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BULLENTIN No 2

FARLIGA PUCKAR !

1 Felaktiga puckar skapar problem !
2 Vad är “felaktig puck” ?
3 För tjock puck !

För stor diameter !
Puck med musöron !

4 Vad är “rätt puck” ?
Puck med mindre diameter än 77 mm !
Puck med mindre tjocklek än 26 mm !

INTERNATIONELLT STANDARDMÅTT ÄR:
3 tum x 1 tum = 76,2 x 25,4 mm

VILKA PUCKAR SKALL ANVÄNDAS I PUCCO 70 ELLER 90 ?
1 Gamla slitna puckar går utmärkt att använda !
2 Nya puckar går att använda om de är märkta med “godkänd matchpuck” och “smetfria” !
3 Puckarnas mått skall vara inom 77 x 26 mm

VILKA PUCKAR KAN INTE ANVÄNDAS !
1 Nya puckar av andra sorteringen från pucktillverkaren !
2 De puckar som övriga spelare använder på samma is !

Avgränsa med enkel planksarg !
3 Puckar som skadats genom att målburen saknar skydd i nedre bakkanten – detta ger

musöron.
4 Puckar som skadats och blivit konkava med högre mått i ytterkanterna genom hårda

stolpskott.
5 Puckar med ”gjutskägg” från tillverkarens formverktyg.

VAD GÖRA ?
Kontrollera puckarna med bifogade tolk mellan träningspassen och förvara maskinpuckarna i särskild hink.
Märk gärna puckarna med lämplig färg !
Om maskinen skulle kunna skjuta defekta puckar erfordras en större tolerans i maskinens inre mått – då får vi
samtidigt en maskin med betydligt sämre precision i träffbilden – och det vill vi inte ha !
Om maskinen användes inomhus på helt torra golv – typ innebandy, tennis, wollyboll eller plastis bör Du

spraya vatten med en enkel sprayflaska i rören före iplock av puckar. Detta kan upprepas mellan varje

förnyat iplock av 60 puckar

Varma och soliga dagar sväller puckarna och blir större. Då bör Du alltid låta puckarna passera en hink med kallt
vatten innan Du plockar i dem i rören.

OBSERVERA
Puccomaskinerna fungerar alldeles utmärkt med gamla väl slitna puckar – nya går också bra!


