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ADVARSEL
For å redusere risiko for skade MÅ enhver som bruker, installerer,
reparerer, utfører vedlikehold eller skifter tilbehør på, eller som
arbeider i nærheten av dette verktøyet, lese og forstå disse anvis-
ningene før oppgavene utføres.
KAST IKKE BORT - GI TIL BRUKER
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Teknisk informasjon
Produktdata
Maksimalt arbeidstrykk 7.0 bar psig
Tomgang ≤350 o/min ( o/min)
Vekt 4.5 kg 

(9.9 lb)

Erklæringer
Ansvar
Mange hendelser i driftsmiljøet kan påvirke tiltrekkings-
prosessen og skal kreve en validering av resultatene. I sam-
svar med gjeldende standarder og/eller forskrifter, krever vi
herved at du kontrollerer installert moment og rotasjons-
retning etter enhver hendelse som kan påvirke tiltrekkings-
resultatet. Eksempler på slike hendelser inkluderer, men er
ikke begrenset til:

• innledende installasjon av verktøysystemet
• endring av delparti, bolt, skrueparti, verkøty, program-

vare, konfigurasjon eller miljø
• endring av luft- eller elektriske tilkoblinger
• endring i linjeergonomi, prosess, kvalitetsprosedyrer el-

ler praksiser
• endring av operatør
• enhver annen endring som påvirker resultatet av tiltrek-

kingsprosessen
Kontrollen skal:

• Sørge for at leddtilstandene ikke har endret seg på grunn
av påvirkningshendelser.

• Gjennomføres etter innledende installasjon, vedlikehold
eller reparasjon av utstyret.

• Forekomme minst én gang per skift eller ved en annen
egnet frekvens.

EU-SAMSVARSERKLÆRING
Vi, Atlas Copco Industrial Technique AB, S-105 23
STOCKHOLM SWEDEN, erklærer på vårt eneansvar at vårt
produkt (med type- og serienummer, se forsiden) er i sam-
svar med de følgende direktiv(er): 
2006/42/EC
Benyttede harmoniserte standarder:
ISO 11148-6
Myndigheter kan be om relevant teknisk informasjon fra:
Product Compliance Manager, Atlas Copco Industrial Tech-
nique AB, S-105 23 Stockholm Sweden
Stockholm, 11 June 2018
Carl von Schantz, Managing Director
Utstederens signatur 

Erklæring om støy- og vibrasjonsdemping
• Lydtrykknivå 80 dB(A), usikkerhet 3 dB(A), i samsvar

med ISO15744.
• Lydeffektnivå dB(A), usikkerhet 3 dB(A), i samsvar

med ISO15744.
• Total vibrasjonsverdi <2.5 m/s2, usikkerhet , i samsvar

med ISO28927-2.
Disse erklærte verdiene er fremkommet under laboratorie-
testing i samsvar med angitte standarder og er egnet for
sammenligning med de erklærte verdiene for andre verktøy
testet i samsvar med de samme standardene. Disse erklærte
verdiene er ikke tilstrekkelige for bruk i risikovurderinger, og
verdier målt på individuelle arbeidsplasser kan være høyere.
De faktiske eksponeringsverdiene og risikoen ved fare som
den enkelte bruker opplever, er unike og avhenger av måten
brukeren arbeider, arbeidsemnet og utformingen av arbeids-
plassen samt eksponeringstid og brukerens fysiske tilstand.
Vi, Atlas Copco Industrial Technique AB, kan ikke holdes
ansvarlig for konsekvensen å bruke de erklærte verdiene, i
stedet for verdier som reflekterer den faktiske eksponeringe, i
en individuell risikovurdering i en arbeidsplassituasjon som
vi ikke har noen kontroll over.
Dette verktøyet kan forårsake hånd-arm-vibrasjonssyndrom
hvis det ikke håndteres riktig. En EU-veiledning for å ad-
ministrere hånd-/armvibrasjon kan bli funnet ved å gå på
http://www.pneurop.eu/index.php og velge «Tools» og deret-
ter «Legislation».
Vi anbefaler at bedriftshelsetjenesten gjennomfører et
program for å avdekke tidlige tegn på vibrasjonseksponering,
slik at prosedyrene kan endres for å bidra til å unngå frem-
tidig svekkelse.

Dette utstyret er ment for faste applikasjoner: 
Støyemisjonen gis som en veiledning for maskin-
byggeren. Støy- og vibrasjonsemisjonsdata for den full-
stendige maskinen skal gis i instruksjonshåndboken for
maskinen.

Informasjon angående artikkel 33 i REACH
Den Europeiske reguleringen (EU) Nr. 1907/2006 som gjel-
der registrering, evaluering, autorisasjon og restriksjon av
kjemikalier (REACH) definerer, blant annet, krav relatert til
kommunikasjon i leveransekjeden. Informasjonskravet gjel-
der også produkter som inneholder såkalte stoffer av meget
høy bekymring (“Kandidatlisten”). Den 27.juni, 2018 ble
blymetall (CAS nr 7439-92-1) lagt til kandidatlisten.
I henhold med det ovenstående er dette for å informere deg
om at visse mekaniske komponenter i produktet kan innehol-
de blymetall. Dette er i samsvar med den gjeldende lovgiv-
ningen som gjelder restriksjoner av stoffer og basert på
legitime unntak i RoHS direktivet (2011/65/EU). Blymetall
vil ikke lekke eller muteres fra produktet under vanlig bruk
og konsentrasjonen av blymetall i det komplette produktet er
godt under den gjeldende terskelgrensen. Se over lokale krav
angående avhending av bly når produktets brukstid er utløpt.

http://www.pneurop.eu/index.php
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Sikkerhet
ADVARSEL Risiko for skade på eiendom eller alvor-
lig personskade
Sørg for at du har lest, forstått og fulgt alle instruksjo-
nene før du bruker verktøyet. Om du ikke følger instruk-
sjonene, kan det føre til elektrisk støt, brann, eiendoms-
skade og/eller alvorlige personskader.

► Les all sikkerhetsinformasjon levert sammen med de
ulike delene av systemet.

► Les alle produktinstruksjoner for installasjon, drift
og vedlikehold av de ulike systemdelene.

► Les alle lokale, lovbestemte sikkerhetsregler med
hensyn til systemet og delene i dette.

► Ta vare på all sikkerhetsinformasjon og alle anvis-
ninger for fremtidig bruk.

Brukserklæring
Dette produktet er designet for å installere og fjerne gjengede
festeinnretninger i tre, metall eller plast.
Annet bruk er ikke tillatt. Kun til profesjonell bruk.

ADVARSEL Fare for personskade
► Hvis momentet er høyere enn 50 Nm, må det brukes

en reaksjonsstang.
Reaksjonssøylen er designet til å absorbere reak-
sjonsmomentet til elektriske monteringsverktøy.

Produktspesifikke instruksjoner
Advarsel / viktig

• Verifiser rotasjonsretningen før bruk av produktet.
• Bruk aldri produktet uten å se til at clutchen frigis.
• Se til at strømuttaket er riktig festet. Skift ut holde- eller

låsepinnen ved behov.
• Ved bruk av en hengegaffel, kontroller at den er i god til-

stand og riktig festet.

Generelle instruksjoner
Operatører av verktøy med en momentreaksjonsstang skal
være ekstra forsiktig for å unngå skader på grunn av knusing.
Av sikkerhetsmessige årsaker – la aldri noen betjene
verktøyet med mindre de er opplært og grundig kjent med
hvordan verktøyet fungerer under andre omstendigheter.
Verktøyet skal kun brukes sammen med den tilhørende
momentreaksjonsstangen, som er festet til den aktuelle
skrueleddapplikasjonen.

ADVARSEL Knusefare

Foreta en kontroll av rotasjonsretningen til verktøyet før
start! En start i en uventet rotasjonsretning kan forårsake
personskade eller materielle skader.

► Se til at rotasjonsretningen til verktøyet er riktig før
start av verktøyet.

► Hold hendene borte fra reakskjonsstangen mens
verktøyet er i bruk.

Generelle sikkerhetsinstruksjoner
For å redusere risiko for skade skal enhver som bruker, in-
stallerer, reparerer, utfører vedlikehold eller skifter tilbehør
på, eller som arbeider i nærheten av dette verktøyet, lese og
forstå disse anvisningene før oppgavene utføres.
Vårt mål er å produsere verktøy som hjelper deg å utføre
arbeidet sikkert og effektivt. DU er det viktigste sikkerhets-
elementet ved bruk av dette og alle andre verktøy. Den beste
beskyttelsen mot skader er brukerens ettersyn og sunne for-
nuft. Selv om ikke alle mulige faresituasjoner kan dekkes
her, har vi forsøkt å belyse noen av de viktigste.

• Dette mekaniske verktøyet skal kun installeres, justeres
eller brukes av kvalifiserte og erfarne operatører.

• Verktøyet og tilbehøret må ikke på noen måte modifise-
res.

• Ikke bruk dette verktøyet hvis det har blitt skadet.
• Hvis den nominelle hastigheten, driftstrykket eller far-

evarselskiltene på verktøyet ikke lenger er leselige eller
løsner, må disse skiftes ut umiddelbart.

For mer sikkerhetsinformasjon, se:
• Andre dokumenter og informasjon som leveres

sammen med dette verktøyet.
• Din arbeidsgiver, arbeidsgiverforening og/eller han-

delsstandforening.
• «Sikkerhetsbestemmelser for bærbare luft-

verktøy» (ANSI B186.1), er tilgjengelig da dette
gikk i trykken fra Global Engineering Documents på
http://global.ihs.com/ , eller ring 1 800 854 7179.
Hvis det er vanskelig å få tak i ANSI-standarder, ta
kontakt med ANSI via http://www.ansi.org/

• Ytterligere informasjon om arbeidssikkerhet er å
finne på følgende nettsteder: http://www.osha.gov
(USA) https://osha.europa.eu/ (Europa)

Farer forbundet med trykkluftsbeholdere og -koblinger
• Luft under trykk kan forårsake alvorlige helseskader.
• Før du skifter tilbehør eller utfører reparasjoner, eller når

trykkluftskilden ikke brukes, skal lufttilførselen alltid
stenges av, trykk i slangen skal elimineres og verktøyet
skal koples fra lufttilførselen.

• Rett aldri trykkluftstrålen mot deg selv eller andre.
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• Slanger som slår tilbake kan forårsake alvorlig skade.
Kontroller alltid for skadde eller løse slanger og kop-
lingsdeler.

• Bruk ikke hurtigkoplinger på verktøyet. Se instruksjo-
nene for riktig monteringsmetode.

• Dersom man bruker universal vrikoblinger, skal en
låsepinne er installert.

• Det maksimale lufttrykket må ikke overstige 6,3 bar/90
psig, eller som angitt på verktøyets typeskilt.

Farer med sammenfloking
• Hold deg unna drivspindler. Kveling/skalpering og/eller

sår kan oppstå hvis løse klær, hansker, smykker, halskle-
der og hår ikke holdes unna verktøy og tilbehør.

• Hansker kan vikle seg fast i det roterende drevet og for-
årsake skadede eller brukne fingre.

• Roterende drivsokler og drivutvidelser kan lett vikle inn
gummibelagte eller metallforsterkede hansker.

• Ikke bruk løstsittende hansker eller hansker med avkut-
tede eller frynsede fingre.

• Hold aldri drevet, sokkelen eller drivutvidelsen.
Farer forbundet med prosjektiler

• Bruk alltid slagfast øye- og ansiktsbeskyttelse når du
bruker eller er i nærheten av arbeidsområdet, ved repara-
sjon eller vedlikehold av verktøyet, eller når du skifter
tilbehør på verktøyet.

• Sørg for at alle andre innenfor arbeidsområdet bruker
slagfast øye- og ansiktsbeskyttelse. Selv små prosjektiler
kan skade øynene og forårsake blindhet.

• Festeskruer som er skrudd til med for stort eller for lite
dreiemoment kan forårsake alvorlige helseskader, da de
kan brekke, løsne eller gå fra hverandre. Montasjer som
er skrudd løs, kan bli til prosjektiler. Montasjer som tren-
ger et spesifikt tiltrekkingsmoment, skal sjekkes ved å
bruke en måler for tiltrekkingsmoment.
MERK: Momentnøkler med \"klikk\" kan ikke brukes til
å sjekke en potensielt farlig tilstand hvor det er for høyt
tiltrekkingsmoment.

• Bruk ikke hylser beregnet for tiltrekking med hånd-
verktøy. Bruk kun hylser beregnet til elektroverktøy eller
hylser beregnet til industrielt slagverktøy som er i god
stand.

• Se til at arbeidsstykket er godt festet.
Farer under drift

• Du må frakople luftforsyningen før du håndterer skru-
trekkerbiten eller skruhodet, justerer clutchen eller
demonterer verktøyet.

• Operatører og vedlikeholdspersonell må være i fysisk
stand til å behandle størrelsen, vekten og styrken av
verktøyet.

• Hold verktøyet på korrekt måte: Vær klar til å reagere på
normale eller plutselige bevegelser - ha begge hendene
tilgjengelige.

• Pass på at verktøyet fungerer riktig etter justering av
clutchen.

• Skal ikke brukes med redusert lufttrykk eller i slitt til-
stand. Clutchen fungerer kanskje ikke, noe som fører til
plutselig rotasjon av verktøyets håndtak.

• Håndtaket på verktøyet skal alltid støttes forsvarlig i
motsatt retning til spindelrotasjonen for å redusere effek-
ten av plutselig tiltrekkingsmoment under slutt-tiltrek-
king og på begynnelsen når festeanordninger blir løsnet
på.

• Hvis det er mulig, bruk en opphengsarm til å absorbere
reaksjonsdreiemomentet. Hvis det ikke er mulig, anbefa-
les sidehåndtak for retthusede verktøy og verktøy med
pistolgrep; reaksjonsstenger anbefales for vinkelskif-
tenøkler. I alle tilfeller anbefales det å bruke et middel til
å absorbere reaksjonsdreiemomentet over 4 Nm (3 lbf.ft)
for retthusede verktøy, over 10 Nm (7,5 lbf.ft) for
verktøy med pistolgrep, og over 60 Nm (44 lbf.ft) for
vinkelskiftenøkler.

• Fingrene kan bli knust i muttertrekkere med åpen
kråkefot.

• Skal ikke brukes på innestengte steder. Det advares mot
muligheten for å klemme hendene mellom maskinen og
emnet, spesielt under utskruingen.

Repeterende bevegelsesfarer
• Ved bruk av et elektrisk verktøy til å utføre arbeidsrela-

terte aktiviteter kan operatøren oppleve ubehag i hender,
armer, skuldre, nakke eller andre deler av kroppen.

• Innta en behagelig posisjon mens du beholder godt
fotfeste og unngår en upraktisk eller ubalansert stilling.
Hvis du skifter stilling under langvarige oppgaver, kan
dette hjelpe deg til å unngå ubehag og tretthet.

• Ikke ignorer symptomene, slik som vedvarende eller til-
bakevendende ubehag, smerte, pulserende, verkende,
prikkende, nummende, brennende følelse eller stivhet.
Stopp bruken av verktøyet, gi arbeidsgiveren din beskjed
og oppsøk lege.

Støy- og vibrasjonsfarer
• Høye lydnivåer kan forårsake varig hørselstap og andre

problemer, slik som tinnitus. Bruk hørselsvern som
anbefalt av arbeidsgiver eller helse- og sikkerhetsfor-
skrifter på arbeidsplassen.

• Vibrasjoner kan forårsake uførhetsskader på nerver og
hindre blodtilførselen til hender og armer. Bruk varme
klær og hold hender varme og tørre. Hvis det oppstår
nummenhet, prikking, smerte eller fargetap i huden, skal
du slutte å bruke verktøyet, gi beskjed til din arbeidsgi-
ver og kontakte lege.

• Hold verktøyet i et lett, men trygt grep, fordi risikoen fra
vibrasjonen generelt sett er større når grepskraften er
høyere. Hvor det er mulig, bruk en opphengsarm eller
monter et sidehåndtak.

• For å unngå unødvendige økninger i støy- og vibrasjons-
nivåer:

• Sørg for at bruk og vedlikehold av verktøyet, samt
utvalg, vedlikehold og utskriftning av tilbehør og for-
bruksvarer, skjer i henhold til denne bruksanvisningen.

• Ikke bruk skrutrekkerbits, piper eller forlengelser som er
utslitte eller som ikke passer.
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Farer på arbeidsplassen
• Å skli/snuble/falle er en hyppig årsak til alvorlig skade

eller død. Vær oppmerksom på overflødige deler av slan-
gen på bakken der man går eller arbeider.

• Unngå å puste inn støv eller damp og å håndtere helse-
skadelige avfallsprodukter fra arbeidsprosessen (som kan
forårsake for eksempel kreft, fødselsdefekter, astma og/
eller dermatitt). Bruk støvavsug og pusteutstyr når du
arbeider med materialer som avgir luftbårne partikler.

• Enkelte typer støv som frigjøres ved sandblåsing, saging,
sliping, boring og andre byggeaktiviteter inneholder
kjemikalier som den amerikanske staten California reg-
ner som kreftfremkallende, som årsak til fosterskader og
på andre måter skadelig for forplantningsprosessen. Det-
te er noen eksempler på slike kjemikalier:

• Bly fra blyholdig maling
• Blokker av krystallinsilika, sement og andre mur-

produkter
• Arsenikk og krom fra kjemikaliebehandlet gummi

Den helsefaren som utgår fra slike produkter varierer,
avhengig av hvor ofte du utfører denne type arbeid. For å
redusere din eksponering for disse kjemikaliene: Jobb
alltid på et godt ventilert område, bruk godkjent sik-
kerhetsutstyr som f.eks. støvmasker som er spesielt ut-
viklet for å filtrere bort mikroskopiske partikler.

• Gå varsomt frem i uvante omgivelser. Vær oppmerksom
på eventuelle farer som skapes av arbeidsaktiviteten.
Dette verktøyet er ikke isolert mot å komme i kontakt
med elektriske strømkilder.

• Dette verktøyet anbefales ikke til bruk i potensielt eks-
plosive atmosfærer.

MÅ IKKE KASTES – GI TIL BRUKER

Skilt og klebemerker
Produktet er montert med skilt og klistremerker som innehol-
der viktig informasjon om personlig sikkerhet og produkt-
vedlikehold. Skilt og klistremerker skal alltid være enkle å
lese. Nye skilt og klistremerker kan bestilles ved bruk av re-
servedelslisten.

Nyttig informasjon
Nettsider
Logg inn på Atlas Copco: www.atlascopco.com.
Du kan finne informasjon om våre produkter, tilbehør, re-
servedeler og publiserte materialer på våre nettsider.

Opphavsland
Se informasjonen på produktets etikett.

Garanti
• Produktgarantien vil utløpe 12 måneder etter at produk-

tet først tas i bruk, men skal i alle fall utløpe senest 13
måneder etter levering.

• Normal slitasje på deler er ikke inkludert i garantien.
• Normal slitasje er det som krever en deleutskiftning

eller annen justering/overhaling i løpet av standard
verktøyvedlikehold som er typiske for denne
perioden (uttrykt i tid, driftstimer og annet).

• Produktgarantien avhenger av riktig bruk, vedlikehold
og reparasjon av verktøyet og komponentdelene.

• Skade på deler som oppstår som resultat av utilstrekkelig
vedlikehold eller vedlikehold som er utført av andre par-
ter enn Atlas Copco eller dets sertifiserte servicepartnere
under garantiperioden, er ikke dekket av garantien.

• For å unngå skade eller destruksjon av verktøydeler,
utfør service i henhold til anbefalte vedlikeholdsplaner
og følg riktige instruksjoner.

• Garantireparasjoner utføres kun ved Atlas Copco verk-
steder eller av sertifiserte servicepartnere.

tilbyr utvidet garanti og unikt forebyggende vedlikehold
gjennom sine Atlas Copco ToolCover-kontrakter For mer
informasjon kontakt din lokale servicerepresentant.
For elektriske motorer:

• Garantien skal gjelde kun når den elektriske motoren
ikke har blitt åpnet.

ServAid
ServAid er en portal som inneholder teknisk informasjon for
alle maskinvare- og programvareprodukter, som:
- Sikkerhetsinformasjon inkludert erklæringer, standarder og
direktiver
- Teknisk informasjon
- Installasjon, drift og serviceinstruksjoner
- Lister over reservedeler
- Tilbehør
ServAid blir oppdatert kontinuerlig, og er tilgjengelig på:
https://servaid.atlascopco.com
For mer informasjon, ta kontakt med din lokale Atlas Copco-
representant.

Sikkerhetsdataark MSDS/SDS
Sikkerhetsdataarkene beskriver kjemiske produkter som sel-
ges av Atlas Copco.
For mer informasjon se på nettsidene:
www.atlascopco.com/sds

Produktsikkerhetsvideo for skiftenøkler
Lær mer om sikkerhetsfunksjoner på Atlas Copcos
skiftenøkler og hvilke tiltak operatøren må ta for en sikker
drift. Klikk på linken eller skann QR-koden nedenfor for å se
på videoen:
https://www.youtube.com/watch?v=FAh6yttvUpw

http://www.atlascopco.com
https://servaid.atlascopco.com
http://www.atlascopco.com/
https://www.youtube.com/watch?v=FAh6yttvUpw
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Oversettelse av originalinstruksjoner.

Atlas Copco Industrial
Technique AB
SE-10523 STOCKHOLM
Sverige
Telefon: +46 8 743 95 00
Telefaks: +46 8 644 90 45
www.atlascopco.com

© Copyright 2019, Atlas Copco Industrial Technique AB. Alle rettigheter
forbeholdes. All uautorisert bruk eller kopiering av innholdet eller en del av dette
er forbudt. Dette gjelder spesielt for varemerker, modellbetegnelser, delenumre
og tegninger. Bruk kun autoriserte deler. Skader eller feilfunksjoner som
forårsakes av bruk av uautoriserte deler, dekkes ikke av garantien eller
produktansvaret.

Av respekt for villt dyreliv og natur er vår tekniske litteratur trykket på miljøvennlig
papir.
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