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VÝSTRAHA
Aby se omezilo riziko úrazu, MUSÍ si každý, kdo používá, montuje,
opravuje nástroj, provádí jeho údržbu, mění na něm příslušenství
nebo pracuje v jeho blízkosti, před prováděním jakékoliv takové
práce přečíst tyto pokyny a porozumět jim.
NEVYHAZUJTE - PŘEDEJTE UŽIVATELI



2 © Atlas Copco Industrial Technique AB - 9836 4278 35

Obsah

Technické údaje................................................................................................. 3
Údaje o produktu ......................................................................................... 3

Prohlášení .......................................................................................................... 3
Odpovědnost ............................................................................................... 3
EU PROHLÁŠENÍ O SHODĚ...................................................................... 3
Prohlášení o hluku a vibracích .................................................................... 3
Informace ohledně článku 33 nařízení REACH........................................... 3

Bezpečnost......................................................................................................... 4
Prohlášení o použití ..................................................................................... 4
Pokyny specifické pro produkt ..................................................................... 4

Varování / důležité............................................................................ 4
Obecné pokyny ................................................................................ 4

Obecné bezpečnostní pokyny ..................................................................... 4
Značky a štítky............................................................................................. 6

Užitečné informace............................................................................................ 6
Webová stránka........................................................................................... 6
Země původu............................................................................................... 6
Záruka ......................................................................................................... 6
ServAid ........................................................................................................ 7
Materiálové bezpečnostními listy MSDS/SDS............................................. 7
Video týkající se bezpečnosti produktu pro dotahovače matic.................... 7



LMP61HR700-25 Bezpečnostní informace

© Atlas Copco Industrial Technique AB - 9836 4278 35 3

Technické údaje
Údaje o produktu
Maximální provozní tlak 7.0 baru 

( psig)
Volnoběžné otáčky 350 ot./min. 

( ot./min.)
Hmotnost 4.5 kg 

(9.9 lb)

Prohlášení
Odpovědnost
Mnoho událostí v provozním prostředí může ovlivňovat pro-
ces utahování a bude vyžadovat provedení ověření výsledků.
V souladu s platnými normami anebo předpisy vás proto žá-
dáme, abyste po každé události, který by mohla mít vliv na
výsledek utahování, zkontrolovali instalovaný moment
a směr otáčení. Mezi příklady takových událostí, mimo jiné,
patří:

• počáteční instalace systému nástrojového vybavení;
• změna dávky dílů, šroubu, dávky šroubů, nástroje, soft-

waru, konfigurace nebo prostředí;
• změna připojení vzduchu nebo elektrických připojení;
• změna ergonomiky, procesu, procedur kontroly kvality

nebo postupů na lince;
• výměna operátora
• jakákoliv jiná změna, která může ovlivnit výsledek pro-

cesu utahování.
Kontrola musí:

• zajistit, aby se vlivem události nezměnily podmínky spo-
je;

• být provedena po počáteční instalaci, údržbě nebo
opravě zařízení;

• být prováděna alespoň jednou za směnu, nebo s jiném
vhodném časovém intervalu.

EU PROHLÁŠENÍ O SHODĚ
My, společnost Atlas Copco Industrial Technique AB,
S-105 23 STOCKHOLM SWEDEN, na vlastní odpovědnost
prohlašujeme, že produkt (s názvem, typem a sériovým čís-
lem, viz přední strana) splňuje požadavky následujících
směrnic: 
2006/42/EC
Použité harmonizované normy:
ISO 11148-6
Úřady si mohou vyžádat příslušné technické informace od:
Product Compliance Manager, Atlas Copco Industrial Tech-
nique AB, S-105 23 Stockholm Sweden
Stockholm, 11 June 2018
Carl von Schantz, Managing Director

Podpis vydavatele 

Prohlášení o hluku a vibracích
• Úroveň akustického tlaku 80 dB(A), neurčitost 3 dB(A),

v souladu s ISO15744.
• Úroveň akustického výkonu dB(A), neurčitost 3 dB(A),

v souladu s ISO15744.
• Celková hodnota vibrací <2.5 m/s2, neurčitost , v souladu

s ISO28927-2.
Tyto deklarované hodnoty byly získány laboratorním
testováním v souladu s uvedenými standardy a jsou vhodné
pro porovnání s deklarovanými hodnotami jiného nářadí
testovaného v souladu se stejnými standardy. Tyto dekla-
rované hodnoty nejsou vhodné pro použití při stanovení
rizika a hodnoty naměřené na konkrétním pracovišti mohou
být vyšší. Aktuální hodnoty zatížení hlukem a vibracemi a
nebezpečí újmy zaznamenané konkrétním uživatelem jsou
individuální a závisí na způsobu práce uživatele, obrobku a
uspořádání pracoviště, jakož i na době vystavení a na fyzické
kondici uživatele.
My, společnost Atlas Copco Industrial Technique AB, ne-
poneseme žádnou odpovědnost za důsledky použití dekla-
rovaných hodnot, namísto hodnot odrážejících skutečnou ex-
pozici, při individuálním hodnocení rizik v konkrétní situaci
na pracovišti, kterou nemůžeme nijak ovlivnit.
Tento nástroj, pokud není přiměřeným způsobem používán,
může způsobovat vibrační syndrom ruky a paže. Pokyny EU
týkající se zvládání vibrací ruky a paže naleznete na webové
stránce http://www.pneurop.eu/index.php, kde zvolte
možnost „Tools“ (Nástroje) a poté „Legislation“ (Legisla-
tiva).
Doporučujeme program zdravotního dohledu umožňující
včasné odhalení symptomů, které mohou souviset se zatí-
žením vibracemi, aby bylo možné upravit řídicí procesy s cí-
lem předcházení budoucím újmám.

Pokud je toto zařízení určeno pro vestavěné aplikace: 
Hlukové emise jsou uvedeny jako vodítko pro výrobce
stroje. Údaje o hlukových a vibračních emisích pro celý
stroj musí být uvedeny v návodu k použití stroje.

Informace ohledně článku 33 nařízení
REACH
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o
registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických
látek (REACH) kromě dalších záležitostí definuje požadavky
vztahující se ke komunikaci v rámci dodavatelského řetězce.
Požadavek na informace platí i pro produkty obsahující tzv.
látky vzbuzující mimořádné obavy („Seznam kandidátů“).
Dne 27. Června 2018 bylo na seznam kandidátů zařazeno
olovo (č. CAS 7439-92-1).
V souladu s výše uvedeným vás tímto informujeme, že určité
mechanické součásti produktu mohou obsahovat olovo. To je
v souladu s aktuální legislativou o omezení látek a na základě

http://www.pneurop.eu/index.php
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platných výjimek ve Směrnici o omezení používání někte-
rých nebezpečných látek v elektrických a elektronických za-
řízeních (2011/65/EU) známé i pod zkratkou RoHS. Olovo
nebude během běžného používání z produktu unikat ani v
něm mutovat a celková koncentrace olova v produktu je vý-
razně pod platnou prahovou mezí. Zkontrolujte místní poža-
davky ohledně likvidace olova na konci životnosti produktu.

Bezpečnost
VÝSTRAHA Nebezpečí vzniku škody na majetku
a vážného úrazu
Před použitím nástroje se ujistěte, zda jste si přečetli
veškeré pokyny, zda jim rozumíte a zda je dodržujete.
Nedodržení všech pokynů může mít za následek úraz
elektrickým proudem, požár, škodu na majetku anebo
vážný úraz.

► Přečtěte si veškeré bezpečnostní informace dodané
s různými částmi systému.

► Přečtěte si veškeré produktové pokyny týkající se
instalace, obsluhy a údržby různých částí systému.

► Přečtěte si veškeré zákonné bezpečnostní předpisy
týkající se systému a jeho částí.

► Uschovejte veškeré bezpečnostní informace a poky-
ny pro budoucí potřebu.

Prohlášení o použití
Tento produkt je zkonstruován pro montáž upevňovacích
prvků do dřeva, kovu nebo plastu a pro jejich demontáž
z těchto materiálů.
Žádné jiné použití není povoleno. Pouze pro profesionální
použití.

VÝSTRAHA Riziko úrazu
► Při použití momentu s vyšší hodnotou než 50 Nm

musí být použita reakční tyč.
Reakční tyč je konstruována k absorbování reakční-
ho momentu sestavy mechanického nástroje.

Pokyny specifické pro produkt
Varování / důležité

• Před použitím produktu zkontrolujte směr otáčení.
• Nikdy nepoužívejte produkt, aniž byste se ujistili, že

spojka vypíná.
• Zkontrolujte, zda je nástavec správně upevněn. V přípa-

dě potřeby vyměňte přidržovací nebo pojistný kolík.
• Při používání závěsného třmenu zkontrolujte, zda je

v dobrém stavu a správně připevněný.

Obecné pokyny
Operátoři nástrojů s momentovou reakční tyčí musí dbát
zvýšené opatrnosti, aby zabránili úrazu rozdrcením. Z bez-
pečnostních důvodů nikdy nedovolte nikomu, aby obsluhoval
nástroj bez zaškolení a důkladného seznámení se s funkcí ná-

stroje za různých podmínek. Nástroj smí být používán pouze
s připojenou momentovou reakční tyčí, která je přizpůsobena
pro příslušnou aplikaci šroubového spoje.

VÝSTRAHA Nebezpečí rozdrcení

Před spuštěním zkontrolujte směr otáčení nástroje!
Spuštění nástroje s neočekávaným směrem otáčení může
mít za následek úraz nebo škodu na majetku.

► Před spuštěním nástroje zkontrolujte, zda je směr
otáčení nástroje správný.

► Při používání nástroje se nedotýkejte reakční tyče
rukama.

Obecné bezpečnostní pokyny
Aby se omezilo riziko úrazu, musí si každý, kdo používá,
montuje, opravuje nástroj, provádí jeho údržbu, mění na něm
příslušenství nebo pracuje v jeho blízkosti, před prováděním
jakékoliv takové práce přečíst tyto pokyny a porozumět jim.
Naším cílem je vyrábět nástroje, které vám pomohou pra-
covat bezpečně a efektivně. Nejdůležitějším bezpečnostním
zařízením pro tento nebo jakýkoliv jiný nástroj jste VY. Vaše
pozornost a správný úsudek jsou nejlepší ochranou před po-
raněním. Na tomto místě nelze popsat všechna potenciální
nebezpečí, pokusili jsme se však zdůraznit některá nejvý-
znamnější.

• Tento mechanický nástroj smějí instalovat, seřizovat ne-
bo používat jen kvalifikovaní a vyškolení operátoři.

• Tento nástroj a jeho příslušenství je zakázáno jakýmko-
liv způsobem upravovat.

• Nepoužívejte nástroj, pokud je poškozen.
• Pokud na nástroji nejsou čitelné štítky s hodnotami

jmenovitých otáček, provozního tlaku či výstražné štítky,
nebo pokud dojde k jejich oddělení od nástroje, bez
prodlení je vyměňte.
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Další bezpečností pokyny naleznete v následujících
dokumentech nebo si je vyžádejte u následujících
osob či organizací:

• Jiné dokumenty a informace přibalené k tomuto ná-
stroji.

• Váš zaměstnavatel, odborové anebo obchodní sdru-
žení.

• Norma „Bezpečnostní pravidla pro přenosné pneu-
matické nářadí (Safety Code for Portable Air
Tools)“ (ANSI B186.1), která byla v době tisku této
příručky k dispozici na webových stránkách Global
Engineering Documents na adrese http://glo-
bal.ihs.com/, případně zavolejte na číslo 1 800 854
7179. V případě obtíží při získávání norem ANSI se
obraťte na organizaci ANSI prostřednictvím webové
stránky http://www.ansi.org/

• Další informace o ochraně zdraví a bezpečnosti při
práci lze získat na následujících webových strán-
kách: http://www.osha. gov (USA) https://osha.eu-
ropa.eu/ (Evropa)

Přívod vzduchu a nebezpečí při připojení
• Vzduch pod tlakem může způsobit vážný úraz.
• Vždy vypněte přívod vzduchu, z hadic vypusťte tlak

vzduchu a odpojte nástroj od přívodu vzduchu, pokud se
nástroj nepoužívá, před výměnou jeho příslušenství nebo
při provádění jeho oprav.

• Proud vzduchu nikdy nemiřte na sebe ani na nikoho ji-
ného.

• Házení hadic může způsobit vážný úraz. Vždy zkont-
rolujte, zda hadice a spojky nejsou poškozené nebo
uvolněné.

• Na nástroji nikdy nepoužívejte rychlospojky. Viz poky-
ny pro správné nastavení.

• Univerzální utahovací spojky musejí být vždy použity s
pojistnými kolíky.

• Nepřekračujte maximální tlak vzduchu 6,3 bar / 90 psig
nebo tlak uvedený na štítku nástroje.

Nebezpečí zamotání
• Udržujte bezpečnou vzdálenost od otáčejících se částí.

Pokud nebudete udržovat volné části oděvu, rukavice,
šátek nebo jiné oděvní součásti či ozdoby nošené na krku
a vlasy v dostatečné vzdálenosti od nástroje a příslušen-
ství, může dojít k jejich zachycení nástrojem, což vám
může způsobit udušení, skalpování anebo tržné rány.

• Může dojít k zachycení rukavic otáčejícími se částmi ná-
stroje, což vám může způsobit vážná poranění nebo i
zlámání prstů.

• Otáčející se nástavce a prodloužení nástroje mohou
snadno zachytit rukavice s pryžovým povlakem nebo s
kovovým zesílením.

• Nepoužívejte příliš volné rukavice ani rukavice s proříz-
lým nebo roztřepeným materiálem na prstech.

• Nikdy se nepokoušejte držet otáčející se části nástroje,
nástavce ani prodloužení nástroje.

Rizika odlétávajících předmětů
• Vždy používejte nárazuvzdorné ochranné brýle a obli-

čejový kryt při práci s nástrojem a jeho opravě a údržbě
či při výměně příslušenství, nebo pokud jsou tyto
činnosti prováděny ve vaší blízkosti.

• Zajistěte, aby i všichni ostatní v pracovním prostoru měli
nárazuvzdorné brýle a obličejové kryty. I malé odlétáva-
jící předměty mohou způsobit poranění očí a následnou
slepotu.

• Přetažení či naopak nedotažení upevňovacích prvků, kte-
ré se mohou rozlomit, uvolnit nebo oddělit, může mít za
následek vznik vážného úrazu. Uvolněné montážní se-
stavy se mohou změnit na odlétávající předměty.
Montážní sestavy vyžadující konkrétní utahovací mo-
ment musí být zkontrolovány pomocí měřiče momentu.
POZNÁMKA: tak zvané „západkové“ momentové klíče
nejsou schopny zjistit potenciálně nebezpečné stavy pře-
tažení.

• Nepoužívejte ruční nástavce. Používejte pouze nástavce
určené pro nástroj nebo rázové nástavce, a to vždy v
dobrém stavu.

• Dbejte na to, aby byl obrobek řádně upevněn.
Provozní rizika

• Vždy odpojte přívod vzduchu ještě předtím, než budete
manipulovat s hrotem nebo nástavcem šroubováku, na-
stavovat spojku nebo provádět demontáž nástroje.

• Osoby provádějící obsluhu a údržbu musí být fyzicky
schopné manipulovat s objemným, těžkým a výkonným
nástrojem.

• Držte nástroj správně: mějte připraveny obě ruce na
zvládnutí normálních i náhlých pohybů působících
v opačném směru rotace.

• Ihned po nastavení spojky zkontrolujte její správnou
činnost.

• Nepoužívejte při sníženém tlaku nebo ve špatném stavu:
spojka by nemusela fungovat a výsledkem by byla náhlá
rotace držadla nástroje.

• Vždy držte rukojeť nástroje pevně, ve směru proti po-
hybu otáčení vřetena, abyste omezili účinek neoče-
kávaného reakčního krouticího momentu v závěru do-
tahování a při zahájení uvolňování.

• Je-li to možné, použijte závěsné rameno absorbující
reakční moment. Pokud není možné použít závěsné ra-
meno, je doporučeno v případě nástrojů s rovným pouz-
drem či pistolovou rukojetí použít boční rukojeti; v pří-
padě úhlových utahováků je doporučeno použití
reakčních tyčí. V každém případě je doporučeno použít
prostředky schopné absorbovat reakční moment vyšší
než 4 Nm (3 lbf.ft) u nástrojů s rovným pouzdrem, vyšší
než 10 Nm (7,5 lbf.ft) u nástrojů s pistolovou rukojetí
a vyšší než 60 Nm (44 lbf.ft) u úhlových utahováků.

• Může dojít ke zmáčknutí nebo rozdrcení prstů otevřený-
mi konci utahovacích hlavic.

• Nepoužívejte nástroj ve stísněném prostoru: dejte pozor,
aby nedošlo ke zmáčknutí nebo rozdrcení ruky při jejím
vložení mezi nástroj a obrobek, zvláště při povolování
šroubů.
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Rizika spojená s opakovaným pohybem
• Při používání mechanických nástrojů k provádění pra-

covních činností může operátor pociťovat mírnou bolest
v oblasti rukou, paží, ramen, krku nebo i v jiných částech
těla.

• Při práci stůjte v pohodlné poloze a pevně na zemi a vy-
varujte se jakýchkoliv nepříjemných či nejistých a nevy-
vážených poloh. Pravidelné změny polohy těla během
delších pracovních činností mohou pomoci zabránit
vzniku bolesti či nadměrné únavy.

• Nepodceňujte příznaky, jako je například trvalá nebo
vracející se mírná či silnější bolest, pulzující bolest,
brnění, necitlivost, palčivé pocity nebo ztuhlost. Přestaň-
te nástroj používat, informujte svého zaměstnavatele a
poraďte se s lékařem.

Rizika spojená s hlukem a vibracemi
• Vysoké úrovně hluku mohou způsobit trvalou ztrátu slu-

chu nebo jiné zdravotní problémy, jako je například hu-
čení v uších. Používejte ochranu sluchu doporučenou
vaším zaměstnavatelem nebo předepsanou podle předpi-
sů týkajících se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

• Působení vibrací může způsobit poškození nervů a naru-
šit přívod krve do rukou a paží. Noste teplý oděv a udr-
žujte své ruce v teple a suchu. Pokud se projeví strnulost,
brnění, bolest nebo zbělání kůže, přestaňte nástroj použí-
vat, informujte svého zaměstnavatele a poraďte se s lé-
kařem.

• Držte nástroj lehkým,ale současně pevným úchopem,
protože riziko nepříznivého působení vibrací je s vyšší
silou úchopu obecně vyšší. Je-li to možné, používejte zá-
věsné rameno nebo na nástroj nasaďte boční rukojeť.

• Za účelem předcházení zbytečnému zvyšování úrovní
hluku a vibrací:

• Nástroj používejte a provádějte jeho údržbu, a vybírejte,
vyměňujte a provádějte údržbu jeho příslušenství a spo-
třebního materiálu v souladu s pokyny uvedenými v tom-
to návodu k obsluze;

• Nikdy nepoužívejte opotřebované nebo špatně padnoucí
hroty, nástavce nebo prodlužovací díly.

Rizika na pracovišti
• Uklouznutí, zakopnutí nebo pád jsou hlavními příčinami

vážných nebo i smrtelných úrazů. Dávejte pozor na
nadměrné množství hadic ponechaných na podlaze nebo
na pracovní ploše.

• Vyhněte se vdechování prachu či výparů i manipulaci s
nečistotami z pracovního procesu, které mohou způso-
bovat zdravotní potíže (například rakovinu, poruchy při
narození, astma anebo dermatitidu). Při práci s materiály,
které způsobují uvolňování částic do vzduchu, používej-
te zařízení na odsávání prachu a noste ochranné dýchací
pomůcky.

• Prach vznikající při motorovém vyhlazování, řezání,
broušení, vrtání a jiných stavebních činnostech může ob-
sahovat chemické látky, o kterých je ve státu Kalifornie
známo, že způsobují rakovinu a poruchy při narození ne-
bo jiná poškození reprodukčního ústrojí. Některé příkla-
dy takových chemických látek jsou následující:

• olovo z olovnatých barev;

• cihly z krystalického křemene, cement a další
stavební materiály pro zdiva;

• arsen a chrom z chemicky upravené pryže.
Vaše riziko vyplývající z vystavení se působení těchto
látek se liší podle toho, jak často provádíte takový typ
práce. Abyste omezili své vystavení se působení těchto
chemických látek: pracujte v dobře větraných prostorách
a používejte schválené bezpečnostní ochranné pomůcky,
jako jsou například masky proti prachu, které jsou speci-
álně zkonstruované k odfiltrování mikroskopických
částic.

• V neznámém pracovním prostředí si počínejte opatrně.
Dávejte pozor na potenciální rizika vznikající v důsledku
vaší pracovní činnosti. Tento nástroj není izolován pro
případ dotyku se zdroji elektrického proudu.

• Tento nástroj není určen pro práci v potenciálně vý-
bušných atmosférách.

NEVYHAZUJTE – PŘEDEJTE UŽIVATELI

Značky a štítky
Produkt je opatřen značkami a štítky s důležitými informace-
mi o osobní bezpečnosti a údržbě produktu. Tyto značky
a štítky musí být neustále snadno čitelné. Nové značky a štít-
ky je možné si objednat pomocí seznamu náhradních dílů.

Užitečné informace
Webová stránka
Přihlaste se na Atlas Copco: www.atlascopco.com.
Informace týkající se našich výrobků, příslušenství, ná-
hradních dílů a publikovaných dokumentů naleznete na na-
šich webových stránkách.

Země původu
Informace naleznete na štítku produktu.

Záruka
• Záruce na produkt vyprší platnost 12 měsíců po prvním

použití produktu, v každém případě však nejpozději po
uplynutí 13 měsíců od data dodání.

• Normální opotřebení dílů není zárukou kryto.
• Normálním opotřebením se rozumí opotřebení, které

vyžaduje výměnu dílu nebo jinou úpravu/přepra-
cování při provádění standardní údržby nástroje, a je
typické pro dané období (vyjádřené časem, provoz-
ními hodinami nebo jiným způsobem).

• Záruka na produkt předpokládá správné používání
a provádění údržby a oprav nástroje a jeho konstrukčních
dílů.

http://www.atlascopco.com
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• Poškození dílů, ke kterému dojde v důsledku nesprávně
prováděné údržby, nebo údržby prováděné jinými strana-
mi než Atlas Copco nebo jejími certifikovanými
servisními partnery během záruční doby, nebude záru-
kou kryto.

• Abyste zabránili poškození nebo zničení dílů nástroje,
provádějte údržbu nástroje v souladu s doporučenými
plány údržby a postupujte přitom podle správných po-
kynů.

• Záruční opravy musí být prováděny výhradně v dílnách
Atlas Copco nebo jejích certifikovaných servisních
partnerů.

Atlas Copco nabízí prodlouženou záruku a provádění preven-
tivní údržby podle současného stavu vývoje a znalostí v rám-
ci svých smluv ToolCover. Další informace si vyžádejte
u svého místního servisního zástupce.
V případě elektrických motorů:

• Záruka bude platit pouze v případě, že elektrický motor
nebyl otevřen.

ServAid
ServAid je portál, který obsahuje technické informace pro
všechny hardwarové a softwarové produkty, jako například:
– Bezpečnostní informace včetně prohlášení, norem a
směrnic
– Technické údaje
– Pokyny týkající se instalace, provozu a údržby
– Seznamy náhradních dílů
– Příslušenství
Portál ServAid je průběžně aktualizován a je k dispozici na
adrese:
https://servaid.atlascopco.com
Další informace si vyžádejte u svého místního zástupce
společnosti Atlas Copco.

Materiálové bezpečnostními listy MSDS/
SDS
Materiálové bezpečnostními listy popisují chemické produk-
ty prodávané společností Atlas Copco.
Další informace naleznete na webové stránce:
www.atlascopco.com/sds

Video týkající se bezpečnosti produktu pro
dotahovače matic
Zjistěte další informace o bezpečnostních funkcích dotahova-
čů matic společnosti Atlas Copco a o dalších opatřeních, kte-
rá musí obsluha dodržovat, aby zajistila bezpečný provoz.
Chcete-li si video prohlédnout, klepněte na odkaz nebo na-
snímejte kód QR níže:
https://www.youtube.com/watch?v=FAh6yttvUpw

https://servaid.atlascopco.com
http://www.atlascopco.com/
https://www.youtube.com/watch?v=FAh6yttvUpw
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Protože dodržujeme zásady ochrany přírody a životního prostředí, je naše
technická literatura tištěna na papíru šetrném k životnímu prostředí.
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