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Рис. 4. Схема цилиндра растяжки 80-400
Мал. 4. Схема циліндра розтяжки 80-400
Fig. 4. Layout of hydraulic ram of 80-400

Рис. 5. Схема цилиндра растяжек 80-410, 80-412
Мал. 5. Схема циліндра розтяжки 80-410, 80-412
Fig. 5. Layout of hydraulic ram of 80-410, 80-412

MIOL благодарит Вас за то, что Вы выбрали продукцию нашей тор-
говой марки. ВНИМАНИЕ! Перед началом эксплуатации внимательно 
изучите инструкцию и правила техники безопасности! Соблюдение 
ниже приведенных правил продлит эксплуатационный срок Вашего 
инструмента и обезопасит Вашу жизнь и здоровье. 

Нарушение условий эксплуатации в гарантийный срок влечет за 
собой прекращение всех гарантийных обязательств со стороны поставщика! 

1. НАЗНАЧЕНИЕ

Растяжка гидравлическая предназначена для проведения ремонтных работ авто-
мобилей (рихтовка) и подобных им работ.

2. ОБЩИЙ ВИД

Рис. 1. Внешний вид 80-400, 80-410                                             Рис. 2. Внешний вид 80-412

3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

1. Технические характеристики представлены в табл. 1.
Таблица 1. Технические характеристики 80-400, 80-410 и 80-412

Наименование характеристики 80-400 80-410 80-412

Грузоподъемность, т 4 10 10

Максимальная высота цилиндра, мм 330 470 470

Рабочий ход, мм 120 150 150

Размеры ящика, мм 590×370×180 815×430×165 1030×500×215

Вес нетто, кг 17 31 31

Вес брутто, кг 20 36 38,5

2. Растяжка предназначена для работы в условиях умеренного климата при 
температуре от минус 10 °С до плюс 40 °С.
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4. ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

1.  Перед началом работы внимательно прочтите инструкцию.
2. Не превышайте максимально допустимую на насос нагрузку. Превышение 

установленного уровня давления может привести к травмам.
3. Перед тем, как открутить заливной винт на насосе для добавления гидравли-

ческой жидкости, верните цилиндр в нижнее положение. 
4. Не превышайте максимально допустимую нагрузку на цилиндр. Превыше-

ние установленного уровня давления может привести к травмам.
5. Не размещайте на цилиндре  колеблющийся или не отцентрированный груз. 

Груз может упасть и привести к травмам.
6. Перед тем как работать с насосом, затяните все соединения. Чрезмерное за-

тягивание соединений может привести к преждевременному износу резьбы.

 
5. ДЕЙСТВИЯ ПЕРЕД ПЕРВОЙ ЭКСПЛУАТАЦИЕЙ

Перед началом работы произведите:
• внешний осмотр;
• проверку уровня масла;
• прокачайте систему для удаления воздуха (подробные действия описаны в 

разделе ТЕКУЩЕЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ п. 2);
• проверку растяжки на холостом ходу.

6. ИНСТРУКЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

1. Поверните выпускной клапан насоса по часовой стрелке до упора. Внимание: 
клапан можно затягивать только вручную, если приложить слишком большое усилие, 
клапан может быть поврежден.

2. Поработайте рукояткой насоса, чтобы масло по шлангу поступило в цилиндр и 
привело в действие поршень  для растягивания рабочего объекта.

3. Следите за нагрузкой во время работы с растяжкой. Внимание: насос оборудо-
ван перегрузочным клапаном, который направит масло назад в резервуар, если на-
грузка будет превышена (когда система будет работать при максимальном  давлении). 
В этом случае продолжительное накачивание насосом не будет оказывать никакого 
воздействия на систему. Если ситуации с превышением нагрузки возникают часто, то 
вам необходима  растяжка с более высоким уровнем нагрузки.

4. Чтобы снизить давление, медленно поверните выпускной клапан против часо-
вой стрелки (скорость снижения давления зависит от скорости открытия клапана).

7. ТЕКУЩЕЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Текущее обслуживание производится потребителем.
В текущее обслуживание входит очистка растяжки от загрязнения по окончании 

работы.
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Рис. 2. Схема раздвижной лапы растяжек 80-400, 80-410, 80-412
Мал. 2. Схема розсувної лапи розтяжок 80-400, 80-410, 80-412
Fig. 2. Layout of hydraulic spreader of 80-400, 80-410, 80-412

Рис. 3. Схема насоса растяжек 80-400, 80-410, 80-412
Мал. 3. Схема насоса розтяжок 80-400, 80-410, 80-412
Fig. 3. Layout of hydraulic pump of 80-400, 80-410, 80-412



• damages, which occurred in the result of force-majeure circumstances (fire, flood, 
lightning, etc.), and also other reasons, which are beyond the control of the seller 
and manufacturer;

• damages, which occurred in the result of intrusion of strange objects, liquids, in-
sects, etc.;

• upon use of unoriginal spare parts in the hydraulic repair kit;
• repair or introduction of design alterations by unauthorized persons;
• if parts are out of order in terms of untimely conduct of current maintenance;
• there is no oil or the oil is scarce in the joints, in the result of failure to make the 

current maintenance;
• use of non-stated oil type;
• complete wear of parts is obvious in the result of excessive operation for a short 

period of time or due to application under industrial conditions;
• rust is present in the parts;
• there are evident signs of external or internal contamination.
5. After the end of the warranty service period the repair is made at the cost of the user.

ATTENTION! Replacement of the article is made only within the framework of the 
range, supplied to Ukraine. 

Defective articles are accepted to warranty service only being clean, complete and in 
original packing.

 The warranty service coupon is filled by the seller at transfer of the product to the 
Buyer and shall have the name of the article, its serial number, warranty period, date of 
sale. The warranty service coupon shall be certified by the signature of the seller and his 
full name.

It is prohibited to make amendments into the warranty service coupon!   

10. NO WARRANTY SERVICE

We know that the technology, on which our products are based, will remain acute 
years after, upon the expiration of the official warranty period. Therefore we continue 
service for the articles, we sold, after its expiration.

Our service centre has accumulated the experience of elimination of failures on vari-
ous types of articles. The large warehouse of spare parts and spare materials, competitive 
pricing for repair, experiences skilful engineering staff allow repairing any complicated 
fault within the shortest time.

We are working so that each owner of the MIOL product may have the utmost advan-
tage from it. Old friends are better than new!

Service centre’s address: 
Novomoskovskaya Str., 8а    
61020, Kharkiv, Ukraine
phone (057) 783-30-55 
fax (057) 783-33-54 
mobile phone 050 4 010 797 
e-mail: service.miol@gmail.com
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1. СМЕНА МАСЛА
Установите насос в вертикальное положение заливной горловиной вниз (насос 

должен быть отсоединен).
Открутите болт с заливной горловины, чтобы вытекло масло.
После того как масло вытечет, переверните насос и залейте новое масло до ме-

ток на щупе.
При замене можно использовать масло — индустриальное АИ-20 ТУ У 38-1-01-14-96 

(ГОСТ 20799-88), которое запрещается заменять другими жидкостями или загрязненными 
маслами («отработкой», тормозной жидкостью, моторным маслом).  

Закрутите винт в горловину. После эти действий прокачайте систему для удале-
ния воздуха (см. ниже).      

Периодически очищайте насос и цилиндр от пыли и грязи.

2. УДАЛЕНИЕ ВОЗДУХА ИЗ ГИДРАВЛИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ 
Воздух, попадающий в гидравлическую жидкость, снижает эффективность рабо-

ты растяжки. Процедура удаления воздуха предусматривает следующие действия: 
• поместите цилиндр ниже насоса таким образом, чтобы конец поршня был 

направлен вниз; 
• несколько раз прокачайте насос с цилиндром без нагрузки на половину вы-

лета. Воздух будет выпущен в резервуар насоса;
• когда цилиндр находится  в сжатом положении, и гидравлическая система 

находится не под давлением, выкрутите болт из заливной горловины насоса. 
Наполните резервуар соответствующей гидравлической жидкостью до ме-
ток на щупе. 

Если эффективность работы растяжки не восстановилась, повторить процедуру 
удаления воздуха. 

3. ПРЕДОХРАНЕНИЕ ОТ РЖАВЧИНЫ 
При хранении растяжки держите шток в нижнем положении. Предохраняй-

те растяжку от воздействия влаги. Если растяжка используется под дождем или 
во влажной среде, после использования тщательно протрите его сухой тканью и 
смажьте неокрашенные части (штоки). 

8. ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И ИХ УСТРАНЕНИЕ

Неисправность Причина Способ устранения

Снижается давление  
в насосе

Утечка в составляющих системы Починить или заменить неисправную часть 
системы

Насос не доставляет 
жидкость

1. Низкий уровень жидкости в резервуаре.
2. Седла изношены.

1. Проверьте уровень жидкости.
2. Почините седла или замените корпус на-
соса.

Рукоятка насоса «пру-
жинит»

1. Система завоздушена.
2. Слишком много жидкости в резервуаре.

1. См. пункт «Удаление воздуха из гидравли-
ческой системы».
2. Проверьте уровень жидкости.

Поршень цилиндра не 
выдвигается

1. Ослабленные соединения.
2. Низкий уровень жидкости в резервуаре на-
соса.
3. Утечка в цилиндре.

1. Затяните соединения.
2. Долейте жидкость в резервуар.
3. Замените изношенные прокладки.
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Неисправность Причина Способ устранения

Поршень цилиндра 
выдвигается лишь 
частично

1. Низкий уровень жидкости в резервуаре на-
соса.
2. Превышена допустимая нагрузка.

1. Долейте жидкость в резервуар.
2. Используйте растяжку с более высоким 
уровнем допустимой нагрузки.

Поршень цилиндра 
выдвигается медленнее 
нормы

1. Ослабленные соединения.
2. Гидравлическая система или фитинг загряз-
нены.
3. Насос работает неправильно.
4. Утечка в цилиндре.

1. Затяните соединения.
2. Прочистите и замените, если есть повреж-
дения.
3. Почините или замените при необходимо-
сти.
4. Замените изношенные прокладки.

Цилиндр не держит 
давление

1. Утечка в соединениях.
2. Утечка в цилиндре.
3. Насос или клапан работают неправильно.

1. Прочистите, вставьте прокладки с уплотни-
телем и затяните соединения.
2. Замените изношенные прокладки. Замени-
те загрязненную жидкость.
3. Почините или замените при необходимости.

Утечка гидравлической 
жидкости из цилиндра

1. Изношенные или поврежденные проклад-
ки.
2. Ослабленные соединения.

1. Замените изношенные прокладки. Замени-
те загрязненную жидкость.
2. Прочистите, вставьте прокладки с уплотни-
телем и затяните соединения.

Обратный ход цилин-
дра не выполняется 
или замедлен

1. Выпускной клапан насоса закрыт.
2. Ослабленные соединения.
3. Заблокирована гидравлическая система.
4. Слабые или поврежденные пружины об-
ратного хода.
5. Внутренние повреждения цилиндра.
6. Резервуар насоса переполнен.

1. Откройте выпускной клапан насоса.
2. Затяните соединения.
3. Прочистите гидравлическую систему.
4. Обратитесь в сервисный центр для ремон-
та.
5. Обратитесь в сервисный центр для ремон-
та.
6. Спустите жидкость до нужного уровня.

9. СХЕМА И ОПИСАНИЕ

Таблица 2. Список деталей, указанных на схеме раздвижной лапы растяжек 80-400, 80-410, 80-412 (рис. 2, 4, 5)*

№ Название № Название № Название

S01 Нижняя механическая лопата S06 Поршень S11 Соединительный болт

S02 Пружина S07 Манжет S12 Кольцо

S03 Верхняя механическая лопата S08 Кольцо S13 Колпачок для защиты от пыли

S04 Ось S09 Концевая пробка

S05 Пружинное кольцо S10 Соединительное кольцо

*  см. схему в приложении 

Таблица 3. Список деталей, указанных на схеме насоса растяжек 80-400, 80-410, 80-412 (рис. 3)*

№ Название № Название № Название

P01 Корпус насоса P13 Винт P25 Пружинное кольцо

P02 Заливная горловина P14 Рукоятка выпускного клапана P26 Рукоятка насоса

P03 Сальник P15 Сальник P27 Ручка

P04 Концевая заглушка резервуара P16 Кольцо P28 Шланг

P05 Концевая заглушка резервуара P17 Кольцевая подкладка P29 Коннектор

P06 Основание насоса P18 Зажимная гайка P30 Колпачок для защиты от пыли

P07 Шестигранная гайка P19 Кольцо P31 Сферический клапан

P08 Кольцо P20 Упорное кольцо P32 Пружинный фиксатор

P09 Указатель уровня P21 Поршень P33 Пружина
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Table 5. Parts list to the scheme of hydraulic ram of 80-410, 80-412 (pic. 5)*

No Part name No Part name No Part name

R01 Cylinder R07 Cir clip R13 Ram

R02 Retainer nut R08 Washer R14 Spacing ring

R03 Protecting cap R09 O-ring R15 Cir clip

R04 Screw R10 Cup R16 Protecting cap

R05 Spring R11 Piston ring R17 Screw

R06 Hex nut R12 O-ring

*  please check the Appendix for the scheme

     
9. WARRANTY OBLIGATIONS

Dear Customer,

MIOL is grateful that you have chosen our products and guarantees the high quality 
of operation of the item you have bought, provided that you comply with the mainte-
nance regulations.

The warranty operation life of the hydraulic repair kit is 6 months from the day of 
purchase. Through this warranty service coupon the manufacturer confirms and assumes 
the liability to provide free-of-charge repair on all the defects, which arose by fault of the 
manufacturer.

The warranty liabilities are fulfilled only upon presence of the filled in warranty service 
coupon. 

PLEASE STORE THE WARRANTY SERVICE COUPON! 

Terms and conditions of the warranty service  
1. The warranty is effective upon presence of the due filled in warranty service cou-

pon with indication of the sale date, model, serial number, name of the selling company, 
signature of the seller and the buyer. 

2. The warranty is valid upon compliance with the conditions of maintenance and 
meeting of safety regulations. 

3. The warranty does not cover:  
• any types of washing against dirt; 
• mechanical damages; 
• failure of parts, which have a restricted service period (gaskets, rings, etc.);
• replacement of oil. 
4. The warranty repair shall not be made in the event of: 
• application of the hydraulic repair kit out of the purpose; 
• the user’s breech of technical specifications (excess of the admissible load for the 

hydraulic repair kit, etc.);
• the user’s breech of maintenance regulations and rules of the hydraulic repair kit 

storage;
• the hydraulic repair kit got a mechanical or chemical damage in the result of trans-

portation and operation;
• damages, which occurred in the result of violation of the requirements of the ma-

nufacturer while mounting and operating;
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Problem Possible reason Troubleshooting

Ram will not retract or 
retracts slower than 
normal

1. Pump release valve closed.
2. Loose couplers.
3. Blocked hydraulic lines.
4. Weak or broken retraction springs.
5. Ram damaged internally.
6. Pump reservoir too full.

1. Open pump release valve.
2. Tighten couplers.
3. Clean and flush lines.
4. Send to service center for repair.
5. Send to service center for repair.
6. Drain fluid to correct level.

9. LAYOUT AND DESCRIPTION

Table 2. Parts list to the scheme of hydraulic spreader of 80-400, 80-410, 80-412 (pic. 2, 4, 5)*

No Part name No Part name No Part name

S01 Lower duck bill S06 Piston S11 Coupling bolt

S02 Spring S07 Cup seal S12 O-ring

S03 Upper duck bill S08 O-ring S13 Dust cap

S04 Pivot pin S09 End cap

S05 Circlip S10 Coupling ring

*  please check the Appendix for the scheme 

Table 3. Parts list to the scheme of hydraulic body & frame pump of 80-400, 80-410, 80-412 (pic. 3)*

No Part name No Part name No Part name

P01 Pump housing P13 Overload screw P25 Cir clip

P02 Filler P14 Release valve stem P26 Pump handle

P03 Seal P15 Seal P27 Handle grip

P04 Reservoir end cap P16 O-ring P28 Hose 

P05 Reservoir end cap P17 Back up ring P29 Coupling

P06 Pump foot P18 Clamping nut P30 Dust cap

P07 Hex nut P19 O-ring P31 Ball valve

P08 O-ring P20 Back up ring P32 Spring plunger

P09 Dip stick P21 Piston P33 Spring

P10 Ball valve P22 Handle bracket P34 O-ring

P11 Ball valve P23 Piston pin P35 Screw (safety valve)

P12 Spring P24 Bracket pin P36 Plastic cap

*  please check the Appendix for the scheme

Table 4. Parts list to the scheme of hydraulic ram of 80-400 (pic. 4)*

No Part name No Part name No Part name

R01 Cylinder R07 Cir clip R13 Spacing ring

R02 Retainer nut R08 Y-ring R14 Circlip

R03 Protecting cap R09 Washer (nylon) R15 Protecting cap

R04 Screw R10 Bushing R16 Screw

R05 Spring R11 Half round ring

R06 Hex nut R12 Ram

*  please check the Appendix for the scheme
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№ Название № Название № Название

P10 Сферический клапан верхний P22 Съемный кронштейн P34 Кольцо

P11 Сферический клапан нижний P23 Поршневой палец P35 Винт (предохранит. клапан)

P12 Пружина P24 Ось кронштейна P36 Пластиковая крышка

*  см. схему в приложении

Таблица 4. Список деталей, указанных на схеме цилиндра растяжки 80-400 (рис. 4)*

№ Название № Название № Название

R01 Цилиндр R07 Пружинное кольцо R13 Распорное кольцо

R02 Стопорная гайка R08 Кольцо R14 Пружинное кольцо

R03 Защитная крышка R09 Прокладка R15 Защитная крышка

R04 Винт R10 Переходной фитинг R16 Винт

R05 Пружина R11 Полукруглое кольцо

R06 Шестигранная гайка R12 Цилиндр

*  см. схему в приложении

Таблица 5. Список деталей, указанных на схеме цилиндра растяжки 80-410, 80-412 (рис. 5)*

№ Название № Название № Название

R01 Цилиндр R07 Пружинное кольцо R13 Цилиндр

R02 Стопорная гайка R08 Прокладка R14 Распорное кольцо

R03 Защитная крышка R09 Кольцо R15 Пружинное кольцо

R04 Винт R10 Наружное кольцо R16 Защитная крышка

R05 Пружина R11 Поршневое кольцо R17 Винт

R06 Шестигранная гайка R12 Кольцо

*  см. схему в приложении

     

9. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Уважаемый Покупатель! 

MIOL благодарит Вас, за выбор нашей продукции и гарантирует высокое каче-
ство работы приобретенного Вами изделия, при соблюдении правил его эксплуа-
тации.

Гарантийный срок эксплуатации растяжки 6 месяцев со дня покупки. Данным га-
рантийным талоном производитель подтверждает и берет на себя обязательство по 
бесплатному устранению всех неисправностей, возникших по вине производителя.

Гарантийные обязательства выполняются только при наличии заполненного га-
рантийного талона. 

СОХРАНЯЙТЕ ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН!

Условия гарантийного обслуживания 

1. Гарантия действует при наличии правильно заполненного гарантийного та-
лона с указанием даты продажи, модели, серийного номера, названия фирмы-про-
давца, подписи продавца и покупателя. 
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2. Гарантия действует при соблюдении условий эксплуатации и соблюдении 
правил техники безопасности. 

3. Гарантия не распространяется: 
• на любые виды очистки от загрязнения; 
• на механические повреждения; 
• на выход из строя деталей обладающих ограниченным сроком службы (про-

кладки, кольца и пр.);
• на замену масла. 
4. Гарантийный ремонт не производится в следующих случаях: 
• использование растяжки не по назначению; 
• нарушение потребителем технических характеристик (превышение допусти-

мой на растяжку нагрузки и др.);
• нарушение потребителем правил эксплуатации и хранения растяжки;
• растяжка  получила механическое или химическое повреждение в результате 

транспортировки и эксплуатации;
• повреждения, которые возникли вследствие нарушений требований изгото-

вителя при установке и эксплуатации;
• повреждения, возникшие вследствие форс-мажорных обстоятельств (пожар, 

наводнения, молнии и т.п.), а также других причин, находящихся вне контроля 
продавца и производителя;

• повреждения, которые возникли вследствие попадания внутрь посторонних 
предметов, жидкостей, насекомых и т.п.;

• при использовании в растяжке  неоригинальных запасных частей;
• ремонт или внесение конструктивных изменений неуполномоченными лица-

ми;
• если детали вышли из строя ввиду несвоевременного проведения текущего 

обслуживания;
• отсутствует или имеется в недостаточном количестве и качестве смазка в со-

единениях, вследствие непроведения текущего обслуживания;
• использование масла неустановленного образца;
• очевиден полный износ деталей в результате чрезмерной эксплуатации за ко-

роткий срок или в результате применения в производственных условиях;
• имеется ржавчина на деталях;
• имеются явные признаки внешнего или внутреннего загрязнения.
5. После окончания гарантийного срока эксплуатации ремонт производится за 

счет потребителя.

ВНИМАНИЕ! Обмен изделия осуществляется только в пределах поставляе-
мого в Украину ассортимента. 

Дефективные  изделия принимаются для гарантийного обслуживания только 
чистыми, укомплектованными и в оригинальной упаковке.

 Гарантийный талон заполняется продавцом при передаче товара Покупателю  
и должен иметь название изделия, его серийный номер, срок гарантии, дату про-
дажи. Гарантийный талон должен быть заверен подписью продавца и его Ф.И.О.

Вносить изменения в гарантийный талон запрещается! 
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When replacing the oil you can use the following oil — industrial AI-20 TU U 38-1-01-14-96 
(GOST (State Standard) 20799-88), which is prohibited to substitute with other liquids or contaminated 
oils («wastes», brake fluid, motor oil). 

Return the filler’s screw into its closed position. Then please, pump out the system to 
remove the air (see below).

Periodically clean the pump and the ram from the dust and dirt. 

2. REMOVAL OF AIR FROM THE HYDRAULIC SYSTEM 
The air, which gets into the hydraulic fluid, reduces the efficiency of the hydraulic 

repair kit operation. 
Procedure of the air removal provides for the following actions: 
• place the ram at a lower level than the pump with the piston end pointing down;
• extend and retract the ram several times without putting a load on the system. Air 

will be released into the pump reservoir;
• with the ram fully retracted, and no pressure in the hydraulic system, remove the 

pump’s filler screw. Fill the reservoir with approved hydraulic fluid up to the neces-
sary level.

Unless the efficiency of work of the hydraulic repair kit has restored, repeat the air 
removal procedure. 

3. PROTECTION AGAINST CORROSION
On storing the hydraulic repair kit, keep the rod in the lower position. Protect the hy-

draulic repair kit against the effect of moisture. If the hydraulic repair kit is used under the 
rain or in humid environment, wipe it thoroughly with the dry cloth and oil it after using.

8. TROUBLE-SHOOTING

Problem Possible reason Troubleshooting

Pump loses pressure System components leaking Repair or replace as necessary

Pump not delivering 
fluid

1. Low fluid level in reservoir.
2. Seats are worn.

1. Check fluid level.
2. Repair seats or replace pump body.

Pump handle has a
«spongy» feel

1. Air trapped in system.
2. Too much fluid in reservoir.

1. Refer to Bleeding Air from the system.
2. Check fluid level.

Ram piston will not 
extend

1. Loose couplers.
2. Low fluid level in pump reservoir.
3. Ram seals leaking.

1. Tighten couplers.
2. Fill and bleed the system.
3. Replace worn seals.

Ram piston extends only 
partially

1. Low fluid level in pump reservoir. 
2. Load is above capacity of system.

1. Fill and bleed the system.
2. Use correct equipment.

Ram piston extends 
slower than normal

1. Loose couplers.
2. Restricted hydraulic line or fitting.
3. Pump does not work correctly.
4. Ram seals leaking.

1. Tighten couplers.
2. Clean and replace if damaged.
3. Repair or replace as necessary.
4. Replace worn seals.

Ram does not hold 
pressure

1. Leaky connection.
2. Ram seals leaking.
3. Pump or valve not working correctly.

1. Clean, reseal with thread sealant, and tighten 
connection.
2. Replace worn seals. Replace contaminated 
fluid.
3. Repair or replace as necessary.

Ram leaks hydraulic fluid 1. Worn or damaged seals.
2. Loose connection.

1. Replace worn seals. Replace contaminated 
fluid.
2. Clean, reseal with thread sealant, and tighten 
connection.
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4. SAFETY REGULATIONS

1. Prior to start operating, please, read the manual carefully.
2. Do not exceed the maximum capacity of the pump. Creating pressure beyond the 

rated capacity can result in personal injury.
3. Completely retract the ram before opening the filler screw on the pump to add 

hydraulic fluid.
4. Do not exceed the maximum capacity of the ram. Creating pressure beyond the 

rated capacity can result in personal injury.
5. Do not set poorly-balanced or off-center loads on a ram. The load may tip and 

cause a personal injury.
6. Before operating the pump, tighten all hose connections. Do not overtighten; 

overtightening can cause premature thread failure.

 
5. ACTIONS TO BE TAKEN PRIOR TO COMMENCEMENT

Prior to operating, please, make the following:
• visual inspection;
• oil level check;
• pump out the system to remove the air (see the section CURRENT MAINTENANCE  

S. 2 for detailed actions);
• check the hydraulic repair kit idle.

6. MAINTENANCE INSTRUCTIONS

1. Turn the pump’s release valve clockwise to a closed position. Attention: hand tight-
en the valve only; applying too much force to the valve may damage the valve system.

2. Work the pump handle up and down to send oil through the hose to the ram, caus-
ing the piston to extend to the work piece.

3. Monitor the pressure gauge while completing the application. Attention: the pump 
is equipped with an overload valve that will bypass oil back into the pump reservoir 
in an overload situation (when the system meets the maximum pressure). In this case, 
continued pumping will have no effect on the system. If an overload situation commonly 
occurs, a higher capacity set is needed.

4. To release pressure, slowly turn the release valve counter clockwise (the release 
speed is controlled by how fast the valve is opened).

7. CURRENT MAINTENANCE

Current maintenance is carried out by the user.
Current maintenance includes clarification of the hydraulic repair kit against the dirt 

after the end of operation.
1. REPLACEMENT OF OIL
Place the pump into the vertical position with filler pointing down (the pump must 

be disconnected).
Remove the filler’s screw for the oil to leak out.
After the oil leaked out, turn up the pump and fill it in with the new oil.
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10. ОБСЛУЖИВАНИЕ НЕ ПО ГАРАНТИИ

Мы знаем, что технологии, лежащие в основе наших изделий, останутся ак ту аль-
ными спустя годы, после завершения официального срока гарантии. Поэтому, мы 
продолжаем обслуживать  проданные нами изделия и после его окончания.

Нашим сервисным центром накоплен богатый опыт устранения неисправностей 
различных видов изделий. Большой склад запасных частей и расходных материа-
лов, конкурентоспособные расценки на ремонт, штат опытных квалифицированных  
инженеров позволит в короткие сроки произвести ремонт любой сложности.

Мы работаем, чтобы каждый обладатель изделия MIOL получил от него макси-
мум пользы. Старый друг — лучше новых двух!

Адрес сервисного центра: 
ул. Новомосковская, 8а
61020,  г. Харьков, Украина
тел. (057) 783-30-55 
факс (057) 783-33-54 
моб. тел. (050) 4 010 797 
e-mail: service.miol@gmail.com 
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MIOL is thankful to you for you have chosen the hydraulic repair kit 
of our trade mark. ATTENTION! Prior to start operating, please, learn the 
manual and safety regulations carefully! Compliance with the below men-
tioned rules will linger the operation life of your hydraulic repair kit and 
will keep your life and health on the safe side. 

Violation of maintenance requirements within the warranty period will 
lead to termination of all the warranty obligations from the side of the supplier! 

1. APPLICATION

Hydraulic repair kit is intended for cars repairing works and other similar works.

2. GENERAL VIEW

Fig. 1. General view of 80-400, 80-410                                             Fig. 2. General view of 80-412

3. TECHNICAL CHARACTERISTICS

1. Technical characteristics are given in Table 1.
Table 1. Technical characteristics of 80-400, 80-410 , 80-412

Item number 80-400 80-410 80-412

Capacity, t 4 10 10

Maximal  altitude of cylinder, mm 330 470 470

Trip, mm 120 150 150

Package sizes, mm 590×370×180 815×430×165 1030×500×215

Net weight, kg 17 31 31

Gross weight, kg 20 36 38,5

2. 2. Hydraulic repair kit is intended for work under moderate climate conditions 
with the temperature from minus 10 °С to plus 40 °С.
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MIOL дякує Вам за те, що Ви вибрали продукцію нашої торгівель-
ної марки. УВАГА! Перед початком експлуатації уважно вивчіть ін-
струкцію та правила техніки безпеки! Виконання нижче наведених 
правил продовжить експлуатаційний термін Вашого обладнання і за-
безпечить Ваше життя і здоров’я. 

Порушення умов експлуатації в гарантійний термін спричиняє за 
собою припинення всіх гарантійних зобов’язань з боку постачальника! 

1. ПРИЗНАЧЕННЯ

Розтяжка гідравлічна призначена для проведення ремонтних робіт автомобілів 
(рихтування) і подібних до них робіт.

2. ЗАГАЛЬНИЙ ВИГЛЯД

Мал. 1. Загальний вигляд 80-400, 80-410                                             Мал. 2. Загальний вигляд 80-412

3. ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

1. Технічні характеристики представлені в табл. 1.
Таблиця 1. Технічні характеристики 80-400, 80-410 та 80-412

Найменування характеристики 80-400 80-410 80-412

Вантажопідйомність, т 4 10 10

Максимальна висота циліндра, мм 330 470 470

Робочий хід, мм 120 150 150

Розміри ящика, мм 590×370×180 815×430×165 1030×500×215

Вага нетто, кг 17 31 31

Вага брутто, кг 20 36 38,5

2. Розтяжка призначена для роботи в умовах помірного клімату при температу-
рі від мінус 10 °С  до плюс 40 °С.
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4. ТЕХНІКА БЕЗПЕКИ

1.  Перед початком роботи уважно прочитайте інструкцію.
2. Не перевищуйте максимально допустиме на насос навантаження. Переви-

щення встановленого рівня тиску може привести до травмування.
3. Перед тим, як відкрутити заливний гвинт на насосі для додавання гідравліч-

ної рідини, верніть циліндр у нижнє положення.
4. Не перевищуйте максимально допустиме на циліндр навантаження. Переви-

щення встановленого рівня тиску може привести до травмування.
5. Не розміщуйте на циліндрі вантаж, який хитається або не відцентрований. 

Вантаж може впасти і привести до травмування.
6. Перед тим як працювати з насосом, затягніть всі з’єднання. Занадто сильне 

затягнення з’єднань може привести до передчасного зносу різьби.

 
5. ДІЇ ПЕРЕД ПЕРШОЮ ЕКСПЛУАТАЦІЄЮ

Перед початком роботи зробіть:
• зовнішній огляд;
• перевірку рівня масла;
• прокачайте систему для видалення повітря (детальні дії описані в розділі ПО-

ТОЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ п.2);
• перевірку розтяжки на холостому ходу.

6. ІНСТРУКЦІЇ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ

1. Поверніть випускний клапан насоса за годинниковою стрілкою до упору. Увага: 
клапан можна затягувати тільки вручну, якщо прикласти занадто сильне зусилля, кла-
пан може бути пошкоджений.

2. Попрацюйте рукояткою насоса, щоб масло через шланг поступило до циліндру  
і привело у дію поршень для розтягування робочого об’єкта.

3. Слідкуйте за навантаженням під час роботи з розтяжкою. Увага: насос устаткова-
ний перевантажувальним клапаном, який направить масло назад до резервуару, якщо 
навантаження буде перевищене (коли система буде працювати при максимальному  
тиску). В цьому випадку тривале накачування насосом не буде впливати на систему. 
Якщо ситуації з перевищенням навантаження виникають часто, то вам необхідна роз-
тяжка з більш високим рівнем навантаження.

4. Щоб знизити тиск, повільно поверніть випускний клапан проти годинникової 
стрілки (швидкість зниження тиску залежить від швидкості відкриття клапана).

7. ПОТОЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ

Поточне обслуговування робиться споживачем.
У поточне обслуговування входить очищення розтяжки від забруднення після 

закінчення роботи.
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Нашим сервісним центром накопичений багатий досвід усунення несправнос-
тей різних видів виробів. Великий склад запасних частин і витратних матеріалів, 
конкурентоздатні розцінки на ремонт, штат досвідчених кваліфікованих  інженерів 
дозволить в короткі терміни провести ремонт будь-якої складності.

Ми працюємо, аби кожен власник виробу MIOL отримав від нього максимум 
користі. Старий друг — краще нових двох!

Адреса сервісного центру: 
вул. Новомосковська, 8а    
61020,  м. Харків, Україна
тел. (057) 783-30-55 
факс (057) 783-33-54 
моб. тел. (050) 4 010 797 
e-mail: service.miol@gmail.com
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3. Гарантія не поширюється: 
• на будь-які види очищення від забруднення; 
• на механічні пошкодження; 
• на вихід з ладу деталей, що мають обмежений термін служби (прокладки, кіль-

ця та ін.);
• на заміну масла. 
4. Гарантійний ремонт не проводиться в наступних випадках: 
• використання розтяжки не за призначенням;
• порушення споживачем технічних характеристик (перевищення допустимого 

на розтяжку навантаження та  ін.);
• порушення споживачем правил експлуатації і зберігання розтяжки;
• розтяжка  отримала механічне або хімічне пошкодження внаслідок транспор-

тування і експлуатації;
• пошкодження, які виникли внаслідок порушень вимог виробника при уста-

новці і експлуатації;
• пошкодження, що виникли внаслідок форс-мажорних обставин (пожежі, по-

вені, блискавки і тому подібне), а також інші причини знаходяться поза контро-
лем продавця і виробника;

• пошкодження, які виникли внаслідок попадання всередину сторонніх пред-
метів, рідин, комах і тому подібне;

• при використанні в розтяжці  неоригінальних  запасних частин;
• ремонт або внесення конструктивних змін неуповноваженими особами;
• якщо деталі вийшли з ладу зважаючи на несвоєчасне проведення поточного 

обслуговування;
• відсутнє або є в недостатній кількості і якості мастило в з’єднаннях,  внаслідок 

непроведення поточного обслуговування;
• використання масла невстановленого зразка;
• очевидний повний знос деталей в результаті надмірної експлуатації за корот-

кий строк або в результаті вживання у виробничих умовах;
• є іржа на деталях;
• є явні ознаки зовнішнього або внутрішнього забруднення.
5. Після закінчення гарантійного терміну експлуатації ремонт проводиться за 

рахунок споживача.

УВАГА! Обмін виробу здійснюється лише в межах асортименту, що поставля-
ється до України.

Дефективні вироби приймаються для гарантійного обслуговування лише чис-
тими, укомплектованими і в оригінальній упаковці. 

Гарантійний талон заповнюється продавцем при передачі товару Покупцеві і 
повинен мати назву виробу, його серійний номер, термін гарантії, дату продажу. 
Гарантійний талон має бути завірений підписом продавця і його П.І.Б.

Вносити зміни до гарантійного талона забороняється! 

10. ОБСЛУГОВУВАННЯ НЕ ПО ГАРАНТІЇ

Ми знаємо, що технології, які лежать в основі наших виробів, залишаться акту-
альними через роки, після завершення офіційного терміну гарантії. Тому, ми продо-
вжуємо обслуговувати  продані нами вироби і після його закінчення.
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1. ЗАМІНА МАСЛА
Встановіть насос  у вертикальне положення заливною горловиною униз (насос 

повинен бути від’єднаний).
Відкрутіть болт з заливної горловини, щоб масло витекло.
Після того, як масло витече, переверніть насос і залийте нове масло до міток на 

щупі.
При заміні можна використовувати масло — індустріальне АІ-20 ТУ У 38-1-01-14-96 

(ГОСТ 20799-88), яке  забороняється замінювати іншими рідинами або  забрудненими масла-
ми («відробітком», гальмівною рідиною, моторним маслом).  

Закрутіть гвинт в горловину. Після цих дій прокачайте систему для видалення 
повітря (див. нижче).      

Періодично очищуйте насос і циліндр від пилу та бруду.

2. ВИДАЛЕННЯ ПОВІТРЯ З ГІДРАВЛІЧНОЇ СИСТЕМИ 
Повітря, що потрапляє в гідравлічну рідину, знижує ефективність роботи роз-

тяжки. 
Процедура видалення повітря передбачає наступні дії: 
• розташуйте циліндр нижче насоса таким чином, щоб кінець поршня був на-

правлений вниз;
• кілька разів енергійно прокачайте насос з циліндром без навантаження на 

половину вильоту, повітря буде випущене в резервуар насоса;
• коли циліндр знаходиться в стиснутому положенні, і гідравлічна система зна-

ходиться не під тиском, викрутіть болт із заливної горловини насоса. Напо-
вніть резервуар відповідною гідравлічною рідиною до міток на щупі. 

Якщо ефективність роботи розтяжки не відновилася, повторити процедуру ви-
далення повітря. 

3. ОБЕРІГАННЯ ВІД ІРЖІ 
При зберіганні розтяжки тримайте шток в нижньому положенні. Оберігайте роз-

тяжку від дії вологи. Якщо розтяжка використовується під дощем або у вологому 
середовищі, після використання ретельно протріть його сухою тканиною і змастіть 
нефарбовані частини (штоки). 

8. МОЖЛИВІ НЕСПРАВНОСТІ І ЇХ УСУНЕННЯ

Несправність Причина Спосіб усунення

Знижується тиск  в 
насосі

Витік  в складових системи Полагодити або замінити несправну частину 
системи

Насос не доставляє 
рідину

1. Низький рівень рідини  в резервуарі.
2. Сідла зношені.

1. Перевірте рівень рідини.
2. Полагодьте сідла або замініть корпус насоса.

Рукоятка насоса «пру-
жинить»

1. Система завоздушена.
2. Занадто багато рідини в резервуарі.

1. Див. пункт «Видалення повітря з гідравлічної 
системи».
2. Перевірте рівень рідини.

Поршень циліндра не 
висувається

1. Ослаблені  з’єднання.
2. Низький рівень рідини в резервуарі насоса.
3. Витік в циліндрі.

1. Затягніть з’єднання.
2. Долийте рідину в резервуар.
3. Замініть зношені прокладки.
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Несправність Причина Спосіб усунення

Поршень циліндра 
висувається лише 
частково

1. Низький рівень рідини в резервуарі насоса.
2. Перевищено допустиме навантаження.

1. Долийте рідину  в резервуар.
2. Використовуйте розтяжку з більш високим 
рівнем допустимого навантаження.

Поршень циліндра 
висувається повільніше 
норми

1. Ослаблені з’єднання.
2. Гідравлічна система або фітінг забруднені.
3. Насос працює неправильно.
4. Витік в циліндрі.

1. Затягніть з’єднання.
2. Прочистіть і замініть, якщо є пошкодження.
3. Полагодьте або замініть при необхідності.
4. Замініть зношені прокладки.

Циліндр не утримує 
тиск

1. Витік  в з’єднаннях.
2. Витік в циліндрі.
3. Насос або клапан працюють неправильно.

1. Прочистіть, вставте прокладки з ущіль ню-
вачем та затягніть з’єднання.
2. Замініть зношені прокладки. Замініть за-
бруднену рідину.
3. Полагодьте або замініть при необхідності.

Витік гідравлічної 
рідини з циліндра.

1. Зношені або пошкоджені прокладки.
2. Ослаблені з’єднання.

1. Замініть зношені прокладки. Замініть за-
бруднену рідину.
2. Прочистіть, вставте прокладки з ущільню-
вачем та затягніть з’єднання.

Зворотній хід циліндра 
не відбувається або 
уповільнений

1. Випускний клапан насоса зачинений.
3. Ослаблені з’єднання.
2. Заблокована гідравлічна система.
3. Слабі або пошкоджені пружини зворотного 
ходу.
4. Внутрішні пошкодження циліндра.
5. Резервуар насоса переповнений.

1. Відкрийте випускний клапан насоса.
2. Затягніть з’єднання.
3. Прочистіть гідравлічну систему.
4. Зверніться в сервісний центр для ремонту.
5. Зверніться в сервісний центр для ремонту.
6. Спустіть рідину до потрібного рівня.

9. СХЕМА І ОПИС

Таблиця 2. Перелік деталей, які вказані на схемі розсувної лапи розтяжок 80-400, 80-410, 80-412 (мал. 2, 4, 5)*

№ Назва № Назва № Назва

S01 Нижня механічна лопата S06 Поршень S11 З’єднувальний болт

S02 Пружина S07 Манжетне ущільнення S12 Кільце

S03 Верхня механічна лопата S08 Кільце S13 Ковпачок для захисту від пилу

S04 Вісь S09 Кінцева пробка

S05 Пружинне кільце S10 З’єднувальне кільце

*  див. схему у додатку 

Таблиця 3. Перелік деталей, які вказані на схемі насоса розтяжок 80-400, 80-410, 80-412 (мал. 3)*

№ Назва № Назва № Назва

P01 Корпус насоса P11 Сферичний клапан нижній P21 Поршень

P02 Заливна горловина P12 Пружина P22 З’ємний  кронштейн

P03 Сальник P13 Гвинт P23 Поршневий палець

P04 Кінцева  заглушка резервуара P14 Рукоятка випускного клапана P24 Вісь кронштейна

P05 Кінцева  заглушка резервуара P15 Сальник P25 Пружинне кільце

P06 Основа насоса P16 Кільце P26 Рукоятка насоса

P07 Шестигранна гайка P17 Кільцева підкладка P27 Ручка

P08 Кільце P18 Зажимна гайка P28 Шланг

P09 Показник рівня P19 Кільце P29 Коннектор

P10 Сферичний клапан верхній P20 Упорне кільце P30 Ковпачок для захисту від пилу
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№ Назва № Назва № Назва

P31 Сферичний клапан P33 Пружина P35 Гвинт (запобіжний клапан)

P32 Пружинний фіксатор P34 Кільце P36 Пластикова кришка

*  див. схему у додатку

Таблиця 4. Перелік деталей, які вказані на схемі циліндра розтяжки 80-400 (мал. 4)*

№ Назва № Назва № Назва

R01 Циліндр R07 Пружинне кільце R13 Розпірне кільце

R02 Стопорна гайка R08 Кільце R14 Пружинне кільце

R03 Захисна кришка R09 Прокладка R15 Захисна кришка

R04 Гвинт R10 Перехідний фітінг R16 Гвинт

R05 Пружина R11 Напівкругле кільце

R06 Шестигранна гайка R12 Циліндр

*  див. схему у додатку

Таблиця 5. Перелік деталей, які вказані на схемі циліндра розтяжки 80-410, 80-412 (мал. 5)*

№ Назва № Назва № Назва

R01 Циліндр R07 Пружинне кільце R13 Циліндр

R02 Стопорна гайка R08 Прокладка R14 Розпірне кільце

R03 Захисна кришка R09 Кільце R15 Пружинне кільце

R04 Гвинт R10 Зовнішнє кільце R16 Захисна кришка

R05 Пружина R11 Поршневе кільце R17 Гвинт

R06 Шестигранна гайка R12 Кільце

*  див. схему у додатку

     

10. ГАРАНТІЙНІ ЗОБОВ’ЯЗАННЯ

Шановний Покупець! 

MIOL дякує Вам за вибір нашої продукції і гарантує високу якість роботи при-
дбаного Вами виробу, при дотриманні правил його експлуатації.

Строк гарантії – 6 міс. від дати покупки. Даним гарантійним талоном виробник 
підтверджує і бере на себе зобов’язання по безкоштовному усуненню всіх несправ-
ностей, що виникли з вини виробника.

Гарантійні зобов’язання виконуються лише за наявності заповненого гарантій-
ного талона. 

ЗБЕРІГАЙТЕ ГАРАНТІЙНИЙ ТАЛОН! 

Умови гарантійного обслуговування 

1. Гарантія діє за наявності правильно заповненого гарантійного талона з вказів-
кою дати продажу, моделі, серійного номера, назви фірми-продавця, підпису про-
давця і покупця. 

2. Гарантія діє при дотриманні умов експлуатації і дотримання правил техніки 
безпеки. 
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