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VAROITUS
Henkilövahinkojen välttämiseksi jokaisen, joka käyttää, asentaa,
korjaa tai huoltaa tätä työkalua, vaihtaa siihen varusteita tai
työskentelee sen lähettyvillä, ON luettava ja ymmärrettävä nämä
ohjeet ennen minkään toimenpiteen suorittamista.
ÄLÄ HÄVITÄ – ANNETTAVA KÄYTTÄJÄLLE
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Tekniset tiedot
Tuotetiedot
Maksimikäyttöpaine 7.0 bar 

( psig)
Kuormittamaton nopeus 350 r/min 

( rpm)
Paino 4.5 kg 

(9.9 lb)

Vakuutukset
Vastuu
Useat käyttöympäristön tilanteet voivat vaikuttaa
kiristystoimintoihin ja voivat vaatia tuloksien hyväksymistä.
Sovellettavien standardien ja/tai määräysten
yhdenmukaistamisen varmistamiseksi, vaadimme sinua
tarkastamaan asennusmomentin ja pyörimissuunnan minkä
tahansa kiristystulokseen vaikuttavan tilanteen jälkeen.
Näiden tilanteiden esimerkit sisältävät seuraavat, niitä
kuitenkaan rajoittamatta:

• työstöjärjestelmän alkuasennus
• osaerän, pultin, ruuvierän, työkalun, ohjelman,

kokoonpanon tai ympäristön vaihto tai muutos
• ilma- tai sähköliitäntöjen muutos
• ergonomiikan, prosessin, laadunvalvontatoimenpiteiden

tai menetelmien muutos
• käyttäjän vaihdettavissa
• mikä tahansa muu muutos, joka vaikuttaa

kiritystoiminnon tulokseen
Tarkastuksessa tulisi:

• varmistaa, että liitosolosuhteet eivät ole muuttuneet
tilanteiden vaikutuksesta johtuen.

• olla suoritettu laitteiston alkusennuksen, huollon tai
korjauksen jälkeen.

• suorittaa vähintään kerran työjakson aikana tai toisen
tarkoitukseen soveltuvan ajan välein.

EU-
VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS
Me, Atlas Copco Industrial Technique AB, S-105 23
STOCKHOLM SWEDEN, vakuutamme vastuullisesti, että
tuote (nimi, tyyppi ja sarjanumero, katso etusivu) on
yhdenmukainen seuraavien direktiivien kanssa: 
2006/42/EC
Sovellettu harmonisoituja standardeja:
ISO 11148-6
Viranomaiset voivat pyytää asiaan liittyvät tekniset tiedot
kohteesta:
Product Compliance Manager, Atlas Copco Industrial
Technique AB, S-105 23 Stockholm Sweden
Stockholm, 11 June 2018
Carl von Schantz, Managing Director

Julkaisijan allekirjoitus 

Melu- ja tärinädirektiivin selonteko
• Äänenpainetaso 80 dB(A) , mittausepävarmuus 3 dB(A),

ISO15744 mukaisesti.
• Äänentehotaso dB(A) , mittausepävarmuus 3 dB(A),

ISO15744 mukaisesti.
• Kokonaistärinätaso <2.5 m/s2, mittausepävarmuus ,

ISO28927-2 mukaisesti.
Nämä ilmoitetut arvot saatiin laboratoriotyyppisissä testeissä
mainittujen standardien mukaisesti. Arvot soveltuvat
vertailuun toisten testattujen työkalujen vastaavien arvojen
kanssa, kun testaus on tehty samojen standardien puitteissa.
Ilmoitetut arvot eivät ole riittäviä riskianalyysien tekemiseen,
ja yksittäisistä työpisteistä mitatut arvot saattavat olla tässä
ilmoitettuja arvoja korkeampia. Hetkelliset altistusarvot ja
yksittäisen käyttäjän vahingoittumisriski ovat ainutkertaisia
ja ne riippuvat siitä, miten käyttäjä työskentelee, mitä hän
työstää, miten työpiste on suunniteltu, miten pitkään hän
altistuu ja siitä, millaisessa fyysisessä kunnossa käyttäjä on.
Me Atlas Copco Industrial Technique AB, emme ole
vastuussa ilmaistujen arvojen käytöstä syntyvistä
seuraamuksista todellista altistumista vastaavien arvojen
sijaan työpaikan tilanteen yksittäisessä riskiarvioinnissa, jota
emme voi hallita.
Tämä työkalu voi aiheuttaa käsien ja käsivarsien tärisemistä,
jos sitä ei käytetä oikealla tavalla. Käsitärinän hallintaa
koskeva EU-opas löytyy osoitteesta http://www.pneurop.eu/
index.php. Valitse "Työkalut" ja sen alta kohta
"Lainsäädäntö".
Suositamme säännöllisiä terveystarkastuksia tärinäaltistuksen
aiheuttamien, tärinäsairauteen viittaavien oireiden
havaitsemiseksi ajoissa, jotta työnohjauksella ja
työympäristöön vaikuttavilla toimilla voidaan estää oireiden
paheneminen tulevaisuudessa.

Jos tämä laite on tarkoitettu kiinteisiin sovelluksiin: 
Melupäästöarvot ovat ohjeellisia koneenrakentajaa
varten. Koko koneen melu- ja tärinäpäästötiedot on
ilmoitettava koneen käyttöohjeessa.

Tietoa REACH-asetuksen artiklasta 33
Euroopan REACH-asetus (EU) N:o 1907/2006 kemikaalien
rekisteröinnistä, arvioinnista, lupamenettelyistä ja
rajoituksista määrittelee muun muassa toimitusketjun
viestintään liittyviä velvoitteita. Tiedonantovelvoite koskee
myös tuotteita, jotka sisältävät niin sanottuja erityistä huolta
aiheuttavia aineita (ns. ehdokasluettelon aineita). 27.
kesäkuuta 2018 tähän ehdokasluetteloon lisättiin lyijymetalli
(CAS-numero 7439-92-1).
Yllä olevaa noudattaen haluamme ilmoittaa, että jotkut
mekaaniset komponentit tuotteessa saattavat sisältää
lyijymetallia. Tämä on aineiden rajoittamista koskevan
lainsäädännön mukaista ja perustuu RoHS-direktiivin

http://www.pneurop.eu/index.php
http://www.pneurop.eu/index.php
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(2011/65/EU) poikkeuksiin. Lyijymetalli ei vuoda eikä
mutatoidu tuotteesta normaalin käytön aikana, ja
lyijymetallipitoisuus valmiissa tuotteessa on huomattavasti
alle sovellettavan kynnysarvon. Ota huomioon paikalliset
vaatimukset lyijyn hävittämiselle tuotteen käyttöiän lopussa.

Turvallisuus
VAROITUS Omaisuusvahingon tai vakavan
tapaturman riski
Varmista, että olet lukenut ja ymmärrät kaikki ohjeet
ennen työkalun käyttöä ja että noudatat niitä. Ohjeiden
noudattamatta jättämisen seurauksena voi olla
sähköisku, tulipalo, omaisuusvahinko ja/tai vakava
ruumiinvamma.

► Lue kaikki turvallisuusohjeet, jotka on toimitettu
järjestelmän eri osien mukana.

► Lue kaikki tuoteohjeet järjestelmän eri osien
asennusta, käyttöä ja huoltoa varten.

► Lue kaikki paikalliset lainsäädännön mukaiset
turvallisuusohjeet koskien järjestelmää ja siihen
sisältyviä osia.

► Säilytä kaikki turvallisuutta koskevat tiedot ja ohjeet
myöhempää käyttöä varten.

Käyttötiedote
Tämä laite on suunniteltu kierteitettyjen kiinnittimien
asentamiseen puuhun, metalliin tai muoviin sekä
irrottamiseen näistä materiaaleista.
Muut käyttötavat ovat kiellettyjä. Vain ammattikäyttöön.

VAROITUS Tapaturmavaara.
► Reaktiotankoa on käytettävä, jos momentti on

korkeampi kuin 50 Nm.
Reaktiovarsi on tarkoitettu sähkötyökalujen
vääntövoiman aiheuttaman reaktiovoiman
vaimentamiseen.

Tuotteen tekniset ohjeet
Varoitus/tärkeää

• Tarkasta pyörimissuunta ennen tuotteen käyttöä.
• Älä käytä tuotetta ellet ole varma että kytkin on

vapautunut.
• Tarkasta, että voimahylsy on kiinnitetty luotettavasti ja

oikein. Vaihda pidätin- tai lukitussokka tarvittaessa.
• Kun käytät eristimen kannatinta, tarkista, että se on

hyvässä kunnossa ja oikein kiinnitetty.

Yleiset ohjeet
Reaktiivisen vääntömomentilla varustetun työkalujen
käyttäjien tulisi erityisesti noudattaa varovaisuutta
puristumisvaarasta johtuvien tapaturmien välttämiseksi.
Turvallisuussyistä - älä koskaan salli kenenkään käyttää
työkalua, elleivät he ole saaneet koulutusta tai tutustuneet

huolellisesti työkalun toimintaan erilaisissa olosuhteissa.
Työkalua saa käyttää vain yhdessä määritetyn reaktiotangon
kanssa, joka on liitetty kyseiseen ruuviliitossovellukseen.

VAROITUS Murskaantumisvaara

Tarkasta työkalun pyörimissuunta ennen sen käyttöä!
Käynnistys odottamattomalla pyörimissuunnalla voi
aiheuttaa henkilötapaturmia ja omaisuusvahinkoja.

► Varmista, että työkalun pyörimissuunta on oikea
ennen työkalun käynnistämistä.

► Pidä kätesi kaukana reaktiotangosta työkalun käytön
aikana.

Yleiset turvamääräykset
Henkilövahinkojen välttämiseksi jokaisen, joka käyttää,
asentaa, korjaa tai huoltaa tätä työkalua, vaihtaa siihen osia
tai työskentelee sen lähettyvillä, on luettava ja ymmärrettävä
nämä ohjeet.
Tavoitteemme on valmistaa työkaluja, jotka auttavat
työskentelemään turvallisesti ja tehokkaasti. Tämän ja minkä
tahansa muun laitteen tärkein turvallisuustekijä on SEN
KÄYTTÄJÄ. Huolellisuutesi ja arviointikykysi ovat paras
suoja loukkaantumisia vastaan. Kaikkia mahdollisia
vaaratekijöitä ei voida käsitellä tässä ohjeessa, joten tässä
keskitytään niistä tärkeimpiin.

• Vain pätevät, koulutetut käyttäjät saavat asentaa tämän
sähkötyökalun tai säätää tai käyttää sitä.

• Tätä työkalua tai sen osia ei saa muuttaa millään tavalla.
• Älä käytä tätä työkalua, jos se on vaurioitunut.
• Jos nimellisnopeuden tai toimintapaineen kyltit tai

vaarasta varoittavat kyltit eivät ole enää selvästi
luettavissa tai irtoavat, ne on vaihdettava viiveettä.

Turvallisuuteen liittyviä lisätietoja on seuraavissa
lähteissä:

• Muut työkalun mukana toimitetut oppaat ja
tiedotteet

• Työnantajasi, alan ammattiliitto ja/tai
ammattiyhdistys

• ”Safety Code for Portable Air
Tools” (Paineilmatyökalujen turvallisuussäännöstö)
(ANSI B186.1), joka on julkaisuajankohtana
saatavilla Global Engineering Documents -
organisaatiosta osoitteesta http://global.ihs.com/ tai
numerosta 1 800 854 7179. Jos ANSI-standardien
hankkimisessa on vaikeuksia, ota yhteys ANSI-
organisaatioon osoitteessa http://www.ansi.org/.

• Työterveyttä ja -turvallisuutta koskevia lisätietoja
on saatavissa seuraavilta verkkosivuilta: http://
www.osha.gov (USA), http://osha.europa.eu/
(Eurooppa)
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Paineilman syöttöön ja liitäntöihin liittyvät vaarat
• Paineilma voi aiheuttaa vakavia vammoja.
• Katkaise aina ilmansyöttö, poista paine putkistosta ja

irrota työkalu ilmansyöttölähteestä, kun sitä ei käytetä,
tehtäessä korjaustöitä ja ennen osien vaihtamista.

• Älä koskaan suuntaa paineilmaa itseäsi tai ketään muuta
kohti.

• Hallitsemattomasti liikkuvat letkut voivat aiheuttaa
vakavia vammoja. Tarkasta aina, että letkut ja liitokset
ovat ehjiä ja tiukasti kiinni.

• Älä käytä työvälineessä pikaliittimiä. Lue asennusohjeet
oikean asennuksen varmistamiseksi.

• Jos käytetään yleiskäyttöisiä kierreliitoksia, niihin on
asennettava lukitustapit.

• Ilmanpaine ei saa ylittää 6,3 baaria (90 psig) tai työkalun
tyyppikilvessä ilmoitettua painetta.

Kiinni takertumisen vaara
• Pysy loitolla pyörivistä koneenosista. Vaatteiden,

käsineiden, korujen, solmion, huivin tai hiusten
takertuminen työkaluun tai sen varusteisiin voi johtaa
tukehtumiseen, päänahan irtoamiseen ja/tai syviin
haavoihin.

• Käsineet voivat takertua pyöriviin koneenosiin
aiheuttaen sormien murtumisen tai katkeamisen.

• Kumipintaiset ja metallivahvisteiset käsineet takertuvat
helposti pyörivän ulostulon hylsyihin tai jatkeisiin.

• Älä käytä väljiä käsineitä tai käsineitä, joiden sormiosat
ovat kuluneet tai katkaistu irti.

• Älä koskaan pidä kiinni koneen mekaanisesta
ulostulosta, hylsystä tai ulostulon jatkeesta.

Sinkoilevien kappaleiden aiheuttama vaara
• Käytä aina iskunkestäviä suojalaseja ja kasvosuojusta

työkalun käyttö-, korjaus- ja huoltoalueella tai niiden
läheisyydessä sekä osien vaihdon yhteydessä.

• Varmista, että kaikki muut alueella olijat käyttävät
iskunkestävää silmien- ja kasvojensuojainta. Pienetkin
kappaleet voivat vaurioittaa silmiä ja aiheuttaa sokeutta.

• Vakava vamma tai tapaturma voi aiheutua yli- tai
alikiristetyistä kiinnikkeistä, jotka voivat rikkoutua tai
löystyä ja irrota. Irronneet osat voivat sinkoutua ulos.
Tiettyä vääntömomenttia vaativat asennukset täytyy
tarkistaa käyttäen erityistä vääntömomentin mittaria.
HUOMIO: Niin sanotut \"klik\"-momenttiavaimet eivät
tarkista mahdollisesti vaarallisia ylikiristettyjä
olosuhteita.

• Älä käytä kädessä pidettäviä liittimiä. Käytä vain
hyväkuntoisia voimapistorasioita tai iskuhylsyjä.

• Varmista, että työstettävä kappale on kiinnitetty
kunnolla.

Käyttövaarat
• Katkaise ilmansyöttö ennen ruuvinvääntimen terän tai

hylsyn käsittelyä, kytkimen säätöä tai työkalun
purkamista.

• Käyttäjien ja huoltajien on pystyttävä fyysisesti
käsittelemään työkalun kokoa, painoa ja voimaa.

• Pitele työkalua oikein:ole valmis korjaamaan normaali
tai äkkinäinen liike – pidä molemmat kädet valmiina.

• Tarkista laitteen oikea toiminta heti kytkimen säätämisen
jälkeen.

• Älä käytä alhaisella paineella tai jos laite on kulunut:
kytkin ei välttämättä toimi, jolloin työkalun kahva
saattaa pyöriä äkillisesti.

• Tue työkalun kahva aina hyvin vastakkaiseen suuntaan
akselin pyörimisestä, jotta äkillinen kiristyminen
vähenee loppukiristyksen ja alkulöysäyksen aikana.

• Jos mahdollista, käytä tukivartta reaktiomomentin
vaimentamiseen. Jos se ei ole mahdollista, suorissa
työkaluissa ja pistoolikahvaisissa työkaluissa
suositellaan käytettäväksi sivukahvoja ja
kulmamutterinvääntimissä reaktiotankoja. Suosituksena
on käyttää aina jotakin tapaa reaktiomomentin
vaimentamiseen yli 4 Nm:ssä (3 lbf.ft) suorissa
työkaluissa, yli 10 Nm:ssä (7.5 lbf.ft) pistoolikahvaisissa
työkaluissa ja yli 60 Nm:ssä (44 lbf.ft)
kulmamutterinvääntimissä.

• Sormet voivat rusentua avoimissa crowfoot-
mutterinvääntimissä.

• Älä käytä ahtaissa tiloissa: varo käsien joutumista
puristukseen työkalun ja työstettävän kappaleen väliin
etenkin irtikierrettäessä.

Toistuvien liikkeiden aiheuttamat vaarat
• Kun sähkötyökalua käytetään työtehtävissä, käyttäjä

saattaa tuntea epämukavuutta käsissä, käsivarsissa,
hartioissa, niskassa ja muissa kehonosissa.

• Työskentele miellyttävässä mutta tukevassa asennossa ja
vältä hankalia työasentoja ja epätasapainoa. Asennon
vaihto pidempään kestävissä tehtävissä voi auttaa
välttämään epämukavuutta ja väsymistä.

• Älä jätä oireita huomioimatta, kuten jatkuvaa tai
toistuvaa epämukavuutta, kipua, pakotusta, särkyä,
pistelyä, tunnottomuutta, polttavaa tunnetta tai
jäykkyyttä. Keskeytä työkalun käyttö, kerro siitä
työnantajalle ja ota yhteys lääkäriin.

Melu- ja tärinävaarat
• Kovat äänet voivat aiheuttaa pysyviä kuulovaurioita ja

muita ongelmia, kuten tinnitusta. Käytä työnantajan tai
työterveys- ja työturvallisuusmääräysten suosittelemia
kuulosuojaimia.

• Tärinälle altistuminen voi aiheuttaa vammauttavia
vahinkoja hermoissa sekä käsien ja käsivarsien
verenkierrossa. Pukeudu lämpimästi ja pidä kädet
lämpiminä ja kuivina. Jos havaitset tunnottomuutta,
pistelyä, kipua tai ihon kalpenemista, keskeytä työkalun
käyttö, kerro siitä työnantajalle ja ota yhteys lääkäriin.

• Pidä työkalusta kiinni kevyesti mutta turvallisesti, sillä
tärinästä aiheutuva riski on yleensä sitä suurempi, mitä
kovemmalla voimalla työkalusta pidetään kiinni. Jos
mahdollista, käytä tukivartta tai asenna sivukahva.

• Melu- ja värinätasojen tarpeettoman nousun välttäminen:
• Käytä ja huolla työkalua ja valitse, huolla ja vaihda

varusteet ja lisätarvikkeet tämän käyttöohjeen
mukaisesti.
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• Älä käytä kuluneita tai huonosti istuvia ruuvinvääntimen
teriä, hylsyjä tai jatkeita.

Työpaikkaan liittyvät vaarat
• Liukastuminen, kompastuminen tai kaatuminen voi

johtaa vakavaan tapaturmaan tai kuolemaan. Varo
lattialla tai työalustalla olevia letkuja.

• Vältä pölyn ja höyryjen hengittämistä ja
työskentelyjätteiden käsittelemistä, jotka voivat aiheuttaa
terveyshaittoja (esimerkiksi syöpää, vastasyntyneiden
epämuodostumia, astmaa ja/tai ihotulehdusta
(dermatiittia)). Käytä pölynpoistoa ja hengityssuojainta,
kun työstettävistä materiaaleista irtoaa ilmaan hiukkasia.

• Jotkut hionnassa, sahauksessa, rouhinnassa, porauksessa
ja muissa rakennustöissä syntyvät pölyt sisältävät
kemikaaleja, jotka Kalifornian osavaltion mukaan
aiheuttavat syöpää, vastasyntyneiden epämuodostumia ja
lisääntymisongelmia. Esimerkkejä tällaisista
kemikaaleista:

• lyijypohjaisista maaleista lähtöisin oleva lyijy
• tiilistä, sementistä ja muista muurausaineista

lähtöisin oleva kiteinen piidioksidi
• kemiallisesti käsitellystä kumista lähtöisin oleva

arsenikki ja kromi.
Altistumisriski näille kemikaaleille vaihtelee sen
mukaan, kuinka usein teet tämänkaltaista työtä. Voit
vähentää altistumista näille kemikaaleille seuraavasti:
työskentele hyvin tuuletetussa tilassa ja käytä
hyväksyttyjä suojavälineitä, kuten hengityssuojaimia,
jotka suodattavat mikroskooppisen pienet hiukkaset.

• Etene varovasti tuntemattomassa ympäristössä. Tunne
työskentelystä mahdollisesti aiheutuvat vaarat. Työkalua
ei ole eristetty sähkövirtalähteiltä.

• Työkalua ei suositella käytettäväksi mahdollisesti
räjähdysalttiissa ympäristössä.

ÄLÄ HÄVITÄ – ANNA KÄYTTÄJÄLLE

Kilvet ja tarrat
Tuote on varustettu tärkeitä turvallisuus- ja tuotetietoja
koskevilla kilvillä ja tarroilla. Kilpien ja tarrojen on aina
oltava luettavissa. Uudet kilvet ja tarrat voidaan tilata
varaosaluettelon avulla.

Hyödyllistä tietoa
Verkkosivusto
Kirjaudu Atlas Copco: www.atlascopco.com.
Sivustolla on tietoa yrityksemme tuotteista, lisälaitteista,
varaosista ja julkaisuista.

Alkuperäismaa
Katso tiedot tuotetarrassa.

Takuu
• Tuotetakuu päättyy 12 kuukauden jälkeen tuotteen

ensimmäisestä käyttöönottopäivästä, mutta kaikissa
tapauksissa takuu päättyy viimeistään 13 kuukautta
toimituksen jälkeen.

• Normaalit kulutusosat eivät sisälly takuun piiriin.
• Normaaliin kulumiseen kuuluu vaadittava osan

vaihto tai muu säätö/huolto vakiotyökalujen
määräaikaishuollon huollon aikana (ilmaistu aikana,
käyttötunteina tai muulla tavalla).

• Tuotetakuu on riippuvainen työkalun ja sen osien
oikeasta käytöstä, huollosta ja korjauksesta.

• Osien vaurioituminen, joka on aiheutunut
riittämättömästä huollosta tai muiden, kuin Atlas Copco
osapuolien tai heidän valtuutettujen huoltokumppaneiden
toimesta takuuaikana ei sisälly takuun piiriin.

• Työkalun osien vaurioitumisen ja tuhoutumisen
välttämiseksi huolla työkalu suositeltujen
huoltoaikataulujen mukaisesti oikeita ohjeita
noudattamalla.

• Takuukorjaukset on suoritettava ainoastaan Atlas Copco
korjaamoissa tai valtuutetun huoltokumppaneiden
toimesta.

tarjoaa laajennetun takuun ja huipputasoa edustavaa
ennaltaehkäisevää huoltoa sen Atlas Copco ToolCover -
sopimuksen kautta. Pyydä lisätietoja ottamalla yhteys
paikalliseen huoltoedustajaasi.
Sähkömoottoreille:

• Takuu on voimassa vain, jos sähkömoottoria ei ole
avattu.

ServAid
ServAid on portaali, joka sisältää teknistä tietoa kaikista
laitteisto- ja ohjelmistotuotteista, kuten:
- Turvallisuustiedot mukaan lukien tiedoksiannot, standardit
ja direktiivit
- Tekniset tiedot
- Asennus-, käyttö- ja kunnossapito-ohjeet
- Varaosaluettelot
- Lisävarusteet
ServAidia päivitetään jatkuvasti ja se on saatavilla
osoitteessa:
https://servaid.atlascopco.com
Pyydä lisätietoja ottamalla yhteys paikalliseen Atlas Copco -
edustajaasi.

Käyttöturvallisuustiedotteet MSDS/SDS
Käyttöturvallisuustiedotteissa kuvataan Atlas Copcon
toimittamien kemikaalituotteiden ominaisuudet.
Katso lisätietoja verkkosivustolta:
www.atlascopco.com/sds

http://www.atlascopco.com
https://servaid.atlascopco.com
http://www.atlascopco.com/
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Mutterinvääntimien turvallisuutta koskeva
video
Opettele Atlas Copcon mutterinvääntimiä koskevat
turvallisuusominaisuudet ja mitä varotoimenpiteitä käyttäjän
on noudatettava työturvallisuuden ylläpitämiseksi. Napsauta
linkkiä tai skannaa alapuolella oleva QR-koodi videon
katsomiseksi:
https://www.youtube.com/watch?v=FAh6yttvUpw

https://www.youtube.com/watch?v=FAh6yttvUpw


Käännös alkuperäisistä ohjeista

Atlas Copco Industrial
Technique AB
SE-10523 TUKHOLMA
Ruotsi
Puhelin: +46 8 743 95 00
Faksi: +46 8 644 90 45
www.atlascopco.com

© Copyright 2019, Atlas Copco Industrial Technique AB. Kaikki oikeudet
pidätetään. Sisällön tai sen osan luvaton käyttö tai kopiointi on kielletty. Se
koskee erityisesti tavaramerkkejä, mallinimityksiä, osanumeroita ja piirustuksia.
Käytä vain hyväksyttyjä varaosia. Takuu tai tuotevastuu ei korvaa mitään vaurioita
tai toimintahäiriöitä, jotka johtuvat luvattomien varaosien käytöstä.

Luonnoneliöstöä ja luontoa kunnioittaen, tekninen aineistomme on painettu
ympäristöystävälliselle paperille.
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