




















Manual de serviço original

Vacuumpump para laminação

755E600 = 110

755E600 = 220

755E600 = 220X60

755E600 = 100-50 / 60
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1. Informações importantes do documento

O usuário pode ser colocado em perigo pelo uso incorreto do produto ou por reparos 

realizados por pessoal não autorizado.

Use apenas peças sobressalentes originais.

Ottobock | A Jos America não se responsabiliza em caso de uso impróprio ou em caso de utilização de peças 

sobressalentes não originais.

Antes de abrir, remova o plugue da tomada.

1.1 Escopo do documento

Este documento se refere a um ou mais dos produtos abaixo:

Número de referência Nome da maquina

755E600 = 110 Bomba de vácuo para laminação

755E600 = 220 Bomba de vácuo para laminação

755E600 = 220X60 Bomba de vácuo para laminação

755E600 = 100-50 / 60 Bomba de vácuo para laminação

Legenda da placa de dados

1

2

3

4

5

6

Número de série do produto

Número do artigo do produto

Potência do produto em kW

Ano de fabricação do produto Tensão 

em volts

Frequência em Hz
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1.2 Data de lançamento do documento

Data de lançamento [ano-mês-dia]

15/11/2016

Número da versão

1646
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2. Reparos

O usuário pode ser colocado em perigo pelo uso incorreto do produto ou por reparos 

realizados por pessoal não autorizado.

Use apenas peças sobressalentes originais.

Ottobock | A Jos America não se responsabiliza em caso de uso impróprio ou em caso de utilização de peças 

sobressalentes não originais.

Antes de abrir, remova o plugue da tomada.
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