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ĮSPĖJIMAS
Siekiant sumažinti susižalojimo pavojų, kiekvienas naudojantis,
montuojantis, taisantis, prižiūrintis, keičiantis priedus arba dirbantis
šalia prietaiso asmuo TURI perskaityti ir suprasti šias instrukcijas
prieš atlikdamas kurią nors iš šių užduočių.
NEIŠMESTI – ATIDUOTI VARTOTOJUI
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Techniniai duomenys
Gaminio duomenys
Maksimalus darbinis slėgis 7.0 bar 

( psig)
Laisvoji eiga 350 r/min 

( apsisukimai per minu-
tę

Svoris 4.5 kg 
(9.9 lb)

Deklaracijos
Atsakomybė
Suveržimo procesą gali veikti daugybė darbo aplinkoje vyks-
tančių įvykių, todėl reikia patikrinti rezultatą. Todėl, laikantis
atitinkamų standartų ir (arba) reglamentų, po kiekvieno įvy-
kio, galinčio paveikti suveržimo rezultatą, prašome Jūsų pa-
tikrinti nustatytą sukimo momentą ir sukimosi kryptį. Tokiais
įvykiais gali būti laikoma (sąrašas neišsamus):

• pradinis įrankių sistemos įdiegimas;
• dalių partijos, varžtų partijos, įrankio, programinės įran-

gos keitimas, aplinkos konfigūravimas;
• suslėgto oro ar elektros jungčių keitimas;
• linijos ergonomikos, proceso, kokybės užtikrinimo pro-

cedūrų ar praktikų keitimas;
• operatoriaus keitimas
• bet koks kitoks pakeitimas, galintis paveikti suveržimo

procesą.
Patikros sąlygos:

• Būtina užtikrinti, kad sujungimo sąlygos nepasikeitė dėl
atitinkamo įvykio.

• Patikrą reikia atlikti po pradinio įdiegimo, įrangos tech-
ninės priežiūros ar remonto.

• Patikrą reikia atlikti mažiausiai kartą per pamainą ar kitu
reikiamu dažnumu.

ES ATITIKTIES DEKLARACIJA
Mes, Atlas Copco Industrial Technique AB, S-105 23
STOCKHOLM SWEDEN, vienašališkos atsakomybės
pagrindu pareiškiame, kad gaminys (pavadinimą, tipinį ir se-
rijos numerį žr. pirmame puslapyje), atitinka šią (-as) Direk-
tyvą (-as): 
2006/42/EC
Taikyti darnieji standartai:
ISO 11148-6
Atitinkamos techninės informacijos institucijos gali pareika-
lauti iš:
Product Compliance Manager, Atlas Copco Industrial Tech-
nique AB, S-105 23 Stockholm Sweden
Stockholm, 11 June 2018
Carl von Schantz, Managing Director

Išdavėjo parašas 

Deklaracija dėl triukšmo ir vibracijos
• Garso slėgio lygis 80 dB(A) , neapibrėžtis 3 dB(A), pa-

gal ISO15744.
• Garso galios lygis dB(A) , neapibrėžtis 3 dB(A), pagal

ISO15744.
• Visa vibracijos vertė <2.5 m/s2, neapibrėžtis , pagal

ISO28927-2.
Nurodytos reikšmės buvo gautos bandant laboratorinėmis
sąlygomis pagal nurodytus standartus ir yra tinkamos lyginti
su nurodytomis kitų pagal tuos pačius standartus bandytų įra-
nkių reikšmėmis. Nurodytos reikšmės nėra pakankamos rizi-
kai vertinti, o atskirose darbo vietose išmatuotos reikšmės
gali būti didesnės. Faktinės eksponavimo reikšmės ir žalos ri-
zika atskiriems vartotojams yra specifiniai dalykai, kurie pri-
klauso nuo vartotojo darbo būdo, darbo įrankio ir darbo vie-
tos bei eksponavimo laiko ir fizinės vartotojo būklės.
Mes, Atlas Copco Industrial Technique AB, negalime būti
laikomi atsakingi už deklaruotų verčių naudojimo vietoje
faktinių verčių pasekmes individualiai įvertinant riziką darbo
vietoje, kurios sąlygų negalime kontroliuoti.
Netinkamai valdomas šis įrankis gali sukelti rankos–plašta-
kos vibracijos sindromą. Plaštakos ir rankos vibracijos valdy-
mo ES vadovas yra svetainėje http://www.pneurop.eu/
index.php, skyrelyje „Tools“ (įrankiai), poskyryje „Legisla-
tion“ (teisės aktai).
Ankstyviems simptomams, kurie gali būti susiję su vibracijos
eksponavimu, nustatyti ir valdymo procedūroms keisti taip,
kad išvengtumėte pakenkimo ateityje, mes rekomenduojame
sveikatos priežiūros programą.

Jei ši įranga yra skirta naudoti sutvirtinus: 
Triukšmo spinduliuotė pateikiama kaip orientyras maši-
nos gamintojui. Visos mašinos triukšmo ir vibracijos
spinduliuotės duomenys turi būti pateikiami mašinos in-
strukcijų vadove.

Informacija apie 33 Straipsnį dėl cheminių
medžiagų registracijos,įvertinimo,
autorizacijos ir apribojimų (REACH)
Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr.
1907/2006 dėl cheminių medžiagų registracijos,įvertinimo,
autorizacijos ir apribojimų(REACH) tarp kitų dalykų pateikia
reikalavimus dėl bendravimo tiekimo grandinėje. Informaci-
jos pateikimo reikalavimas taip pat yra taikomas ir produk-
tams, kuriuose yra taip vadinamos labai didelį susirūpinimą
keliančiomis medžiagos ("Kandidatų sąrašas") 2018 birželio
27d. švino metalas (CAS nr 7439-92-1) buvo įtrauktas į Kan-
didatų sąrašą.
Pagal šį punktą, jūs turite būti informuojami apie tai, kad tam
tikri produkte esantys mechaniniai komponentai gali turėti
švino metalo. Šią informaciją reikia pateikti laikantis šiuo
metu galiojančios medžiagų apribojimo teisės akto, pagrįsto

http://www.pneurop.eu/index.php
http://www.pneurop.eu/index.php
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teisėtomis išimtimis, nurodytomis dėl tam tikrų pavojingų
medžiagų naudojimo elektros ir elektroninėje įrangoje apri-
bojimo (2011/65/EU) direktyvoje. Švino metalas neturi
prasiskverbti arba mutuoti gaminyje, jį naudojant normalio-
mis aplinkybėmis, o jo koncentracija užbaigtame produkte
yra daug žemesnė nei jam taikoma riba. Prašom laikytis vie-
tos reikalavimų atsikratant švinu, esančiu gaminyje, pasibai-
gus gaminio naudojimo laikui.

Sauga
ĮSPĖJIMAS Turto sugadinimo arba sunkaus sužalo-
jimo rizika
Prieš eksploatuodami įrankį, būtinai perskaitykite ir su-
praskite visas instrukcijas bei jomis vadovaukitės. Jei
bus nesilaikoma visų instrukcijų, galite patirti elektros
smūgį, gali kilti gaisras, būti sugadintas turtas ir (arba)
patirtas sunkus sužalojimas.

► Perskaitykite visą saugos informaciją, gautą su įvai-
riomis sistemos dalimis.

► Perskaitykite visas įvairių sistemos dalių sumontavi-
mo, naudojimo ir techninės priežiūros produkto inst-
rukcijas.

► Perskaitykite visus vietinius įstatyminius potvarkius,
susijusius su sistema ir jos dalimis.

► Išsaugokite visą saugos informaciją ir instrukcijas,
kad prireikus vėliau galėtumėte pasiskaityti.

Naudojimo deklaracija
Šis gaminys skirtas įmontuoti sriegines tvirtinimo detales į
medį, metalą ar plastiką, bei jas išimti.
Draudžiama naudoti šį gaminį kitam. Tik profesionaliam
naudojimui.

ĮSPĖJIMAS Sužalojimo pavojus
► Jei sukimo momentas yra didesnis negu 50 Nm, rei-

kia naudoti atoveiksmio strypą
Atoveiksmio strypas yra skirtas elektrinių įrankių
montavimo atoveiksmio sūkio momentui absorbuo-
ti.

Specialios gaminio instrukcijos
Įspėjimas / svarbu

• Prieš naudodami gaminį patikrinkite sukimosi kryptį.
• Niekada nenaudokite gaminio neįsitikinę, kad veržia-

masis įtaisas atsilaisvina.
• Patikrinkite, ar maitinimo lizdas yra tinkamai pritvirtin-

tas. Jei reikia, pakeiskite tvirtinimo ar fiksavimo kaištį.
• Naudodami pakabos apkabą įsitikinkite, kad jos būklė

yra gera ir ji tinkamai pritvirtinta.

Bendrosios instrukcijos
Įrankių su sukimo momento atoveiksmio strypu operatoriai
turi būti labai atidūs, kad nesusižalotų dėl suspaudimo. Sau-
gos sumetimais – niekada neleiskite dirbti įrankiu neišmo-

kytiems ir išsamiai nesusipažinusiems su mašinos veikimu
skirtingose situacijose asmenims. Įrankį galima naudoti tik
su kartu veikiančiu sukimo momento atoveiksmio strypu, ku-
ris pritaikytas prie atitinkamo varžto sujungimo panaudoji-
mo.

ĮSPĖJIMAS Suspaudimo pavojus

Prieš pradėdami dirbti patikrinkite įrankio sukimosi
kryptį! Įrankiui pradėjus suktis netikėta kryptimi gali
sužalojimai arba materialinė žala.

► Prieš įjungdami įrankį įsitikinkite, kad jo sukimosi
kryptis yra tinkama.

► Naudodami įrankį niekada pasirūpinkite, kad rankos
būtų toliau nuo atoveiksmio strypo.

Bendrosios saugos instrukcijos
Kad sumažintumėte susižalojimo pavojų, kiekvienas naudo-
jantis, montuojantis, taisantis, prižiūrintis, keičiantis priedus
arba dirbantis šalia prietaiso asmuo turi perskaityti ir suprasti
šias instrukcijas prieš atlikdamas kurią nors iš šių užduočių.
Mūsų tikslas – gaminti įrankius, kurie padėtų jums dirbti sau-
giai ir efektyviai. JŪS esate labiausiai atsakingas už šio ar bet
kuriuo kito prietaiso saugų naudojimą. Jūsų atsargumas ir tei-
singas įvertinimas yra geriausia apsauga nuo susižalojimų.
Čia negalime aptarti visų galimų pavojų, bet pabrėžiame ke-
letą svarbiausių.

• Tiktai kvalifikuoti ir apmokyti operatoriai turi instaliuoti,
derinti ar naudotis šiuo elektriniu įrankiu.

• Šis įrankis ir jo priedai negali būti keičiamas jokiu būdu.
• Nenaudokite šio įrankio, jei jis apgadintas.
• Jei nebeįžiūrimi arba atplyšo lipdukai su įrankio vardiniu

greičiu, darbiniu slėgiu ar įspėjamieji su darbu susijusių
pavojų ženklai, juos iškart pakeiskite.

Papildomos saugos informacijos ieškokite:
• Kitus dokumentus ir informaciją, pateiktą kartu su

šiuo įrankiu.
• Savo darbdavį, profesinę sąjungą ir (arba) prekybos

asociaciją.
• “Saugumo technikos taisykles kilnojamiems pne-

umatiniams įrankiams” (ANSI B186.1), kurias šiuo
metu galima rasti “Pasaulio techniniuose dokume-
ntuose” adresu: http://global.ihs.com/arba gauti
paskambinus 1.800.854 7179. Jei kilo sunkumų, su-
sijusių su ANSI standartų įsigijimu, susisiekite su
ANSI adresu http://www.ansi.org

• Daugiau darbų saugos informacijos galite gauti
šiuose tinklalapiuose: http://www.osha.gov (JAV) ir
https://osha.europa.eu/ (Europa)

Oro tiekimo ir jungčių pavojai
• Suspaustas oras gali sukelti sunkių sužalojimų.
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• Prieš keisdami priedus arba atlikdami taisymus, visada
išjunkite oro tiekimą, oro slėgio nusausinimo žarną ir at-
junkite prietaisą nuo oro tiekimo, kai jo nenaudojate.

• Niekada nenukreipkite oro tiesiogiai į save ar bet kurį
kitą asmenį.

• Susisukusios žarnos gali sukelti sunkių sužalojimų. Visa-
da patikrinkite, ar nėra pažeistų arba laisvų žarnų arba
pritvirtinimų.

• Nevartokite lengvai atjungiamų sankabų. Tinkamą sąra-
nką žr. instrukcijose.

• Jei naudojamos universalios užsukamos movos, jos turi
būti su fiksavimo kaiščiais.

• Neviršykite maksimalaus 6,3 bar / 90 psig oro slėgio
arba nurodyto prietaiso pavadinimo lentelėje.

Įsipainiojimo pavojai
• Laikykitės atokiai nuo besisukančios pavaros. Jei nelai-

kysite laisvų drabužių, pirštinių, papuošalų ir kaklo akse-
suarų atokiau nuo prietaiso ir priedų, galite uždusti ir
(arba) patirti plėštinių žaizdų.

• Besisukanti pavara gali įtraukti pirštines, todėl galite su-
sižaloti ar susilaužyti pirštus.

• Besisukantys pavaros lizdai ir pailginimo įtaisai gali įt-
raukti gumuotas ir metalu padengtas pirštines.

• Nemūvėkite laisvų pirštinių, ar pirštinių su nupjautais ar
nudilusiais pirštais.

• Niekada nelaikykite pavaros, lizdo ar pailginimo įtaiso.
Pavojai, susiję su išsviedžiamomis dalelėmis

• Visuomet naudokitės smūgiams atspariomis akių ir veido
apsaugos priemonėmis, kai dirbate ar esate šalia dirba-
nčio įrankio, remontuojate ar prižiūrite jį, ar keičiate įra-
nkio detales.

• Visi kiti asmenys, esantys netoliese, turi dėvėti poveikiui
atsparią akių ir veido apsaugą. Net smulkios lakstančios
dalelės gali sužeisti akis ar apakinti.

• Tvirtinimo detales pernelyg arba nepakankamai prisu-
kus, jos gali lūžti, atsilaisvinti arba atsiskirti ir rimtai
sužaloti. Atsilaisvinusios mazgų detalės gali būti išs-
viedžiamos. Tam tikru sukimo momentu besisukančios
dalys turi būti patikrintos sukimo momento matuokliu.
PASTABA Vadinamųjų „spragtelinčių“ sukimo veržlia-
sukių netikrinkite dėl potencialiai pavojingų pernelyg di-
delio sukimo momento sąlygų.

• Nenaudokite rankinių veržliarakčių galvučių. Naudokite
tik geros būklės elektros įrankiams skirtas galvutes.

• Sekite, kad apdorojamoji detalė būtų tvirtai užfiksuota.
Su darbu susiję pavojai

• Prieš naudodami atsuktuvo antgalį arba lizdą, reguliuo-
dami sankabą arba ardydami įrankį, atjunkite oro tieki-
mą.

• Su įrankiu dirbantys ir jį prižiūrintys darbuotojai turi fi-
ziškai pajėgti išlaikyti įrankį pagal jo tūrį, svorį bei ga-
lingumą.

• Teisingai laikykite įrankį:būkite pasiruošę neutralizuoti
įprastinius ar staigius judesius – tai daryti reikia abiem
rankom.

• Pareguliavę veržiamąjį įtaisą, tuoj pat patikrinkite, ar ge-
rai veikia.

• Nenaudokite, kai sumažėjęs oro slėgis arba nusidėvėju-
sio įtaiso: veržiamasis įtaisas gali neveikti, todėl įrankio
rankena gali staiga pasisukti.

• Visada tvirtai laikykite įrankio rankeną, priešinga ašies
sukimuisi kryptimi, kad sumažėtų staigios sūkio mome-
nto reakcijos poveikis galutinio priveržimo arba pradinio
atsukimo metu.

• Jei įmanoma, naudokite pakabos svirtį, kad būtų absor-
buojamas atoveiksmio sūkio momentas. Jei tai neįmano-
ma, įrankiams tiesiu korpusu ir su pistoleto tipo rankeno-
mis naudokite šonines rankenas; kampiniams veržliasu-
kiams rekomenduojama naudoti atoveiksmio strypus.
Bet kokiu atveju rekomenduojama naudoti priemones,
kad būtų absorbuojamas atoveiksmio sūkio momentas,
didesnis negu 4 Nm (3 svarai į pėdą) įrankiams tiesiu
korpusu, didesnis negu 10 Nm (7,5 svarai į pėdą) įran-
kiams su pistoleto tipo rankena ir didesnis negu 60 Nm
(44 svarai į pėdą) kampiniams veržliasukiams.

• Daugiabriaunis veržliasukis su keičiama galvute gali su-
traiškyti pirštus.

• Įrankio nenaudokite ankštose erdvėse: saugokitės, kad
rankos nebūtų prispaustos tarp įrankio ir apdirbamo ga-
minio, ypač atsukant.

Pavojai dėl pasikartojančio judesio
• Dirbdamas elektriniu įrankiu operatorius gali patirti ne-

patogių pojūčių rankose, pečiuose, kakle ar kitose kūno
dalyse.

• Pasistenkite stovėti patogiai, kojos tūri būti tvirtai atrem-
tos, venkite prarasti pusiausvyrą ir nepatogių padėčių.
Nepatogumo ir nuovargio galima išvengti keičiant kūno
padėtį.

• Neignoruokite simptomų, pavyzdžiui, nuolatinio ar pasi-
kartojančio nepatogumo, skausmo, smilkčiojimo, spengi-
mo, tirpulio, deginimo jausmo ar sustingimo. Nustokite
dirbti įrankiu, informuokite savo darbdavį ir kreipkitės į
gydytoją.

Triukšmo ir vibracijos pavojai
• Įrankio keliamas didelis triukšmas gali negrįžtamai pake-

nkti klausai ir sukelti kitų problemų, pavyzdžiui, spengi-
mą ausyse. Naudokite ausų apsaugas, kurias rekomen-
duoja jūsų darbdavys ar darbuotojų sveikatos ir saugos
teisės aktai.

• Vibracijos poveikis gali pažeisti nervus ir rankų bei kojų
kraujotaką. Dėvėkite šiltus drabužius ir pasirūpinkite,
kad rankos būtų šiltos ir sausos. Jei pajuntate tirpimą,
dilgčiojimą, skausmą arba pabąla oda, nustokite dirbti
įrankiu, informuokite savo darbdavį ir kreipkitės į gydy-
toją.

• Lengvai tačiau tvirtai laikykite įrankį, kadangi vibracijos
pavojus yra didesnis, jei įrankis suimamas stipriai. Kai
įmanoma, naudokite pakabos svirtį arba pritaisykite šo-
ninę rankeną.

• Kad būtų išvengta nereikalingo triukšmo ir vibracijos ly-
gio lygio padidėjimo:
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• Naudokite ir prižiūrėkite įrankį, pasirinkite, prižiūrėkite
ir keiskite priedus ir sunaudojamas dalis pagal šias nau-
dojimo instrukcijas;

• Nenaudokite nusidėvėjusių ar prastai priglundančių at-
suktuvo antgalių, lizdų ar ilgintuvų.

Pavojai darbo vietoje
• Paslydimas, suklupimas ar griuvimas yra pagrindinės

sunkių ar mirtinų sužeidimų priežastys. Saugokitės žarnų
paliktų vietoje, kur vaikštoma, arba darbo srityje.

• Stenkitės neįkvėpti dulkių ar garų ir liesti lūženų darbo
metu, nes tai gali būti pavojinga sveikatai (pavyzdžiui,
sukelti vėžį, apsigimimus, astmą ir (arba) dermatitą).
Dirbdami su medžiagomis, kurios skleidžia daleles į orą
naudokite dulkių ištraukimo sistemas ir dėvėkite apsau-
gines kvėpavimo priemones.

• Kai kuriose dulkėse sukeltose šlifavimo, pjovimo, gręži-
mo ir kitų veiksmų yra chemikalų, kurie, kaip žinoma
Kalifornijos valstijoje, gali sukelti vėžį, įgimtas ydas
arba kitą reprodukcinę žalą. Kai kurių šių chemikalų pa-
vyzdžiai:

• Švinas iš dažų, kurių pagrindas yra švinas
• Kristalinio silicio plytos ir cementas bei kiti mūriniai

gaminiai
• Arsenas ir chromas iš chemiškai apdorotos gumos

Sąveikos su šiais chemikalais poveikis gali skirtis atsi-
žvelgiant į tai kaip dažnai dirbate šį darbą. Norėdami su-
mažinti sąveiką su šiais chemikalais: dirbkite gerai vėdi-
namoje patalpoje ir naudokite patvirtintas saugumo prie-
mones, pvz., dulkių kaukes, kurios specialiai sukurtos
tam, kad filtruotų mikroskopines daleles.

• Ypač būkite atsargūs nepažįstamoje aplinkoje. Išsiaiškin-
kite potencialius pavojus, kuriuos sukelia darbas su įra-
nkiu. Įrankis nėra izoliuotas nuo elektros šaltinių.

• Šio įrankio nerekomenduojama vartoti potencialiai
sprogioje aplinkoje.

NEIŠMESTI – ATIDUOTI NAUDOTOJUI

Ženklai ir lipdukai
Ant gaminio yra ženklų ir lipdukų su svarbia informacija ap-
ie asmens saugą ir gaminio priežiūrą. Ženklai ir lipdukai turi
būti visada lengvai įskaitomi. Naujų ženklų ir lipdukų galima
užsisakyti naudojantis atsarginių dalių sąrašu.

Naudinga informacija
Tinklavietė
Prisijunkite prie Atlas Copco: www.atlascopco.com.
Čia rasite informacijos apie mūsų gaminius, priedus, atsargi-
nes dalis ir paskelbtą medžiagą.

Kilmės šalis
Žr. informaciją gaminio etiketėje.

Garantija
• Gaminio garantija baigsis nuo gaminio naudojimo pra-

džios praėjus 12 mėnesių, ji negali būti ilgesnė negu 13
mėnesių nuo pristatymo datos.

• Garantija neapima įprastinio dalių nusidėvėjimo.
• Įprastinis susidėvėjimas yra tada, kai reikia keisti da-

lis arba atlikti kitokius reguliavimo / kapitalinio re-
monto darbus vykdant standartinius įrankių techni-
nės priežiūros darbus per nurodytą laikotarpį
(išreikšta laiko vienetais, darbo valandomis arba
kitaip).

• Gaminio garantija numato, kad įrankis ir jo komponentų
dalys buvo naudojami, prižiūrimi ir remontuojami tinka-
mai.

• Garantija netaikoma dalių apgadinimui, įvykusiam dėl
netinkamos techninės priežiūros arba priežiūros kurią at-
liko ne Atlas Copco ar jų sertifikuotieji serviso partneriai
garantiniu laikotarpiu.

• Siekdami išvengti įrankio dalių apgadinimo ar suardymo
prižiūrėkite įrankį laikydamiesi rekomenduojamo techni-
nės priežiūros grafiko, vadovaukitės tinkamomis instruk-
cijomis.

• Garantinio remonto darbus turi atlikti tik Atlas Copco
dirbtuvės ar jų sertifikuotieji serviso partneriai.

siūlo išplėstinę garantiją ir moderniausią techninę priežiūrą
pagal Atlas Copco ToolCover sutartis. Daugiau informacijos
teiraukitės vietinio serviso atstovo.
Elektriniams varikliams:

• Garantija bus taikoma tik tuo atveju, jei elektrinis varik-
lis nebuvo atidarytas.

„ServAid“
„ServAid“ – tai portalas, kuriame teikiama techninė informa-
cija apie visus aparatinius ir programinius produktus, pavyz-
džiui:
– Saugos informacija, įskaitant deklaracijas, standartus ir di-
rektyvas
– Techniniai duomenys
– Sumontavimo, eksploatacijos ir priežiūros instrukcijos
– Atsarginių dalių sąrašai
– Priedai
„ServAid“ yra nuolat atnaujinamas, jis pasiekiamas adresu:
https://servaid.atlascopco.com
Daugiau informacijos teiraukitės vietinio „Atlas Copco“ at-
stovo.

Saugos duomenų lapai MSDL/SDL
Drošības datu lapas apraksta ķīmiskos produktus, ko tirgo
Atlas Copco.

http://www.atlascopco.com
https://servaid.atlascopco.com
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Lai iegūtu plašāku informāciju, skatiet vietni:
www.atlascopco.com/sds

Veržliarakčių gaminio saugos vaizdo
įrašas
Sužinokite daugiau apie „Atlas Copco“ veržliarakčius ir prie-
mones, kurių turi imtis operatorius saugiam darbui užtikrinti.
Spustelėkite nuorodą arba nuskenuokite QR kodą žemiau,
kad peržiūrėtumėte vaizdo įrašą:
https://www.youtube.com/watch?v=FAh6yttvUpw

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


Originalių instrukcijų vertimas

„Atlas Copco Industrial
Technique AB“
SE-10523 STOCKHOLM
Švedija
Telefonas: +46 8 743 95 00
Telefaksas: +46 8 644 90 45
www.atlascopco.com

© 2019m. Autoriaus teisė „Atlas Copco Industrial Technique AB“. Visos teisės
saugomos. Draudžiamas bet koks šio turinio ar jo dalies naudojimas be leidimo
arba kopijavimas. Tai ypač taikoma prekių ženklams, modelių pavadinimams,
dalių numeriams ir brėžiniams. Naudokite tik leistinas dalis. Jei gaminys veiks
blogai arba suges dėl neleistinų dalių naudojimo, garantija nebus taikoma.

Tausojant gamtą mūsų techninė literatūra išspausdinta ant aplinką tausojančio
popieriaus.
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