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OPOZORILO
Da bi zmanjšali nevarnost poškodb, MORA vsakdo, ki bo upora-
bljal, nameščal, popravljal, vzdrževal ali menjaval dodatno opremo
na orodju ali delal v bližini tega orodja, prebrati in razumeti ta navo-
dila, preden začne opravljati katero koli od navedenih dejanj.
NE ZAVRZITE – POSREDUJTE UPORABNIKU
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Technični podatki
Podatki o izdelku
Največji delovni tlak 7.0 barov 

( psig)
Prosta hitrost 350 obr/min 

( obr/min)
Teža 4.5 kg 

(9.9 funtov)

Izjave
Odgovornost
Številni dogodki v delovnem okolju lahko vplivajo na posto-
pek privijanja in potrebujejo potrditev rezultatov. V skladu z
veljavnimi standardi in/ali pravili na tem mestu zahtevamo,
da preverite nastavljeni moment in smer vrtenja po vsakem
dogodku, ki lahko vpliva na rezultat privijanja. Primeri takih
dogodkov vključujejo med ostalim tudi:

• začetna namestitev orodnega sistema
• sprememba šarže dela, sornika, šarže vijaka, orodja, pro-

gramske opreme, konfiguracije ali okolja
• sprememba zračnih ali električnih povezav
• sprememba ergonomije linije, procesa, kakovostnih po-

stopkov ali praks
• zamenjava operaterja
• vsaka druga sprememba, ki vpliva na rezultat procesa

privijanja
Preverjanje mora:

• Zagotoviti, da se pogoji za sklepe niso spremenili zaradi
vplivnih dogodkov.

• Biti izvedeno po začetni namestitvi, vzdrževanju ali po-
pravilu opreme.

• Se pojaviti vsaj enkrat na zamik ali drugo primerno fre-
kvenco.

IZJAVA EU O SKLADNOSTI
V družbi Atlas Copco Industrial Technique AB, S-105 23
STOCKHOLM SWEDEN, na izključno lastno odgovornost
izjavljamo, da je izdelek (z imenom, tipom in serijsko števil-
ko z naslovnice) skladen z naslednjimi direktivami: 
2006/42/EC
Uporabljeni usklajeni standardi:
ISO 11148-6
Pristojni organ lahko zaprosi za pridobitev potrebnih tehnič-
nih podatkov pri:
Product Compliance Manager, Atlas Copco Industrial Tech-
nique AB, S-105 23 Stockholm Sweden
Stockholm, 11 June 2018
Carl von Schantz, Managing Director

Podpis izdajatelja 

Deklaracija o hrupu in vibracijah
• Raven zvočnega tlaka 80 dB(A) , negotovost 3 dB(A), v

skladu s standardom ISO15744.
• Raven zvočnega tlaka dB(A) , negotovost 3 dB(A), v

skladu s standardom ISO15744.
• Skupna vrednost vibracij <2.5 m/s2, negotovost , v skla-

du s standardom ISO28927-2.
Te deklarirane vrednosti so bile pridobljene z laboratorijski-
mi preskusi tipa, opravljenimi v skladu z navedenimi stan-
dardi, in so primerljive z deklariranimi vrednostmi drugih
orodij, testiranih v skladu z istimi standardi. Te deklarirane
vrednosti niso primerne za uporabo pri oceni tveganj. Vre-
dnosti, izmerjene na posameznem delovnem mestu, so lahko
tudi višje. Dejanske vrednosti izpostavljenosti in tveganja za
posameznega uporabnika so edinstvena in odvisna od načina
dela uporabnika, obdelovanca in ureditve delovne postaje, ter
tudi od časa izpostavljenosti in fizične pripravljenosti upo-
rabnika.
Družba Atlas Copco Industrial Technique AB ne more od-
govarjati za posledice uporabe navedenih vrednosti namesto
vrednosti, ki odražajo dejansko izpostavljenost pri individu-
alni oceni tveganja na delovnem mestu, nad katerim ta druž-
ba nima nobenega nadzora.
Če uporabe tega orodja ne vodite na ustrezen način, lahko
povzroči sindrom vibracij v rokah in zgornjih udih. EU navo-
dila za vodenje vibracij roke lahko najdete, če dostopite do
http://www.pneurop.eu/index.php in izberete "Tools" (orod-
ja) nato pa še "Legislation" (zakonodaja).
Priporočamo program zdravstvenega nadzora za zgodnje od-
krivanje simptomov, povezanih z izpostavljenostjo vibraci-
jam, da se lahko z ustreznimi organizacijskimi ukrepi prepre-
čijo nadaljnje poškodbe.

Če je ta oprema namenjena za pritrditev na stroj: 
Emisija hrupa je podana kot vodilo proizvajalcu stroja.
Podatki o emisiji hrupa in tresljajev za celoten stroj mo-
rajo biti navedeni v priročniku z navodili za uporabo
stroja.

Informacije o 33. členu v sistemu REACH
Evropska uredba (EU) št. 1907/2006 o registraciji, evalvaciji,
avtorizaciji in omejevanju kemikalij (REACH) med drugim
določa zahteve glede obveščanja znotraj dobavne verige.
Zahteve po obveščanju veljajo tudi za izdelke, ki vsebujejo
t.i. snovi, ki zbujajo veliko skrb («seznam kandidatov«). 27.
06. 2018 je bil na seznam kandidatov dodan svinec (CAS nr
7439-92-1).
Skladno z zgoraj navedenim vas obveščamo, da lahko dolo-
čene mehanske komponente izdelka vsebujejo svinec. To je v
skladu s trenutno zakonodajo o omejevanju snovi in na osno-
vi zakonitih izjem v direktivi RoHS (2011/65/EU). Svinec
med običajno uporabo ne bo iztekal ali mutiral iz izdelka,

http://www.pneurop.eu/index.php
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koncentracija svinca v celotnem izdelku pa je bistveno nižja
od veljavne mejne vrednosti. Prosimo, pri odstranjevanju
svinca ob koncu življenjske dobe izdelka upoštevajte lokalne
zahteve.

Varnost
OPOZORILO Nevarnost premoženjske škode ali hu-
dih telesnih poškodb
Pred uporabo orodja morate prebrati, razumeti in upošte-
vati vsa navodila. Če navodil ne upoštevate, lahko pride
do električnega udara, požara, premoženjske škode in/ali
hudih telesnih poškodb.

► Preberite vsa varnostna navodila, ki so priložena po-
sameznim delom sistema.

► Preberite vsa navodila izdelka v zvezi z namestitvi-
jo, uporabo in vzdrževanjem posameznih delov sis-
tema.

► Preberite vse lokalno zakonsko določene varnostne
predpise glede sistema in njegovih delov.

► Vse informacije glede varnosti shranite za uporabo
v prihodnosti.

Izjava o uporabi
Ta izdelek je namenjen za namestitev in odstranitev navojnih
pritrdilnih elementov v lesu, kovini ali plastiki.
Druge uporabe niso dovoljene. Samo za profesionalno upora-
bo.

OPOZORILO Tveganje poškodb
► Če je navor večji od 50 Nm, je treba uporabiti reak-

cijsko ročico.
Reakcijski drog je konstruiran za absorpcijo reakcije
navora električnih orodij za sestavljanje.

Navodila, specifična za izdelek
Opozorilo/pomembno

• Pred uporabo izdelka preverite smer vrtenja.
• Izdelka ne uporabljajte, če ne preverite, ali se sklopka

sprosti.
• Potrdite, da je nasadni nastavek za gnano orodje pritrjen

pravilno. Če je potrebno, zamenjajte držalni ali zaklepni
zatič.

• Kadar uporabljate obešalni jarem, preverite, ali je v do-
brem stanju in ali je pravilno pritrjen.

Splošna navodila
Uporabniki orodij z navorno reakcijsko ročico morajo biti
posebej pozorni, da preprečijo poškodbe zaradi zmečkanja.
Zaradi varnostnih razlogov – nikoli ne dovolite, da bi z orod-
jem upravljale druge osebe, če niso usposobljene za uporabo
orodja in temeljito poznajo delovanje stroja v različnih okoli-
ščinah. Orodje se lahko uporablja samo skupaj s povezano
navorno reakcijsko ročico, ki je prilagojena za zadevno apli-
kacijo vijačne povezave.

OPOZORILO Nevarnost zmečkanja

Pred začetkom preverite smer vrtenja orodja! Zagon
orodja v nepričakovani smeri vrtenja lahko povzroči te-
lesne poškodbe ali materialno škodo.

► Pred zagonom orodja preverite, ali se orodje vrti v
pravo smer.

► Med uporabo orodja rok ne približujte reakcijski ro-
čici.

Splošna varnostna navodila
Da bi zmanjšali nevarnost poškodb, mora vsakdo, ki bo upo-
rabljal, nameščal, popravljal, vzdrževal, menjal dodatno
opremo na, ali delal v bližini tega orodja, prebrati in razumeti
ta navodila, preden začne opravljati katerokoli od navedenih
dejanj.
Naš cilj je proizvodnja orodij, ki vam pomagajo delati varno
in učinkovito. Najpomembnejša varnostna naprava za to ali
katerokoli drugo orodje ste VI sami. Vaša skrb in preudar-
nost sta najboljša zaščita pred poškodbami. V tem priročniku
ni mogoče pokriti vseh možnih nevarnosti, vendar smo po-
skusili poudariti nekatere od važnejših.

• To orodje naj namestijo, uravnavajo in uporabljajo le
usposobljeni uporabniki.

• Tega orodja in priključkov ne smete spreminjati.
• Če je orodje poškodovano, ga ne uporabljajte.
• Če postanejo znaki za nazivno hitrost, delovni tlak ali

opozorila na nevarnosti neberljivi ali odpadejo, jih mora-
te takoj zamenjati.

Za dodatne varnostne informacije si pomagajte z:
• Drugimi dokumenti in podatki, ki so priloženi orod-

ju.
• Vašim delodajalcem, sindikatom in/ali panožnim

združenjem.
• \"Safety Code for Portable Air Tools\" (ANSI

B186.1) (Varnostna pravila za prenosna pnevmatič-
na orodja), ki so v času tiskanja na voljo pri družbi
Global Engineering Documents na spletni strani ht-
tp://global.ihs.com/ ali preko telefonske številke: 1
800 854 7179. Če standardov ANSI ne morete dobi-
ti brez težav, se obrnite na ANSI preko spletni stra-
ni: http://www.ansi.org/

• Dodatne varnostne informacije in informacije s po-
dročja medicine dela lahko dobite na naslednjih
spletnih straneh: http://www.osha.gov (ZDA) ht-
tps://osha.uropa.eu/ (Evropa)

Nevarnosti dovoda zraka in priključkov
• Zraka nikoli ne usmerjajte proti sebi ali drugi osebi.
• Ko zaključite z delom, preden zamenjate priključke ali

pred popravilom vedno zaprite dovod zraka, sprostite
pritisk v zračni cevi in orodje odklopite od dovoda zraka.
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• Zraka nikoli ne usmerjajte proti sebi ali drugi osebi.
• Gibke cevi lahko povzročijo hude poškodbe. Vedno pre-

glejte, ali so oprema in cevi poškodovane oziroma slabo
pritrjene.

• Ne uporabljajte postopka hitrega izklopa povezav pri
orodju. Za pravilno ureditev si poglejte navodila.

• Če uporabljate univerzalne vzmetne spojke, morate na-
mestiti varnostne zatiče.

• Ne presezite največjega zračnega pritiska 6,3 bara/90
psig ali kot je navedeno na označevalni tablici orodja.

Tveganja zaradi zapletanja
• Ne približujte se vrtečemu se pogonu. Če ohlapna obla-

čila, rokavice, nakit, ogrlice in lase približate orodju in
dodatkom, lahko pride do dušenja, izpuljenja las in ali
ran.

• Rokavice se lahko zapletejo v rotacijski pogon in pov-
zročijo amputacijo ali zlome prstov.

• Rokavice, prevlečene z gumo ali ojačane s kovino, lahko
z lahkoto povleče v puše rotacijskih pogonov in podalj-
ške pogonov.

• Ne nosite ohlapno prilegajočih se rokavic ali rokavic z
odrezanimi oziroma nacefranimi prsti.

• Nikoli ne primite za pogon, pušo ali podaljšek pogona.
Tveganja zaradi izvrženih kosov

• Vedno nosite na udarce odporno zaščito za oči in obraz,
če delate s tem orodjem, na njem opravljate popravila ali
vzdrževanje, menjate priključke ali se samo nahajate v
njegovi bližini.

• Preverite, ali zaščito za oči in obraz, ki je odporna na iz-
vržene predmete, nosijo vsi okoli vas. Tudi majhen izvr-
žen predmet lahko oči poškoduje in povzroči slepoto.

• Lahko pride do hudih poškodb zaradi preveč ali premalo
privitih spojnih elementov, ki se lahko odlomijo ali se
odvijejo in ločijo. Sproščene sestave lahko odnese
vstran. Sestave, pri katerih je potreben poseben zatezni
moment, je treba preverjati z merilnikom zateznega mo-
menta.
OPOMBA: Tako imenovani “klik” torzijski ključi ne
preverjajo potencialno nevarnih okoliščin previsokega
vrtilnega momenta.

• Ne uporabljajte ročnih puš. Uporabljajte le električne ali
udarne obojke v dobrem delovnem stanju.

• Poskrbite, da bo obdelovanec dobro pritrjen.
Tveganja pri delu

• Pred rokovanjem z nastavkom izvijača ali z obojko, pred
nastavljanjem sklopke ali pred demontažo orodja zaprite
dovod zraka.

• Upravljavci morajo biti fizično sposobni upravljati tovor,
težo in moč orodja.

• Orodje držite v pravilnem položaju:Bodite pripravljeni
na protiukrepe na običajne ali nenadne premike in upora-
bljajte obe roki.

• Takoj zatem, ko ste prilagodili sklopko, preverite, ali
stroj deluje pravilno.

• Orodja ne uporabljajte, ko je zračni tlak znižan in v obra-
bljenem stanju: mogoče je, da sklopka ne bo delovala,
zaradi česar lahko pride do nenadnega zasuka držala
orodja.

• Držalo orodja zmeraj varno podložite, v nasprotni smeri
vrtenja vretena, da bi zmanjšali učinek nenadnih navor-
nih reakcij pri končnem privijanju in pri začetnem rahlja-
nju.

• Če je mogoče, uporabite suspenzijsko roko za absorpcijo
reakcijskega navora. Če to ni mogoče, se priporoča
stranske ročaje za orodja z ravnim ohišjem in orodja s pi-
štolnim ročajem; za kotne odvijače matic se priporočajo
reakcijske prečke. V vsakem primeru je priporočena
uporaba sredstev za absorpcijo reakcijskega navora, ki
presega 4 Nm (3 lbf.ft) za orodja z ravnim ohišjem, nad
10 nM (7,5 lbf.ft) za orodja s pištolnim ročajem in nad
60 Nm (44 lbf.ft) za kotne odvijalnike matic.

• Na odprtem primežu matičnega vijačnika si lahko zdro-
bite prste.

• Orodja ne uporabljajte v zaprtih prostorih: pazite, da se
vam roka ne uklešči med orodjem in obdelovancem, še
posebej pri odvijanju.

Nevarnosti zaradi ponavljajočega se premikanja
• Pri uporabi električnega orodja za izvajanje aktivnosti,

povezanih z delom, lahko uporabnik začuti neudobje v
rokah, zgornjih udih, ramenih, vratu ali drugih delih tele-
sa.

• Uporabljajte udobno držo in ohranjajte varno oporo ter
se izogibajte neudobnim ali neuravnoteženim držam.
Spreminjanje drže med daljšim opravilom lahko pomaga
preprečiti neudobje in utrujenost.

• Ne ignorirajte simptomov, kot so vztrajno ali ponovljivo
neudobje, bolečina, drhtenje, ščemenje, zvenenje, otope-
lost, občutek pekočine ali otrdelost. Prenehajte upora-
bljati orodje, obvestite delodajalca in se posvetujte z
zdravnikom.

Nevarnosti hrupa in vibracij
• Visoke ravni zvoka lahko povzročijo trajno izgubo sluha

in druge težave, kot so tinitus. Uporabljajte zaščito za
ušesa, kot jo priporoča delodajalec ali predpisi o poklic-
nem zdravju in varnosti.

• Izpostavljenost vibracijam lahko poškoduje na živce in
prepreči pretok krvi v roke ter zgornje ude. Nosite topla
oblačila in roke ohranjajte tople ter suhe. V primeru, da
pride do otrplosti, ščemenja, bolečin ali beljenja kože,
prenehajte uporabljati to orodje, obvestite delodajalca in
se posvetujte z zdravnikom.

• Orodje držite lahko vendar trdno, ker je tveganje zaradi
vibracij na splošno večje, če orodje držite močneje. Če je
možno, uporabite suspenzijsko roko ali namestite stran-
ski ročaj.

• Za preprečitev nepotrebnega povečanja ravni hrupa in
vibracij:

• orodje upravljajte in vzdržujte, dodatke in potrošni mate-
rial pa izberite, vzdržujte in zamenjujte skladno s tem
priročnikom z navodili;

• Ne uporabljajte obrabljenih ali slabo prilegajočih se na-
stavkov izvijača, puš ali podaljškov.
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Tveganja na delovnem mestu
• Zdrs / spotik / padec so glavni vzroki za resne poškodbe

ali celo smrt. Pazite na cevi, puščene na hodniku ali na
delovni površini.

• Izogibajte se vdihavanju prahu ali hlapov ostankov iz de-
lovnega procesa, ki lahko povzročijo poslabšanje zdravja
(na primer, raka, dedne okvare, astmo in/ali dermatitis).
Kadar delate z materiali, ki ustvarjajo leteče delce, upo-
rabite sistem za odsesavanje prahu in nosite zaščito za
dihala.

• Mogoče je, da bo prah, ki nastane pri peskanju, žaganju,
brušenju, vrtanju ali drugih gradbenih dejavnostih, vse-
boval kemikalije, za katere je v zvezni državi Kaliforniji
znano, da povzročajo raka, napake pri rojstvu ali druge
razmnoževalne poškodbe. Nekateri primeri teh kemikalij
so:

• svinec iz barv na svinčeni osnovi
• kristalinične kremenove opeke in cement ter drugi

zidarski proizvodi
• Arzen in krom s kemijsko obdelane gume

Vaše tveganje pri teh izpostavljanjih je različno, odvisno
od tega, kako pogosto opravljate ta tip dela. Za zmanjša-
nje vaše izpostave tem kemikalijam: delajte v dobro pre-
zračenem prostoru ter uporabljajte odobreno zaščitno
opremo, kot so maske za prah, ki so izrecno namenjena
za filtriranje mikroskopskih delcev.

• V nepoznanih okoliščinah, bodite izjemno previdni. Za-
vedajte se mogočih nevarnosti, ki jih lahko ustvarite s
svojimi delovnimi aktivnostmi. To orodje ni izolirano
pred stikom z viri električnega toka.

• To orodje ni namenjeni uporabi v prostorih, kjer obstaja
možnost eksplozije.

NE ZAVRZITE – PREDAJTE UPORABNIKU

Znaki in nalepke
Izdelek je opremljen z znaki in nalepkami, ki vsebujejo po-
membne informacije o osebni varnosti in o vzdrževanju iz-
delka. Nalepke in znaki morajo biti vedno dobro berljivi. No-
ve znake in nalepke lahko naročite s pomočjo seznama re-
zervnih delov.

Koristne informacije
Spletno mesto
Prijavite se v sistem Atlas Copco: www.atlascopco.com.
Tu lahko najdete informacije o naših izdelkih, dodatkih, re-
zervnih delih in izdanem materialu na naši spletni strani.

Država izvora
Glejte informacije na oznaki izdelka.

Garancija
• Garancija na izdelek poteče v 12 mesecih po prvi upora-

bi izdelka, v vsakem primeru pa najkasneje 13 mesecev
po dostavi.

• Običajna obraba delov ni vključena v garancijo.
• Običajna obraba je tiste vrste obraba, pri kateri je

treba zamenjati del ali drugače nastaviti/izvesti re-
mont med standardnim vzdrževanjem orodja, ki je
tipično za dano obdobje (določeno s časom, obrato-
valnimi urami ali drugače)

• Garancija na izdelek je povezana s pravilno uporabo,
vzdrževanjem in popravilom orodja ter delov kompo-
nent.

• Poškodba delov, do katere pride kot posledica nezado-
stnega vzdrževanja ali vzdrževanja, ki ga izvedejo stran-
ke, ki niso Atlas Copco, ali njihovi pooblaščeni servisni
partnerji med garancijskim obdobjem, ni zajeta v garan-
cijo.

• Če se želite izogniti poškodbam ali uničenju delov orod-
ja, ga morate servisirati v skladi s priporočenimi urniki
vzdrževanja in upoštevati prava navodila.

• Garancijska popravila se lahko izvaja samo v delavnicah
Atlas Copco, izvajajo pa jih lahko samo pooblaščeni ser-
visni partnerji.

nudi prek svojih stikov z družbo Atlas Copco ToolCover po-
daljšano garancijo in po tehničnem stanju najsodobnejše pre-
ventivno vzdrževanje. Za več informacij stopite v stil s svo-
jim lokalnim servisnim predstavnikom.
Za električne motorje:

• Garancija velja samo, če se električnega motorja ne od-
pira.

ServAid
Na portalu ServAid se nahajajo tehnični podatki za vso stroj-
no in programsko opremo, na primer:
- Varnostni podatki kot so deklaracije, standardi in direktive
- Tehnični podatki
- Namestitev, uporaba in servisna navodila
- Seznami nadomestnih delov
- Dodatki
Portal ServAid se stalno posodablja in se nahaja na:
https://servaid.atlascopco.com
Za več informacij se obrnite na vašega lokalnega zastopnika
za Atlas Copco.

Varnostni listi MSDS/SDS
V varnostnem listu so opisi kemičnih izdelkov, ki jih prodaja
družba Atlas Copco.
Za več informacij si oglejte spletno mesto:
www.atlascopco.com/sds

http://www.atlascopco.com
https://servaid.atlascopco.com
http://www.atlascopco.com/
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Video o varnosti izdelka za ključ za matice
Naučite se več o varnostnih funkcijah ključa za matice Atlas
Copco in ukrepih, ki jih mora uvesti upravljavec za varno
uporabo. Kliknite povezavo ali poskenirajte kodo QR spodaj,
da si ogledate video posnetek:
https://www.youtube.com/watch?v=FAh6yttvUpw

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


Prevod izvirnih navodil

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

© Copyright 2019, Atlas Copco Industrial Technique AB. Vse pravice pridržane.
Vsaka nepooblaščena uporaba ali razmnoževanje vsebine ali delov vsebine je
prepovedana. To velja še posebej za blagovne znamke, označbe modelov,
številke delov in slike. Uporabite samo pooblaščene dele. Garancija ali jamstvo za
izdelek ne krije nobenih poškodb ali nepravilnega delovanja, ki ga povzroči
uporaba nepooblaščenih delov.

Zaradi spoštovanja do divjih živalskih in rastlinskih vrst ter narave so naši tehnični
dokumenti natisnjeni na okolju prijazen papir.
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