed Plus
jGUN Nutrunner / WheelGUN

CE-MARKERING
Dit gereedschap is voorzien van de CE-markering. Dit houdt in dat jGUN Air voldoet aan de van
toepassing zijnde Europese richtlijnen. In de bijgeleverde Verklaring van Overeenstemming is
aangegeven welke richtlijnen dat zijn.
Gebruik de installatie alleen volgens de voorschriften en de instructies uit deze handleiding.
Raadpleeg Hytorc bij twijfel over het gebruik.
Wij gaan er vanuit dat u, uw werknemers en anderen die gebruik maken of in aanraking komen met de
machine op de hoogte zijn hoe met de machine omgegaan dient te worden. Hieronder valt het
correcte gebruik, onderhoud en reparatie van de jGUN Air zoals die zijn omschreven in deze
gebruikershandleiding. Dit houdt ook in dat de werknemers bekend zijn met het gebruik van dit type
gereedschap door middel van opleiding of ervaring.

DISCLAIMER:
Hytorc Nederland BV en Hytorc Benelux BVBA sluiten aansprakelijkheid uit voor onveilige situaties,
ongevallen en schades die het gevolg zijn van:
 Het negeren van waarschuwingen of voorschriften zoals weergegeven op de jGUN Air of in deze
documentatie.
 Gebruik voor andere toepassingen of onder andere omstandigheden dan aangegeven in deze
documentatie.
 Wijzigingen aan de jGUN Air. Hieronder valt ook het toepassen van andere dan originele
vervangingsonderdelen.
 Onvoldoende onderhoud.
 Het ongeoorloofd verwijderen van veiligheidskappen en/ of beveiligingen.
 Het ondeskundig toepassen van het gereedschap.
 Aanpassingen en/of veranderingen die invloed hebben op de veiligheid van de jGUN Air mogen
niet zonder toestemming van Hytorc worden uitgevoerd en liggen niet binnen de
verantwoordelijkheid van Hytorc, maar zijn volledig de verantwoording van degene die de aanpassingen aanbrengt. De garantie komt te vervallen zodra aanpassingen en/of veranderingen
worden aangebracht.
 Hytorc Nederland BV en Hytorc Benelux BVBA zijn niet aansprakelijk voor de gevolgschade bij
storingen aan de jGUN Air (bijvoorbeeld schade aan producten, bedrijfsonderbrekingen).

© Hytorc Nederland BV
Niets uit deze documentatie mag worden gereproduceerd in welke vorm dan ook zonder toestemming
van Hytorc Nederland BV of Hytorc Benelux BVBA.
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1. WELKOM BIJ TORCGUN
Hartelijk dank voor de aankoop van uw jGUN-sleutel!
De volgende gebruiksaanwijzing en veiligheidsinstructie zijn een basis voor bediening en onderhoud
van uw nieuwe jGUN-sleutel.
Lees de instructies aandachtig en helemaal door. Mocht u daarna nog vragen hebben, dan kunt u
contact opnemen met ons op +31 (0) 24 3660 660 of via email info@hytorc.nl. Op onze website:
www.hytorc.nl kunt u terecht voor meer informatie.

2. ALGEMENE INFORMATIE
Door de aanschaf van uw jGUN-sleutel kunt u gebruik maken van de volgende diensten:






Instructies aan medewerkers binnen uw organisatie door onze medewerker
Ieder jaar een gratis inspectie van uw jGUN-equipement
Hebt u hulp in het buitenland nodig? Geen probleem! Wij helpen
jGUN-equipement volgens de nieuwste technologie
Gekwalificeerd personeel inzetbaar voor oplossingen bij moeilijke vraagstukken

3. VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN
Waarschuwing: Uw jGUN is een krachtwerktuig en daarom is het, net als met elk krachtwerktuig,
belangrijk enkele veiligheidsmaatregelen in acht te nemen om ongelukken en/of persoonlijk letsel te
voorkomen.
De volgende aanwijzingen zullen u daarbij helpen:


Ruim sleutels en accessoires die niet gebruikt worden op.
Zo wordt schade hieraan vermeden.



Gebruik de juiste beschermende middelen.
Wanneer momentsleutels gebruikt worden, draag dan werkhandschoenen, veiligheidsschoenen,
helm, gehoorbescherming en overall of andere geschikte kleding.



Draag een veiligheidsbril met zijkleppen.



Gebruik de luchtslang niet als instrument om uw jGUN-sleutel te verplaatsen of vast te
houden.



Onderhoud uw jGUN-sleutel met zorg. Inspecteer sleutel regelmatig om goede prestaties te
waarborgen. Voor ieder gebruik sleutel visueel inspecteren. Volg de aanwijzingen voor
onderhoud van sleutel op. Wij verwijzen hiertoe naar hoofdstuk 11 Onderhoud van deze
gebruiksaanwijzing.



Blijf waakzaam! Kijk goed naar wat u doet. Gebruik uw gezond verstand. Gebruik geen
krachtwerktuigen onder invloed van middelen die het reactievermogen beïnvloeden.



Controleer voor het aanzetten en/of het inschakelen van de krachtbron of alle
aansluitingen goed zijn bevestigd en niet lekken.
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Controleer voor gebruik:
 laat de sleutel draaien om de functie te controleren.
 bepaal een stevig en goed reactiepunt.
 of de vergrendeling van de reactiearm op de sleutel volledig aanligt.
 breng het systeem kortstondig op druk; als de sleutel de neiging heeft op zijn reactiepunt
“weg te kruipen” of “af te glijden”, stop dan onmiddellijk en plaats de reactiearm in een
andere positie.



Blijf uit de buurt van het reactiepunt! Breng geen lichaamsdelen tussen reactiearm en
afsteunpunt!



Gebruik altijd kwalitatief hoogwaardige toebehoren. Desondanks kan er altijd een verborgen
zwakke plek zijn die een plotselinge breuk kan veroorzaken. Blijf daarom op veilige afstand van
de moerdop gedurende gebruik en draag een veiligheidsbril met zijkleppen.



Gebruik geen middelen om de capaciteit te verhogen. Bijvoorbeeld hamer op moerdop of
sleutel.



Alleen bevoegde personen mogen de jGUN-sleutel bedienen.



De jGUN-sleutel mag alleen gebruikt worden voor werkzaamheden zoals deze in de
specificaties zijn vastgelegd.



Zorg ervoor dat de aangegeven capaciteit en toepassing van het gereedschap nooit
overschreden wordt.



Zorg ervoor dat kinderen, onbevoegde personen en dieren geen toegang krijgen tot de
jGUN-sleutel!



Veiligheidsvoorzieningen mogen niet verwijderd of buiten werking gesteld worden.



Het is niet toegestaan onderhoudswerken en/of reparaties uit te voeren als het
gereedschap in werking is.



Houd de werkplek schoon.



Zorg voor voldoende omgevingsverlichting en, doorgangen e.d., zodat het werken met het
gereedschap optimaal kan gebeuren.



Volg altijd de plaatselijke arbeids- en veiligheidswetten en milieuvoorschriften op.

Opmerking:
jGUN-luchtverzorgingssets zijn uitsluitend geschikt voor jGUN-sleutels en omgekeerd. Indien andere
apparatuur op een luchtverzorgingsset wordt aangesloten, kan de luchtverzorgingsset beschadigd
raken. Indien een andere luchtverzorgingsset wordt aangesloten, kan de sleutel defect raken.

Een verkorte versie van deze instructie treft u achterop van de druk/draaimomenttabel.
BEWAAR DEZE BIJ UW jGUN-SLEUTEL
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4. INLEIDING
De jGUN is ‘s werelds eerste lucht–tensioning en -torque sleutel die gekalibreerd is voor zowel
boutkracht als aanhaalmoment. Deze pneumatische torque sleutel is ontworpen om veilig en
nauwkeurig een aanhaalmoment te realiseren.
Deze serie kan zowel met als zonder reactiearm en tegenhoudsleutel werken. Omdat de kracht
uitsluitend plaatsvindt tussen de bout/moerverbinding en het reactieoppervlak, werkt u veilig en
zonder trillingen. Het beste resultaat is te verkrijgen in combinatie met de HYTORC LoadDISC of de
HYTORC NUT. De jGUN-serie bestaat uit de jGUN Single Speed, jGUN Dual Speed Plus en de
jGUN Nutrunner / WheelGUN.

Fig. 1: Toepassing jGUN Single Speed

5. FYSISCHE GEBRUIKSOMSTANDIGHEDEN
Hiervoor gelden de volgende fysische omstandigheden:
Omgevingstemperatuur, werkend
Relatieve luchtvochtigheid (RH)
Verlichting
Hoogte

:
:
:
:

0 tot 45 graden Celsius
30% tot 95% niet condenserend
normale omgevingsverlichting
luchtdruk tot 1000m boven de zeespiegel

Bij lage temperaturen opletten voor bevriezing van de jGUN.
De jGUN is niet geschikt voor een explosiegevaarlijke omgeving.
Koude beperkt de bedrijfsduur, dit is ook afhankelijk van luchtvochtigheid.

6. LUCHTVERZORGINGSSET
Uitsluitend de jGUN-luchtverzorgingssets jGUN-FRL zijn geschikt voor jGUN-sleutels en omgekeerd.
Indien andere apparatuur op een luchtverzorgingsset wordt aangesloten, kan de luchtverzorgingsset
beschadigd raken. Indien een andere luchtverzorgingsset wordt aangesloten, kan de sleutel defect
raken.

Fig. 2: Luchtverzorgingsset
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Met de 3,5 meter slang wordt deze set aangesloten op de jGUN. De luchtverzorgingsset verwijdert
water en ander materiaal uit de luchttoevoer, reguleert de luchtdruk en mengt olie in de lucht voor
het behoud van uw sleutel.
Slang mag niet verlengd of ingekort worden!
Wanneer u de jGUN zonder luchtverzorgingsset gebruikt, kan deze schade toebrengen aan de
luchtmotor. Wanneer de regulering niet juist wordt ingesteld, kan dit leiden tot een tekort aan
smering van de motor, met schade aan de sleutel als gevolg.

6.1 Vereisten voor de luchttoevoer









De slang van de luchttoevoer dient een minimale diameter te hebben van ½ inch voor
voldoende luchttoevoer voor de jGUN indien deze korter is dan 5 meter.
De slang van de luchttoevoer dient een minimale diameter te hebben van ¾ inch voor
voldoende luchttoevoer voor de jGUN indien deze een lengte heeft tussen 5-15 meter.
De slang van de luchttoevoer dient een minimale diameter te hebben van 1 inch voor voldoende
luchttoevoer voor de jGUN indien deze een lengte heeft langer dan 15 meter.
Er moet een minimum van 6,5 BAR en 1600 normliter/min. worden geleverd door de
luchttoevoer.
Verzeker u ervan dat de luchtkoppelingen dicht en lekvrij zijn. Draai de koppelingen niet te strak.
Gebruik altijd de luchtverzorgingsset met reduceerventiel, die standaard bij de jGUN wordt
geleverd. Gebruik nooit een vervangende regulator.
Gebruik uitsluitend de bijgeleverde slang. Een verschil in lengte van de slang kan invloed
hebben op de nauwkeurigheid en de duurzaamheid van de sleutel.

6.2 Filterreservoir
U dient voor ieder gebruik het filterreservoir te legen om water en vuil te verwijderen. U kunt dit op 2
manieren doen:
1. Middels de ontspanknop aan de onderzijde van het filterreservoir. Druk deze in tot het water uit
het filterreservoir loopt.
2. Door het filterreservoir te verwijderen:
a. Druk de zwarte vierkante knop in om het filterreservoir los te maken.
b. Draai het filterreservoir tot de lijn van de houder en het reservoir gelijk staan.
c. Trek het filterreservoir naar beneden, zodat het loskomt van de houder.
d. Ontdoe het filterreservoir van de inhoud.
e. Breng het filterreservoir onder de houder, zodat de lijnen weer gelijk lopen. Druk het
filterreservoir omhoog en draai tot u “klik” hoort. De zwarte knop moet automatisch weer in
de juiste positie schieten.

Fig. 3: Reservoir legen

Fig. 4: Reservoir van de houder verwijderen
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6.3 Oliereservoir
Om de luchtverzorgingsset te smeren dient het oliereservoir voor 2/3 gevuld te zijn met olie. Hoe vult
u het oliereservoir?
1. Druk de zwarte vierkante knop in om het oliereservoir los te maken.
2. Draai het oliereservoir tot de 2 lijnen van de houder en het reservoir gelijk staan.
3. Trek het oliereservoir naar beneden, zodat het loskomt van de houder.
4. Giet geschikte olie in het reservoir tot het voor 2/3 gevuld is.
5. Breng het oliereservoir onder de houder, zodat de lijnen weer gelijk lopen. Druk het oliereservoir
omhoog en draai tot u “klik” hoort. De zwarte knop moet automatisch weer in de juiste positie
schieten.

Fig. 5: Oliereservoir vullen

6.4 Hoeveelheid olie aanpassen
Indien te weinig smeermiddel wordt toegevoerd, kan dit de motor belasten. U dient hoeveelheid olie
in te stellen op 1 druppel per 10 seconden (dus 6 per minuut) bij een constante druk van 4 BAR
middels de regelknop op de vernevelaar. Zet de luchtverzorgingsset aan met draaiende jGUN en kijk
door het scherm op de vernevelaar hoeveel olie er druppelt (=klein kijkglaasje boven op het
oliereservoir, tevens regelknop).
 Draai aan de doorzichtige regelknop totdat er minimaal iedere 10 seconden een druppel olie
vrijkomt.

Kijkglaasje en regelknop

Fig. 6: Hoeveelheid olie aanpassen

6.5 Luchtdruk aanpassen
U kunt de luchtdruk aanpassen, terwijl u die afleest op de analoge meter. De binnenste
schaalverdeling is voor drukaflezing in BAR. De buitenste schaalverdeling is voor drukaflezing in psi.
Stel de druk af met de regelknop bovenop de luchteenheid. Stel het juiste aandraaimoment in dat u
kunt aflezen van de meegeleverde druk/draaimomenttabel.
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Regelknop luchtdruk

Fig. 7: Luchtdruk aanpassen

Open de luchttoevoer op de FRL Unit en laat de momentsleutel onbelast draaien tijdens het instellen
van de druk op de manometer. De momentsleutel moet draaien terwijl de druk wordt ingesteld.
Wanneer de momentsleutel stopt, geeft de manometer een iets hogere druk weer dan is ingesteld
met de jGUN draaiend. Dit is normaal, het juiste draaimoment wordt geleverd tijdens werken.

7. BEVESTIGING REACTIEARM EN MOERDOP


Kies de juiste reactiearm voor u begint. De jGUN wordt
geleverd met een standaard reactiearm. Wellicht is een
op maat gemaakte reactiearm noodzakelijk voor
speciale doeleinden.



Wijzig nooit zomaar de reactiearm. Dit kan leiden tot
letsel en schade aan de sleutel. Wanneer u zelf
aanpassingen aan de reactiearm doorvoert, vervalt uw
garantie. Neem contact op met Hytorc voor een
speciaal reactiearm.



Zorg dat de reactiearm en het aandrijfvierkant van de
jGUN schoon en vrij van vuil zijn voor de reactiearm
wordt bevestigd.



Plaats de reactiearm over het aandrijfvierkant van de
jGUN met de reactiearm naar buiten gericht. Wanneer
de reactiearm verkeerd is geïnstalleerd, kan het in
contact komen met uw hand of andere lichaamsdelen,
wat kan leiden tot letsel.

Fig. 8: Standaard reactiearm jGUN

Fig. 9: Reactiearm bevestigd op jGUN
Single Speed
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Blokkeer de reactiearm op de jGUN door de
inbussleutel in het gat van het getande gedeelte te
steken en vervolgens stevig vast te draaien.



Plaats een moerdop van de juiste afmeting op het
aandrijfvierkant van de jGUN.



Zeker de moerdop op het aandrijfvierkant door middel
van een blokkeerpen. De moerdop kan nu niet meer
van het aandrijfvierkant afvallen.

Fig. 10: Reactiearm vastzetten

Fig. 11: Moerdop bevestigen

Fig. 12: Zekeren middels blokkeerpen

LET OP!

Verzeker u ervan dat de reactiearm in direct
contact staat met een geschikt afsteunpunt,
voordat u begint met vastzetten van de bout.
Breng geen lichaamsdelen tussen reactiearm en
afsteunpunt!

Fig. 13: Juiste positie reactiearm
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7.1 Montage van de speciale LoadDISC dubbelmoerdop



Naast het gebruik met reactiearm kunt u de jGUN
tevens gebruiken in combinatie met de LoadDISC
onderlegring. U hebt dan geen reactiearm nodig. Dit
verhoogt de veiligheid.



Demonteer hiervoor eerst de bestaande reactiearm en
plaats de LoadDISC dubbelmoerdop dusdanig dat het
inbusschroefje op de plaats aan de as vastgezet wordt
waar de as een vlak stukje heeft.



Schuif de dubbelmoerdop verder over de as en draai
het inbusschroefje aan zodat de dubbelmoerdop vast
komt te zitten op de as.

Fig. 14: LoadDISC met dubbelmoerdop

Fig. 15: Vlak stukje op de aandrijfas

Fig. 16: Dubbelmoerdop vastzetten

8. GEBRUIK SLEUTEL
8.1 Instellen draaimoment
Elke sleuteltype heeft zijn eigen druk-/momenttabel, die separaat wordt geleverd bij uw jGUN-sleutel.
Zoek het gewenste draaimoment in de correcte kolom (Nm, kgm of ft.lbs.) uit de bijbehorende tabel
en lees de bijbehorende druk af in BAR (rechts) of in psi (links). Open de luchttoevoer en laat de
sleutel lopen terwijl u de juiste druk op de meter instelt.

DRUK dient ingesteld te worden met draaiende, onbelaste sleutel.
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Fig. 17: Druk/draaimomenttabel

8.2 Draairichting bepalen (los of vast)
Het veranderen van draairichting gebeurt door de hendel aan de achterzijde te verschuiven. Naar
links is vast (T=Tighten) en naar rechts betekent los (L=Loosen). Verzeker u dat de hendel
voldoende is verschoven, voordat u met de jGUN gaat werken.

Fig.18: Hendel voor bepalen draairichting

Fig. 19: jGUN Single Speed in actie

8.3 Vastzetten van een boutverbinding
1. Plaats een moerdop van de juiste afmeting op de kop van de jGUN en zeker deze met de
blokkeerpin en -ring.
2. Check of de moerdop goed bevestigd is op de sleutel.
3. Zet de sleutel op de boutverbinding.
4. Leg de reactiearm met de hand tegen het reactiepunt aan. Controleer of de reactiearm op een
vast en sterk afsteunpunt rust.
5. Check of slangen en sleutel vrij liggen en of de sleutel nergens tegenaan loopt.
6. Controleer of er geen vreemde delen in de weg liggen.
7. Houdt u er rekening mee dat de sleutel iets kan verdraaien.
8. Verhoog de druk kort om te controleren of de moerdop juist op de jGUN is geplaatst.
9. Wanneer de sleutel neigt te kruipen, stop direct en bevestig de reactiearm op een betere positie,
die vaster en veiliger is.
10. Zet de boutverbinding vast door de trekker over te halen tot de moerdop stopt met draaien.

8.4 Losdraaien van een boutverbinding
1. Regel de druk af op het maximum druk volgens de druk/draaimomenttabel.
2. Controleer de draairichting van de sleutel en draai deze zo nodig om.
3. Controleer de positie van het afsteunpunt en pas deze zo nodig aan.
4. Zet de sleutel op de boutverbinding.
5. Haal de trekker over tot u merkt dat de boutverbinding los is.
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9. VEILIGHEIDSBEDIENING ACCESSOIRES
Als de jGUN is uitgevoerd met een extra veiligheidsbediening, dan is deze geplaatst op de
achterzijde van het apparaat. Deze beveiliging is bedoeld om het onmogelijk te maken de tweede
vrije hand op de reactiearm te leggen of vast te houden tijdens aandraaien.
Als men bij deze uitvoering een ingesteld aandraaimoment wil bewerkstelligen dan is het nodig om
de gewone bediening samen met de veiligheidsklep in te drukken

Fig. 20: Veiligheidsbediening achterop een jGUN

Fig. 21: Indrukken van de veiligheidsklep tijdens
aandraaien

10. AANVULLING VOOR DE jGUN DUAL SPEED PLUS EN jGUN NUTRUNNER / WHEELGUN
De Dual Speed Plus, Nutrunner en WheelGUN zijn speciale uitvoeringen. Met deze uitvoeringen
kunt u bouten vast- en losdraaien op hoge snelheid èn op maximaal aanhaalmoment, zonder het
gedoe van bevestigen en verwijderen van de reactiearm. Elke Dual Speed Plus, Nutrunner en
WheelGUN is uitgerust met een speciaal mechanisme dat werkt als een schakelring in hoge
snelheidmodus of maximaal aanhaalmomentmodus.
Omstelring om te
wisselen tussen de
modussen

Wisselen van
draairichting

Bedieningsschakelaar

Fig. 22: jGUN Dual Speed Plus
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10.1 Instellingen max. aanhaalmomentmodus <=> hoge snelheidmodus
De jGUN Dual Speed Plus en de jGUN Nutrunner / WheelGUN hebben 2 instellingen: Hoge
snelheidmodus en maximaal aanhaalmomentmodus.

Fig. 23: Hoge snelheidmodus

Fig. 24: Maximaal aanhaalmoment

Hoge snelheidmodus:
 De hoge snelheidsmodus is ingeschakeld als de ring op de jGUN naar links is gedraaid. De ring
sluit nu aan op het chromen deel. Zie de foto links bij fig. 23.
 Bij werking met de hoge snelheidsmodus is er een beperkt aandraaimoment mogelijk. Dit is per
model verschillend.
 Het werken met deze modus vereist wel eerst een goede plaatsing van de reactiearm tegen zijn
gekozen afsteunpunt. Dit voorkomt zwiepen van de arm.
Maximaal aanhaalmomentmodus:
 De modus van het maximale aandraaimoment is te verkrijgen door de ring op de jGUN naar
rechts te draaien. De ring staat ongeveer halverwege het omschakel deel van het huis. Zie de
foto rechts bij fig.24.
 Het maximaal aandraaimoment is afhankelijk van de luchtdrukinstelling zoals bij een normale
jGUN Single Speed. Zie hiervoor Hoofdstuk 7.
jGUN Nutrunner & WheelGUN:
 De jGUN Nutrunner en WheelGUN zijn wat robuuster dan de jGUN Dual Speed Plus. De
behuizing is groter omdat de motor zwaarder is. Daarnaast heeft de WheelGUN een speciaal
reactiearm om de wielbouten aan te draaien.

Fig. 25: WHEELGUN
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11. ONDERHOUD & REPARATIE
Hoewel de luchtverzorgingsset zorgt voor een zekere mate van onderhoud door continue olie te
leveren aan de sleutel, is het raadzaam preventief onderhoud en indien nodig enige reparatie aan de
sleutel uit te voeren.

11.1 Inspectie voor elk gebruik





Controleer of het olieniveau van het oliereservoir op de luchtverzorgingsset voldoende is.
Leeg het filterreservoir om het te ontdoen van water en vuil.
Controleer de slangen op beschadigingen.
Draai lekkende koppelingen goed aan.
LET OP!
Losse koppelingen kunnen gevaarlijk zijn, wanneer deze onder druk komen te
staan. Het te vast draaien van de koppelingen kan leiden tot schade aan de
schroefdraad. Verzeker u ervan dat koppelingen vast zitten, maar niet te strak.

11.2 Smeren van de luchtmotor




Zet de jGUN ondersteboven en koppel de luchtslang los.
Giet +/-30 ml olie of spray wat smeermiddel in de koppeling van de sleutel.
Koppel de slang weer aan de sleutel en zet hem aan. Let op: er zal smeermiddel uit de opening
onder aan het handvat komen!

11.3 Kalibratie
Elke sleuteltype heeft zijn eigen druk/moment tabel, die separaat wordt geleverd bij uw jGUN-sleutel.
Zoek het gewenste draaimoment in de correcte kolom (Nm, kgm of ft.lbs.) uit de bijbehorende tabel
en lees de bijbehorende druk af in Bar of in psi. De nauwkeurigheid is ± 10%. Wanneer u uw sleutel
goed onderhoudt, zal het binnen deze nauwkeurigheid blijven opereren.
Indien de sleutel wordt ingezet voor een kritische toepassing of wanneer u niet zeker bent van de
nauwkeurigheid, kan de sleutel door ons worden gekalibreerd.
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12. ONDERDELENLIJST jGUN-SERIE
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Item
No.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

Part Number

Description

QTY

P000441

Directional switch

1

P000442

Handle rear cover, J1-J3SS/DS

1

A000148

Air Valve Assy, J1-J3

1

P000440

Gasket for back cover

1

P000447

Handle J3DS configuration

1

P0000030

Trigger, handle easy

1

P000237

Trigger rod, handle assy

1

K000127

SHCS #8-32 x 5/16

4

K000126

Roll pin for trigger

1

K000083

SHCS #8-32 x ½

2

K000172

SBHCS #8-32 x ¾”

2

P000427

Trigger shaft bushing

1

P000036

Gearbox lock plate

1

P000034

Noise filter

1

K000163

Mesh screen for handle

1

P000032

Main valve inlet spacer

1

P000035

Bottom plate, handle assy

1

K000161

Conical spring .343 x .500 x .88 oal

1

K000018

Motor spacer, J1-J3

1

K00138

Air fitting J.5-J3

1

A000140

Motor assy J1-J3

1

K000041

Dowel pin 1/8 x 7/8

1

K000167

Ball nose plunger

1

K000170

SBHCS #6-40 x ¼”

1

A000150

Control valve assy

1
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Item NO.
1
1.1
1.2
1.3
1.4
2
2.1
2.2
2.3
3
3.1
3.2
3.3
4
5
6
7
8
9
9.1
9.2
9.3
10
10.1
10.2
10.3
11
12
13
14
15
16
17
18
19
19.1
19.2
19.3
19.4
19.5
20
21
22
23

Part Number

Description

QTY.

A000071
P000263
P000224
K000124
K000120
A000056
P000221
K000123
P000222
A000055
P000220
K000123
P000219
P000227
P000226
P000225
P000163
P000217
A000054
P000218
K000123
P000219
A000012
P000080
P000081
K000045
K000129
K000122
K000137
K000092
K000112
K000070
K000085
P000154
A000259
P000472
P000078
P000079
K000044
K000177
P000473
P000478
P000479
P000216

4th stage cage assy, J3SS/ J3DSP
4th stage cage, J3SS/J3DSP
16/21-11 tooth-325 oal (J3SS/DSP 4th planet)
Bushing 3/16” x ¼” x ¼”
Dowel pin ¼ x ½
3rd stage cage assy, J3SS
3rd stage cage , J3SS
Bushing 1/8” x 3/16” x 3/16”
16/21-11 tooth-.210 oal (J.5-J3SS 3RD)
2nd stage cage assy, J.5-J3SS
2nd stage cage, J.5-J3SS
Bushing 1/8” x 3/16” x 3/16”
16/21-13 tooth-.170 oal (JP5-J1SS 2nd, JP15-J3SS 1st & 2nd)
Bearing spacer, JP15-J3SS-DSP
Housing adapter JP15-J3SS
Gearbox connector, JP15-J3SS
Front bushing, J3DS
Input shaft, JP15-J3SS
1st stage cage assy, JP15/J3SS
1st stage cage, JP15/J3SS
Bushing 1/8” x 3/16” x 3/16”
16/21-13 tooth-.170 oal (JP5-J1SS 2nd, JP15-J3SS 1st & 2nd)
6th stage cage , J3
6th stage cage , J3
16/21-12 tooth-1.125 oal (J3 6th)
Dowel pin 3/8 x 2
Retaining ring external 25 mm
Retaining ring internal 21 mm
Retaining ring internal 2.324
Bearing 25 mm x 37 mm x 7 mm
Bearing 12 mm x 21 mm x 7 mm
SBHCS ¼-28 x ¼
Retaining ring 1.6” internal
Big housing, J3SS-DS-DSP
5th stage cage assy, J3
5th stage cage, J3
16/21-12 tooth-.500 oal (J3 5th)
Final stage bushing
Dowel pin 5/16 x 7/8
5th stage bushing, J3
Output shaft, J3DS
Drive retaining washer, J3
Drive retaining screw, J3 (5/16-24 x ¾”)
Small housing, J3SS

1
1
4
1
4
1
1
1
4
1
1
1
4
1
1
1
1
1
1
1
1
4
1
1
4
4
1
1
1
1
1
4
1
1
1
1
4
1
4
1
1
1
1
1
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