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BRĪDINĀJUMS
Lai samazinātu ievainojuma risku, visiem, kas lieto, uzstāda, labo,
apkopj, maina piederumus, vai strādā šī instrumenta tuvumā, pirms
šo darbu sākšanas JĀIZLASA un JĀIZPROT šie norādījumi.
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Tehniskie dati
Informācija par produktu
Maksimālais darba spiediens 7.0 bar 

( psig)
Brīvgaitas ātrums 350 apgr./min. 

( apgr./min.)
Svars 4.5 kg 

(9.9 mārc.)

Deklarācijas
Atbildība
Daudzi notikumi darbības vidē var ietekmēt spriegošanas
procesu, tāpēc tam nepieciešama rezultātu novērtēšana. Sa-
skaņā ar piemērojamiem standartiem un/vai noteikumiem ar
šo mēs pieprasām jums pārbaudīt uzstādīto griezes momentu
un rotācijas virzienu pēc katras reizes, kad var tikt ietekmēts
spriegošanas rezultāts. Šādu gadījumu piemēri var būt (ne ti-
kai):

• sākotnējā darbarīku sistēmas uzstādīšana
• partijas daļas, skrūves, skrūves partijas, instrumentu,

programmatūras, vides konfigurācijas maiņa
• gaisa vai elektrisko savienojumu maiņa
• līnijas ergonomikas, procesu, kvalitātes procedūru vai

prakses maiņa
• lietotāja maiņa
• jebkura cita izmaiņa, kas ietekmē spriegošanas procesa

rezultātu
Pārbaudei vajadzētu:

• apstiprināt, ka savienojumu nosacījumi nav mainījušies
ietekmes rezultātā.

• Tikt veiktai pēc aprīkojuma sākotnējās uzstādīšanas, ap-
kopes vai labošanas.

• Tikt veiktai vismaz vienu reizi katras maiņas laikā vai ci-
tas piemērotas frekvences laikā.

ES ATBILSTĪBAS DEKLARĀCIJA
Mēs, Atlas Copco Industrial Technique AB, S-105 23
STOCKHOLM SWEDEN, vienpersoniski uzņemoties at-
bildību, paziņojam, ka produkts (ar nosaukumu, tipu un sēri-
jas numuru, kas atrodami titullapā) atbilst šai direktīvai(-ām): 
2006/42/EC
Piemērotie saskaņotie standarti:
ISO 11148-6
Iestādes var pieprasīt nepieciešamo tehnisko informāciju no:
Product Compliance Manager, Atlas Copco Industrial
Technique AB, S-105 23 Stockholm Sweden
Stockholm, 11 June 2018
Carl von Schantz, Managing Director

Izsniedzēja paraksts 

Pārskats par trokšņa un vibrācijas
deklarāciju

• Skaņas spiediena līmenis 80 dB(A) , nenoteiktība 3
dB(A) saskaņā ar ISO15744.

• Skaņas jaudas līmenis dB(A) , nenoteiktība3 dB(A) sa-
skaņā ar ISO15744.

• Kopējā vibrācijas vērtība <2.5 m/s2, nenoteiktība saskaņā
ar ISO28927-2.

Šīs deklarētās vērtības tika iegūtas, testējot laboratorijas ap-
stākļos atbilstoši norādītajiem standartiem, un ir piemērotas
salīdzināšanai ar citu rīku deklarētajām vērtībām, kas testētas
atbilstoši šiem pašiem standartiem. Šīs deklarētās vērtības
nav piemērotas izmantošanai riska novērtējumos, un atse-
višķās darbavietās veikto mērījumu rezultāti var būt lielāki.
Faktiskās iedarbības vērtības un kaitējuma risks atsevišķam
lietotājam ir unikāls un atkarīgs no lietotāja darba paņēmie-
niem, veicamā darba un darbstacijas uzbūves, kā arī no ie-
darbības laika un lietotāja fiziskā stāvokļa.
Mēs, Atlas Copco Industrial Technique AB, neesam at-
bildīgi par izmantošanas sekām ar noteiktajām vērtībām, to
vērtību vietā, kas parādā patieso atbildes reakciju, indivi-
duālo riska izvērtējumu darba vietā, kuru mēs nevaram ie-
tekmēt.
Ja šī instrumenta lietošana netiek atbilstoši pārvaldīta, tas var
izraisīt plaukstu/roku vibrāciju sindromu. ES vadlīnijas par
plaukstu/roku vibrāciju var atrast ieejot http://
www.pneurop.eu/index.php un atlasot "Rīki", tad "Likumi".
Iesakām izmantot veselības novērošanas programmu, lai at-
klātu agrīnus simptomus, kas varētu būt saistīti ar vibrācijas
iedarbību, vai varētu mainīt atbilstošo darba organizāciju, ne-
pieļaujot turpmāku stāvokļa pasliktināšanos.

Ja šī iekārta ir paredzēta statiskiem pielietojumiem: 
Trokšņa emisijas vērtība ir paredzēta mašīnu ražotājiem.
Trokšņa un vibrāciju emisijas dati par visu mašīnu
jāsniedz mašīnas instrukciju rokasgrāmatā.

Informācija par REACH 33. pantu
Eiropas Regula (ES) Nr. 1907/2006, kas attiecas uz ķīmisko
vielu reģistrēšanu, vērtēšanu, licencēšanu un ierobežošanu
(REACH) cita starpā nosaka arī prasības, kas saistītas ar ko-
munikāciju piegādes ķēdē. Prasība sniegt informāciju attiecas
arī uz produktiem, kas satur tā sauktās īpaši bīstamās vielas
(„kandidātu saraksts”). 2018. gada 27. jūnijā kandidātu sa-
rakstam tika pievienots svina metāls (CAS Nr. 7439-92-1).
Saskaņā ar iepriekš minēto, ar šo informējam jūs, ka noteik-
tas mehāniskās produkta sastāvdaļas var saturēt svina metālu.
Tas ir saskaņā ar spēkā esošajiem tiesību aktiem par vielu ie-
robežošanu, un to pamatā ir RoHS direktīvā (2011/65/ES)
paredzētie likumīgie atbrīvojumi. Parastā lietošanas laikā no
ražojuma neizplūst vai nemutējas svina metāls, un svina
metāla koncentrācija visā produktā ir ievērojami zemāka par

http://www.pneurop.eu/index.php
http://www.pneurop.eu/index.php
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piemērojamo robežvērtību. Lūdzu, ņemiet vērā vietējās
prasības attiecībā uz svina iznīcināšanu produkta kalpošanas
laika beigās.

Drošība
BRĪDINĀJUMS Īpašuma bojājuma vai smaga
kaitējuma risks
Pārliecinieties, ka pirms instrumenta lietošanas ir iz-
lasītas, izprastas un ievērotas visas instrukcijas. Neie-
vērojot visus norādījumus, varat izraisīt elektrisko trie-
cienu, ugunsgrēku, materiālos zaudējumus un/vai sma-
gus ievainojumus.

► Izlasiet visu drošības informāciju, kas piegādāta
kopā ar dažādām sistēmas daļām.

► Izlasiet visus dažādu sistēmas daļu uzstādīšanas,
ekspluatācijas un apkopes norādījumus.

► Izlasiet visus vietējos tiesību aktos paredzētos notei-
kumus par sistēmu un tās daļām.

► Saglabājiet visu drošības informāciju un norādīju-
mus turpmākai uzziņai.

Pielietojuma paziņojums
Šis produkts paredzēts vītņotu stiprinājumu ieskrūvēšanai un
izskrūvēšanai no koka, metāla un plastmasas.
Cits pielietojums nav atļauts. Paredzēts lietot tikai profe-
sionāliem mērķiem.

BRĪDINĀJUMS Traumu risks
► Ja griezes moments ir lielāks par 50 Nm, nepie-

ciešams izmantot reakcijas stieni
Reakcijas stienis ir paredzēts montāžas instrumentu
reakcijas griezes momenta absorbēšanai.

Produktam specifiskas instrukcijas
Brīdinājums / svarīgi

• Pirms produkta lietošanas pārbaudiet rotācijas virzienu.
• Neizmantojiet produktu, ja neesat pārliecinājies, vai

sajūgs atslēdzas.
• Pārbaudiet, vai darba uzgalis ir pareizi nostiprināts. Ja

nepieciešams, nomainiet fiksējošo tapu vai sprosttapu.
• Lietojot iekārtas balstmehānismu, pārbaudiet, vai tas ir

labā stāvoklī un pareizi nostiprināts.

Vispārīgas instrukcijas
Operatoriem, kuri lieto instrumentus ar reakcijas momenta
stieni, ir īpaši jāuzmanās, lai izvairītos no saspiešanas
traumām. Drošības apsvērumu dēļ nekādā gadījumā ne-
pieļaujiet, ka instrumentu lieto personas, kuras nav atbilstoši
apmācītas un pilnībā nepārzina, kā instruments darbojas
dažādos apstākļos. Instrumentu drīkst izmantot tikai kopā ar
saistīto reakcijas momenta stieni, kas ir piemērots attiecīga-
jam skrūvēšanas pielietojumam.

BRĪDINĀJUMS Saspiešanas briesmas

Veiciet instrumenta rotācijas virziena pārbaudi pirms
sākšanas! Neparedzēta rotācijas virziena maiņa var radīt
ķermeņa savainojumus un īpašuma bojājumus.

► Pirms instrumenta lietošanas pārliecinieties, ka ins-
trumenta rotācijas virziens ir pareizs.

► Neturiet rokas reakcijas momenta stieņa tuvumā tā
lietošanas laikā.

Vispārīgas drošības instrukcijas
Lai samazinātu ievainojuma risku, visiem, kas lieto, uzstāda,
labo, apkopj, maina piederumus, vai strādā šī instrumenta tu-
vumā, pirms šo darbu sākšanas jāizlasa un jāizprot šie
norādījumi.
Mūsu mērķis ir ražot instrumentus, kas palīdz strādāt droši
un efektīvi. Vissvarīgākais padoms par drošību šim vai jeb-
kuram instrumentam esat JŪS. Jūsu uzcītība un uzmanība ir
labākā aizsardzība pret ievainojumu. Nav iespējams šajā do-
kumentā uzskaitīt visus iespējamos riskus, tomēr esam cen-
tušies izcelt visbūtiskākos.

• Šo ierīci drīkst uzstādīt, regulēt un lietot tikai kvalificēti
un apmācīti operatori.

• Šo ierīci un tās piederumus nedrīkst pārveidot.
• Neizmantojiet šo instrumentu, ja tas ir bojāts.
• Ja nominālo apgriezienu, darba spiediena vai bīstamības

brīdinājuma zīmes uz instrumenta vairs nav salasāmas
vai atlīmējas, nekavējoties nomainiet tās.

Papildu drošības informāciju skatiet:
• Citus dokumentus un informāciju, kas pievienota šai

ierīcei.
• Pie sava darba devēja, arodbiedrības un/vai profe-

sionālās asociācijas.
• “Drošības kodekss pārnēsājamiem pneimatiskajiem

instrumentiem” (ANSI B186.1), iespiešanas brīdī
pieejams Global Engineering Documents vietnē
http://global.ihs.com/ vai, piezvanot uz numuru 1
800 854 7179. Ja rodas sarežģījumi iegūt ANSI
standartus, sazinieties ar ANSI, izmantojot http://
www.ansi.org/

• Vairāk informācijas par arodveselību un drošību var
iegūt šādās tīmekļa vietnēs: http://www.osha.gov
(ASV) https://osha.europa.eu/ (Eiropa)

Gaisa padeves un savienojuma briesmas
• Gaiss spiediena ietekmē var radīt dažādus ievainojumus.
• Kad instruments netiek lietots, pirms maināt piederumus,

vai veicot apkopes darbus, vienmēr noslēdziet gaisa pa-
devi, iztukšojiet gaisa spiediena šļūteni un atvienojiet to
no gaisa padeves.

• Nekad nevērsiet tiešu gaisa plūsmu savā vai citu vir-
zienā.
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• Izliektas šļūtenes var radīt smagus ievainojumus. Vien-
mēr pārbaudiet, vai šļūtenes nav bojātas, vai arī palaidiet
vaļīgāk šļūtenes vai armatūru.

• Nelietojiet ierīcei ātri atvienojamus savienojumus. Ska-
tiet pareizas uzstādīšanas norādījumus.

• Izmantojot universālās savienotājuzmavas ar vītni,
jāuzstāda šķelttapas.

• Nepārsniedziet maksimālo atļauto gaisa spiedienu 6,3
bar / 90 psig vai, kā norādīts instrumenta datu plāksnītē.

Sapīšanās riski
• Turiet atstatus no rotējošas piedziņas. Ja vaļīgas drēbes,

cimdi, rotaslietas, kaklarotas un mati netiek turēti atsta-
tus no instrumenta un tā piederumiem, var tikt izraisīta
žņaugšana, skalpēšana un/vai plēstas brūces.

• Rotējošā vārpsta var aizķert cimdus, izraisot cimdu ie-
spiešanu vai salaušanu.

• Vārpstas uzgaļi un pagarinājumi var viegli aizķert gumi-
jas vai metāla pastiprinātus cimdus.

• Nevalkājiet vaļīgus cimdus vai cimdus ar iegriezumiem
vai nodriskātiem pirkstiem.

• Nekādā gadījumā neturiet vārpstu, muciņu vai vārpstas
pagarinājumu.

Atlūzu izraisīta bīstamība
• Vienmēr, strādājot ar instrumentu vai esot tuvumā, vei-

cot remontu vai apkopi vai mainot tā piederumus,
valkājiet triecienizturīgus acu un sejas aizsargus.

• Pārliecinieties, vai citas personas darba zonā lieto atbil-
stošu acu un sejas aizsardzības līdzekļus. Pat niecīgākās
atlūzas var radīt acs traumu un izraisīt aklumu.

• Pārāk pievilktas vai vaļīgas skrūves var radīt smagas
traumas, tām lūstot vai izskrūvējoties un izkrītot. Izkri-
tušas detaļas no instrumenta var tikt izsviestas ar spēku.
Montāžas mezgli, kuriem nepieciešams konkrēts griezes
moments, ir jāpārbauda ar griezes momenta mērītāju.
PIEZĪME. Tā saucamā „klikšķa\" dinanometriskā uz-
griežņatslēga nenodrošina pilnīgu aizsardzību pret pārāk
stipru piegriešanu.

• Neizmantojiet rokas muciņas. Izmantojiet tikai elek-
troinstrumentiem vai pneimoinstrumentiem paredzētas
muciņas labā stāvoklī.

• Sekojiet tam, lai apstrādājamais materiāls būtu kārtīgi
nofiksēts.

Ekspluatācijas riski
• Pirms skrūvgrieža uzgaļa vai muciņas izmantošanas,

sajūga regulēšanas vai instrumenta izjaukšanas atvieno-
jiet gaisa padevi.

• Operatoriem un apkopes personālam ir jāprot apieties ar
instrumenta lielumu, svaru un tā jaudu.

• Turiet motoru pareizi: esiet gatavi izturēt normālu
pretdarbību vai pēkšņas kustības — turiet gatavībā abas
rokas.

• Tūlīt pēc sajūga regulēšanas pārbaudiet instrumenta pa-
reizu darbību.

• Neizmantojiet ar samazinātu gaisa spiedienu vai nodilušā
stāvoklī: sajūgs var nenostrādāt, izraisot pēkšņu instru-
menta roktura griešanos.

• Vienmēr droši balstiet instrumenta rokturi pretēji
vārpstas griešanās virzienam, lai mazinātu pēkšņa atsitie-
na sekas galējas pievilkšanas un sākotnējās atskrūvēša-
nas laikā.

• Ja iespējams, izmantojiet piekares sviru, lai absorbētu
reakcijas griezes momentu. Ja tas nav iespējams, taisna
korpusa un pistoles roktura instrumentiem ieteicams iz-
mantot sānu rokturus; leņķa uzgriežņatslēgām ieteicams
izmantot reakcijas stieņus. Jebkurā gadījumā ir ieteicams
izmantot palīglīdzekļus, lai absorbētu reakcijas griezes
momentu virs 4 Nm (3 lbf.ft) taisna korpusa instrumen-
tiem, virs 10 Nm (7,5 lbf.ft) pistoles roktura instrumen-
tiem un virs 60 Nm (44 lbf.ft) leņķa uzgriežņatslēgām.

• Atvērtās uzgriežņu atslēgās var sadragāt pirkstus.
• Nelietojiet šaurās telpās: sargiet rokas no iespiešanas

starp instrumentu un apstrādājamo materiālu, it īpaši at-
skrūvēšanas laikā.

Atkārtotu kustību draudi
• Izmantojot elektroinstrumentu, lai veiktu ar darbu

saistītas aktivitātes, operators var izjust diskomfortu
plaukstās, rokās, plecos, kaklā vai citās ķermeņa daļās.

• Ieņemiet ērtu pozu, saglabājiet drošu atbalstu ar kājām
un izvairieties no neērtām nelīdzsvarotām pozām. Pozas
maiņa ilgstošu darbu laikā var palīdzēt izvairīties no dis-
komforta un noguruma.

• Neignorējiet tādus simptomus kā pastāvīgs vai regulārs
diskomforts, sāpes, pulsēšana, smeldzi, džinkstēšana, tir-
pums, dedzināšanas sajūta vai stīvums. Apturiet instru-
menta lietošana, paziņojiet par to darba devējam un
vērsieties pie ārsta.

Trokšņa un vibrāciju riski
• Augsts skaņas līmenis var izraisīt pastāvīgu dzirdes zu-

dumu un citas problēmas, piemēram, džinkstēšanu. Iz-
mantojiet piemērotu ausu aizsardzību, kā to nosaka jūsu
darba devējs vai darba drošības un veselības aizsardzības
noteikumi.

• Vibrāciju iedarbība var radīt paliekošus bojājumus ner-
viem un roku un plaukstu asinsritei. Valkājiet siltas
drēbes un turiet plaukstas siltas un sausas. Konstatējot
nejutīgumu, tirpšanu, sāpes vai ādas bālumu, pārtrauciet
instrumenta izmantošanu, paziņojiet par to darba
devējam un konsultējieties ar ārstu.

• Turiet instrumentu vieglā, bet drošā satvērienā, jo parasti
vibrācijas riski ir lielāki, kad satvēriens ir ciešs. Kur ie-
spējams, izmantojiet piekares sviru vai uzstādiet sānu
rokturi.

• Lai izvairītos no nevajadzīga trokšņa un vibrāciju līmeņa
pieauguma:

• darbiniet un apkopiet instrumentu un izvēlieties, apko-
piet un nomainiet piederumus un ekspluatācijas mate-
riālus saskaņā ar instrukciju rokasgrāmatu;

• Neizmantojiet nodilušus vai slikti pieguļošus
skrūvgriežu elementus, darba uzgaļus vai pagarinājumus.
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Darbavietas bīstamība
• Slīdēšana/aizķeršanās/nokrišana ir viens no galvenajiem

nopietnu ievainojumu vai nāves cēloņiem. Uzmanieties
no šļūtenes pārpalikumiem, kas var būt atstāti uz darba
virsmas vai grīdas.

• Izvairieties no putekļu vai dūmu ieelpošanas vai darba ar
gružiem, kas var kaitēt veselībai (piemēram, kaitēt
grūtniecībai, izraisīt vāzi, astmu un/vai dermatītu).
Strādājot ar materiāliem, kas izplata gaisā daļiņas, lieto-
jiet putekļu ekstrakcijas un elpošanas aizsarglīdzekļus.

• Daži putekļi, kas rodas pulēšanas, zāģēšanas, slīpēšanas,
urbšanas un citu būvdarbu rezultātā satur ķīmiskas vie-
las, kas Kalifornijas štatam zināmas, kā vēža, iedzimtu
defektu un citu reproduktīvu kaitējumu izraisītājas.
Tālāk doti daži piemēri:

• svins no svinu saturošām krāsām;
• kristāla silīcija gabaliņi, cements un citi mūrēšanas

produkti;
• arsēns un hroms no ķīmiski apstrādātas gumijas.

Šo iedarbību risks atšķiras atkarībā no tā, cik bieži jūs
darāt šo darbu. Lai samazinātu šo ietekmi no šīm ķīmis-
kajām vielām: strādājiet labi vēdinātās vietās un lietojiet
apstiprinātas aizsargiekārtas, piemēram, putekļu aizsar-
gmaskas, kas speciāli izstrādātas, lai filtrētu mikrosko-
piskas daļiņas.

• Svešā darba vidē darbojieties uzmanīgi. Strādājot uzma-
nieties no potenciālām briesmām, kas var rasties jūsu
darbības rezultātā. Šīs instruments nav nodrošināts pret
saskari ar elektrisko strāvu vadošiem elementiem.

• Šo ierīci nav ieteicams izmantot potenciāli eksplozīvā at-
mosfērā.

NEIZMETIET — NODODIET LIETOTĀJAM

Zīmes un uzlīmes
Produktam ir zīmes un uzlīmes, kas satur svarīgu informāciju
par personisko drošību un produkta apkopi. Zīmēm un
uzlīmēm vienmēr jābūt viegli salasāmām. Jaunas zīmes un
uzlīmes var pasūtīt, izmantojot rezerves daļu sarakstu.

Noderīga informācija
Vietne
Piesakieties vietnē Atlas Copco: www.atlascopco.com.
Jūs varat atrast informāciju par mūsu izstrādājumiem, piede-
rumiem, rezerves daļām un publicētajiem materiāliem mūsu
vietnē.

Izcelsmes valsts
Lūdzu, skatiet informāciju produkta datu uzlīmē.

Garantija
• Preces garantija beigsies 12 mēnešus pēc pirmās lietoša-

nas reizes, taču jebkurā gadījumā tā būs spēkā vēlākais
13 mēnešus pēc piegādes.

• Dabiska nolietošanās un sastāvdaļu nodilums nav iekļau-
ti garantijā.

• Normāls ierīces nolietojums ir gadījums, kad nepie-
ciešama detaļu nomaiņa vai citi regulējumi/pamatīga
pārbaude standarta instrumentu tehniskās apkopes
laikā, kas raksturīga attiecīgajam periodam (izteikts
laikā, darbības stundās vai cits).

• Preces garantijas pamatā ir instrumenta un tā detaļu pa-
reiza lietošana, apkope un remonts.

• Garantija nesedz bojājumus, kas radušies neadekvātas
apkopes rezultātā, ko veicis kāds cits nevis Atlas Copco
vai to sertificētie pakalpojuma partneri garantijas perioda
laikā.

• Lai izvairītos no instrumentu daļu bojājumiem vai to
iznīcināšanas, apkopiet instrumentu attiecīgi reko-
mendētajiem apkopes grafikiem, kā arī ievērojiet pa-
reizās instrukcijas.

• Garantijas remonti tiek tikai Atlas Copco darbnīcās vai
tos veic sertificēti pakalpojuma partneri.

piedāvājumi par pagarinātu garantijas laiku un tehniskā
līmeņa preventīvie pasākumi caur Atlas Copco ToolCover
līgumiem. Lai saņemtu sīkāku informāciju, sazinieties ar sa-
vu vietējo pakalpojumu pārstāvi.
Elektriskiem motoriem:

• Garantija būs spēkā tikai tādā gadījumā, ja elektriskais
motors nebūs bijis atvērts.

ServAid
ServAid ir portāls ar tehnisko informāciju par visiem ap-
aratūras un programmatūras produktiem, piemēram:
- drošības informācija, ieskaitot deklarācijas, standartus un
direktīvas;
- tehniskie dati;
- uzstādīšanas, lietošanas un apkopes instrukcijas;
- rezerves daļu saraksti;
- piederumi.
ServAid tiek pastāvīgi atjaunināta un ir pieejama:
https://servaid.atlascopco.com
Lai saņemtu sīkāku informāciju, sazinieties ar savu vietējo
Atlas Copco pārstāvi.

Drošības datu lapas MSDS/SDS
Saugos duomenų lapuose aprašomi „Atlas Copco“ parduoda-
mi cheminiai gaminiai.
Daugiau informacijos ieškokite svetainėje:
www.atlascopco.com/sds

http://www.atlascopco.com
https://servaid.atlascopco.com
http://www.atlascopco.com/
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Produktu drošības video par uzgriežņu
atslēgām
Uzziniet vairāk par Atlas Copco uzgriežņu atslēgu drošības
funkcijām un pasākumiem, kas operatoram ir jāveic, lai to
lietošana būtu droša. Lai skatītu videoklipu, noklikšķiniet uz
saites vai skenējiet QR kodu:
https://www.youtube.com/watch?v=FAh6yttvUpw

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


Oriģinālo instrukciju tulkojums

Atlas Copco Industrial
Technique AB
SE-10523 STOCKHOLM
Zviedrija
Tālrunis: +46 8 743 95 00
Telefakss: +46 8 644 90 45
www.atlascopco.com

© Copyright 2019, Atlas Copco Industrial Technique AB. Visas tiesības paturētas.
Satura vai tā daļas neatļauta izmantošana vai kopēšana ir aizliegta. It sevišķi tas
attiecas uz preču zīmēm, modeļu nosaukumiem, daļu numuriem un rasējumiem.
Izmantojiet tikai atļautas daļas. Garantija vai ražotāja atbildība par produktu
neattiecas uz kaitējumiem vai darbības traucējumiem, ko izraisījusi neatļautu daļu
lietošana.

Cienot savvaļu un dabu, mūsu tehniskā literatūra tiek drukāta uz videi draudzīga
papīra.
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