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VARNING!
För att reducera risken för skador, MÅSTE alla som använder, in-
stallerar, reparerar, underhåller, byter tillbehör på eller arbetar nära
detta verktyg läsa och förstå dessa instruktioner innan de genomför
några sådana uppgifter.
KASSERA EJ – GE TILL ANVÄNDAREN
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Tekniska data
Produktdata
Maximalt arbetstryck 7.0 bar 

( psig)
Tomgångsvarvtal 350 r/min 

( r/min)
Vikt 4.5 kg 

(9.9 lb)

Deklarationer
Ansvar
Många händelser i arbetsmiljön kan påverka åtdragningspro-
cessen och kräva en validering av resultat. I enlighet med
gällande standarder och/eller föreskrifter, ställer vi som krav
att det installerade momentet och rotationsriktningen kontrol-
leras efter varje händelse som kan påverka åtdragningsresul-
tat. Exempel på sådana händelser inkluderar, men är inte be-
gränsade till:

• initial installation av verktygssystemet
• ändring av delbatch, bult, skruvbatch, verktyg, mjukvara,

konfiguration eller miljö
• ändring av luftanslutningar eller elektriska anslutningar
• ändring i linjens ergonomi, process, kvalitetsförfaranden

eller praxis
• byte av operatör
• någon annan ändring som påverkar åtdragningsproces-

sens resultat
Kontrollen ska:

• Se till att sammanfogningen inte har ändrats på grund av
påverkande händelser.

• Göras efter initial installation, underhåll eller reparation
av utrustningen.

• Inträffa minst en gång per skift eller vid annan lämplig
frekvens.

EU-FÖRSÄKRAN OM
ÖVERENSSTÄMMELSE
Vi, Atlas Copco Industrial Technique AB, S-105 23
STOCKHOLM SWEDEN, försäkrar under eget ansvar att
produkten (med namn, typ och serienummer, se framsida)
uppfyller följande direktiv: 
2006/42/EC
Tillämpade harmoniserade standarder:
ISO 11148-6
Myndigheter kan begära relevant teknisk information från:
Product Compliance Manager, Atlas Copco Industrial Tech-
nique AB, S-105 23 Stockholm Sweden
Stockholm, 11 June 2018
Carl von Schantz, Managing Director

Utfärdarens underskrift 

Meddelande om buller och vibrationer
• Ljudtrycksnivå 80 dB(A) , osäkerhet 3 dB(A), i enlighet

med ISO15744.
• Ljudnivå dB(A) , osäkerhet 3 dB(A), i enlighet med I-

SO15744.
• Totalt vibrationsvärde <2.5 m/s2, osäkerhet , i enlighet

med ISO28927-2.
Dessa deklarerade värden har erhållits genom laboratorietes-
ter i enlighet med angivna direktiv eller standarder och är
lämpliga att jämföra med deklarerade värden för andra ma-
skiner som testats i enlighet med samma direktiv eller stan-
darder. Värdena kan inte användas för riskbedömning och
värden som uppmäts på individuella arbetsplatser kan vara
högre. De faktiska exponeringsvärdena och de skaderisker
som en enskild användare utsätts för är unika och beror på
personens arbetssätt, i vilket material maskinen används, an-
vändarens exponeringstid och fysiska kondition samt maski-
nens skick.
Vi på Atlas Copco Industrial Technique AB kan inte hållas
ansvarsskyldiga för konsekvenserna av att använda de angiv-
na värdena istället för värden som återspeglar den faktiska
exponeringen vid en individuell riskbedömning på en arbets-
plats över vilken vi inte har någon kontroll.
Detta verktyg kan orsaka hand-armvibrationssyndrom om det
inte används korrekt. En EU-guide för hantering av hand-
och armvibrationer återfinns på webbplatsen http://
www.pneurop.eu/index.php under Verktyg och sedan Lag-
stiftning.
För att förebygga eventuella framtida åkommor rekommen-
derar vi att hälsokontroller genomförs för att upptäcka tidiga
symptom som kan bero på vibrationsrelaterade arbetsuppgif-
ter.

Om denna utrustning är avsedd för fixerade tillämpning-
ar: 
Ljudemissionerna anges som vägledning för maskinbyg-
garen. Ljud- och vibrationsemissionsdata för hela maski-
nen skall anges i instruktionshandboken till maskinen.

Information om Artikel 33 i REACH
EU-förordning (EG) nr. 1907/2006 om registrering, utvärde-
ring, godkännande och begränsning av kemikalier (Reach)
anger bland annat krav rörande kommunikation i leverans-
kedjan. Informationskraven gäller även för produkter som in-
nehåller så kallade Särskilt farliga ämnen (”Kandidatförteck-
ningen”). Den 27 juni 2018 blev blymetall (CAS-nr.
7439-92-1) tillagt i Kandidatförteckningen.
I enlighet med informationen ovan har detta meddelande som
syfte att informera dig om att vissa mekaniska komponenter i
produkten kan innehålla blymetall. Detta är i enlighet med
rådande begränsningslagstiftning för specifika ämnen och ba-
seras på undantag i RoHS-förordningen (2011/65/EU). Bly-

http://www.pneurop.eu/index.php
http://www.pneurop.eu/index.php
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metall kommer inte att läcka eller förändras från eller i pro-
dukten vid normal användning och koncentrationen blymetall
i den färdiga produkten ligger långt under gällande gränsvär-
den. Kom ihåg att kontrollera lokala krav för bly när produk-
ten ska avfallshanteras.

Säkerhet
VARNING Risk för materiella skador eller allvarliga
personskador
Se till att du läser, förstår och följer alla instruktioner in-
nan du använder verktyget. Om inte alla instruktioner
följs, kan det leda till elstötar, brand materiella skador
och/eller allvarliga personskador.

► Läs all säkerhetsinformation levereras tillsammans
med de olika delarna i systemet.

► Läs alla produktinstruktioner för installation, drift
och underhåll av de olika delarna i systemet.

► Läs alla lokala lagstiftade säkerhetsföreskrifter när
det gäller systemet och delar till dessa.

► Spara all information och alla instruktioner för
framtida referens.

Användningsdeklaration
Denna produkt är utformad för att sätta i och avlägsna gänga-
de fästelement i trä, metall eller plast.
Får ej användas till andra ändamål. Endast för yrkesmässigt
bruk.

VARNING Risk för personskada
► Om vridmomentet är högre än 50 Nm, måste ett

mothåll användas.
Mothållet är avsett att ta upp reaktionskraften från
eldrivna monteringsverktyg.

Produktspecifika anvisningar
Varning/Viktigt

• Kontrollera rotationsriktning innan du använder produk-
ten.

• Använd aldrig produkten utan att se till att kopplingen
släpper.

• Se till att eluttaget är ordentligt fastsatt. Byt fäststift eller
låsstift vid behov.

• När du använder ett upphängningsok ska du kontrollera
att det är i bra skick och korrekt monterat.

Allmänna instruktioner
Operatörer av mutterdragare med momentmothåll bör vara
särskilt försiktiga för att undvika klämskador. Av säkerhets-
skäl – låt aldrig någon handha produkten som inte är utbildad
och väl förtrogen med hur produkten fungerar under olika
omständigheter. Maskinen får endast användas tillsammans
med tillhörande momentmothåll, som är anpassat till det ak-
tuella skruvförbandet.

VARNING Klämrisk

Gör en kontroll av verktygets rotationsriktning före
start! En start i en oväntad rotationsriktning kan orsaka
kroppsskada eller egendomsskada.

► Se till att rotationsriktningen för verktyget är korrekt
innan verktyget startas.

► Håll händerna borta från mothållet medan verktyget
används.

Allmänna säkerhetsföreskrifter
För att reducera risken för skador, måste alla som använder,
installerar, reparerar, underhåller, byter tillbehör på eller ar-
betar nära detta verktyg läsa och förstå dessa instruktioner in-
nan de genomför några sådana uppgifter.
Vår målsättning är att tillverka verktyg som hjälper dig arbe-
ta säkert och effektivt. Den viktigaste säkerhetsanordningen
för denna målsättning och alla verktyg är du själv. Skötsel
och gott omdöme är det bästa skyddet mot skador. Alla tänk-
bara risker kan inte täckas in här, men vi har försökt att ta
upp de viktigaste.

• Endast kvalificerade och utbildade operatörer ska instal-
lera, justera eller använda detta verktyg.

• Detta verktyg och medföljande tillbehör får inte modifie-
ras på något sätt.

• Använd inte detta verktyg om det är trasigt.
• Om märkvarvtalet, driftstrycket eller varningsskyltarna

på verktyget inte är läsliga eller lossnar ska de bytas o-
medelbart.

För ytterligare säkerhetsinformation ber vi er ta del
av följande:

• Övriga dokument och information som packas med
detta verktyg.

• Din arbetsgivare, fackförbund och/eller branschför-
bund.

• “Säkerhetsregler för portabla tryckluftsdrivna verk-
tyg” (ANSI B186.1), tillgängliga vid pressläggning-
en från GlobalEngineering Documents på adress
http:/global.ihs. com/,eller ring 1 800 854 7179. Vid
problem med att skaffa ANSI-standarder, kontakta
ANSI via http://www.ansi.org/.

• Ytterligare hälso- och säkerhetsinformation kan fås
från följande webbplatser: http://www.osha.gov
(USA). https://osha.europa.eu/ (Europa)

Risker med försörjning och anslutning av tryckluft
• Trycksatt luft kan orsaka allvarlig skada.
• Stryp alltid lufttillförseln, eliminera trycket i slangarna

och koppla bort verktyget från tryckluftskällan när det
inte används, före utbyte av tillbehör och vid reparation.

• Rikta aldrig luftstrålen mot dig själv eller andra.



LMP61HR700-25 Säkerhetsinformation

© Atlas Copco Industrial Technique AB - 9836 4278 02 5

• Snärtande slangar kan orsaka allvarliga skador. Kontrol-
lera alltid om slangar eller kopplingar är skadade eller
lösa.

• Använd inte snabbkopplingar vid verktyget. Se anvis-
ningarna för korrekt montering.

• Om universalvridkopplingar används måste låstappar
finnas.

• Låt inte lufttrycket överstiga 6,3 bar/90 psi, eller det
tryck som anges på verktygets märkplåt.

Risker förknippade med att fastna i rörliga delar
• Håll undan för den roterande drivspindeln. Kvävning,

skalpering och/eller skärsår kan uppstå om löshängande
kläder, handskar, smycken, halsband och hår inte hålls
borta från verktyg och tillbehör.

• Handskar kan fastna i den roterande drivningen och orsa-
ka avkapade eller brutna fingrar.

• Roterande drivhylsor och drivförlängningar kan lätt fast-
na i gummi- eller metallförstärkta handskar.

• Bär inte löst sittande handskar eller handskar med fransi-
ga eller trasiga fingrar.

• Håll aldrig i drivningen, hylsan eller drivningens för-
längning.

Kringflygande föremål
• Använd alltid slagtåliga ögon- och ansiktsskydd om du

arbetar med eller uppehåller dig i närheten av verktyg
som används, repareras eller underhålls eller verktygs-
tillbehör som byts ut. Handskar och skyddskläder rekom-
menderas.

• Se till att alla i området använder slagtåliga skyddsglas-
ögon och ansiktsskydd. Även små partiklar kan skada
ögonen och orsaka blindhet.

• Allvarliga personskador kan uppstå från över- eller un-
deråtdragna fästen, som kan gå sönder, frigöras och loss-
na. Lösgjorda förband kan bli projektiler. Montering som
kräver ett visst vridmoment måste kontrolleras med en
vridmomentmätare.
OBS: Så kallade \"klick\"-momentnycklar kontrollerar
inte potentiellt farlig överåtdragning.

• Använd inte handhylsor. Använd bara eldrivna eller
slaghylsor i gott skick.

• Säkerställ att arbetsstycket är säkert fastspänt.
Risker vid användning

• Frånkoppla lufttillförseln före hantering av skruvmejsel-
skär eller -uttag, justering av koppling eller demontering
av verktyget.

• Operatörer och underhållspersonal måste fysiskt kunna
hantera verktygets massa, vikt och styrka.

• Håll verktyget rätt:var redo att stå emot normala eller
plötsliga rörelser - ha båda händerna redo.

• Så snart du justerat kopplingen ska du kontrollera att den
fungerar rätt.

• Använd inte med för lite lufttryck eller om den är nött:
det kan hända att kopplingen inte fungerar vilket resulte-
rar i plötslig rotation av handtaget.

• Stöd alltid verktygshandtaget stadigt i motsatt riktning
mot spindelrotationen för att minska effekten av en
plötslig momentreaktion under slutlig åtdragning och in-
ledande lossning.

• Använd om möjligt en upphängningsarm för att ta upp
vridmomentsreaktionen. Om det inte är möjligt, rekom-
menderas sidohandtag på verktyg med raka maskinhus
och med pistolhandtag; mothåll rekommenderas för
vinklade mutterdragare. Under alla förhållanden rekom-
menderas att använda något som tar upp vridmomentsre-
aktionen över 4 Nm (3 lbf.ft) för verktyg med raka ma-
skinhus, över 10 Nm (7.5 lbf.ft) för verktyg med pistol-
handtag och över 60 Nm (44 lbf.ft) för vinklade mutter-
dragare.

• Fingrar kan krossas i öppna muttervridare med hanfot.
• Använd inte verktyget i ett instängt utrymme: se till att

händerna inte kommer i kläm mellan verktyget och före-
målet som det arbetas med, särskilt när man skruvar löst.

Risker vid upprepade rörelser
• Vid användning av motordrivna verktyg för att utföra ar-

betsrelaterade aktiviteter, kan operatören uppleva obehag
i händer, armar, axlar, nacke eller andra kroppsdelar.

• Inta en bekväm ställning med fötterna stadigt på underla-
get och undvik ställningar som är obekväma eller där du
kan tappa balansen. Att ändra ställning under längre ar-
betspass kan hjälpa till att undvika obehag och utmatt-
ning.

• Ignorera inte symptom som ihållande eller återkomman-
de obehag, smärta, dunkningar, värk, stickningar, dom-
ningar, brännande känsla eller stelhet. Lägg ifrån dig
verktyget, prata med din arbetsgivare och besök läkare.

Buller- och vibrationsrisker
• Höga bullernivåer kan orsaka permanent hörselnedsätt-

ning och andra problem som t.ex. tinnitus. Använd hör-
selskydd som rekommenderas av din arbetsgivare eller
föreskrifterna för arbetarskydd.

• Exponering för vibrationer kan skada nerverna och stop-
pa blodflödet till händerna och armarna. Bär varma klä-
der och håll händerna varma och torra. Om någon del av
kroppen domnar, somnar, smärtar eller vitnar ska du slu-
ta använda verktyget och tala med din arbetsgivare och
söka läkarhjälp.

• Håll verktyget i ett lätt men säkert grepp, eftersom risken
för vibrationer är större om greppkraften är större. An-
vänd om möjligt en upphängningsarm eller montera ett
sidohandtag.

• För att förebygga onödiga ökningar av buller- och vibra-
tionsnivåer:

• Hantera och underhåll verktyget och välj, underhåll och
byt tillbehör eller slitagedelar i enlighet med instruk-
tionshandboken;

• Använd inte bits, hylsor och förlängningar som är slitna
eller inte passar ordentligt.

Arbetsplatsrisker
• Om en person halkar/snubblar/faller kan allvarliga per-

sonskador eller dödsfall inträffa. Var medveten om över-
skjutande slang som ligger kvar på gång- och arbetsytor.
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• Undvik att inandas damm eller andra ångor eller att han-
tera rester från arbetsprocessen som kan orsaka sjukdom
(t.ex. cancer, fosterskador, astma och/eller hudinflamma-
tioner). Använd dammutsug och andningsskydd när du
arbetar med material som producerar luftburna partiklar.

• En del damm som skapas av motorblästring, -sågning, -
polering, -borrning och andra konstruktionsaktiviteter in-
nehåller kemikalier som i delstaten Kalifornien anses or-
saka cancer och fosterskador eller andra reproduktiva
skador. Några exempel på dessa kemikalier är:

• Bly från blybaserad målarfärg
• Kristallint silikattegel och cement och andra mur-

verksprodukter
• Arsenik och krom från kemiskt behandlat gummi.

Den risk som du utsätts för varierar beroende på hur ofta
du utför den här typen av arbeten. För att reducera din
exponering för dessa kemikalier: arbeta i ett väl ventile-
rat utrymme och arbeta med godkänd säkerhetsutrust-
ning, såsom andningsmasker som är speciellt utformade
för att filtrera bort mikroskopiska partiklar.

• Var försiktig i okända miljöer. Var medveten om tänkba-
ra risker som skapas av ditt arbete. Detta verktyg är inte
isolerat från kontakt med strömkällor.

• Detta verktyg rekommenderas inte för användning i po-
tentiellt explosiva miljöer.

KASSERA INTE – GE TILL ANVÄNDAREN

Skyltar och dekaler
Produkten är försedd med skyltar och dekaler med viktig in-
formation om personlig säkerhet och produktunderhåll. Skyl-
tarna och dekalerna måste alltid vara lätta att läsa. Nya skyl-
tar och dekaler kan beställas med hjälp av reservdelslistan.

Användbar information
Webbplats
Logga in på Atlas Copco: www.atlascopco.com.
Du kan hitta information om våra produkter, tillbehör, re-
servdelar och publicerade ärenden på vår webbplats.

Ursprungsland
Se informationen på produktetiketten.

Garanti
• Produktgarantin upphör att gälla 12 månader efter det att

produkten först tas i bruk, men kommer ändå att upphöra
senast 13 månader efter leveransen.

• Normalt slitage på delar ingår inte i garantin.

• Normalt slitage kräver vanligen byte av delar eller
annan justering/översyn vid underhåll av standard-
verktyg under denna period (uttryckt i tid, drifttim-
mar eller på annat sätt).

• Produktgarantin bygger på korrekt användning, under-
håll och reparation av verktyget och dess komponenter.

• Skador på delar som uppstår som en följd av bristande
underhåll eller utförs av andra än parter Atlas Copco el-
ler deras certifierade servicepartners under garantitiden
täcks inte av garantin.

• För att undvika skador eller förstörelse av verktygsdelar,
bör service utföras på verktyget samt underhållsplaner
följas enligt anvisningarna.

• Garantireparationer utförs endast i Atlas Copco verkstä-
der eller av auktoriserade servicepartners.

Atlas Copco erbjuder förlängd garanti och toppmodernt före-
byggande underhåll genom dess ToolCover kontrakt. För yt-
terligare information, kontakta din lokala servicerepresen-
tant.
För elektriska motorer:

• Garantin gäller endast när den elektriska motorn inte har
öppnats.

ServAid
ServAid är en portal som innehåller teknisk information för
alla hårdvaru- och mjukvaruprodukter som:
- Säkerhetsinformation inklusive deklarationer, standarder
och direktiv
- Tekniska data
- Installations-, drift- och serviceanvisningar
- Reservdelslistor
- Tillbehör
ServAid uppdateras kontinuerligt och finns tillgänglig på:
https://servaid.atlascopco.com
Kontakta din lokala Atlas Copco-representant om du vill ha
mer information.

Säkerhetsdatablad MSDS/SDS
Säkerhetsdatabladen beskriver kemiska produkter som säljs
av Atlas Copco.
För mer information, gå till webbplatsen:
www.atlascopco.com/sds

Produktsäkerhetsvideo för mutterdragare
Lär dig mer om säkerhetsfunktioner på Atlas Copcos mutter-
dragare och vilka åtgärder operatören måste vidta för säkert
handhavande. Klicka på länken eller skanna in QR-koden ne-
dan för att se videon:
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




Översättning av ursprungliga instruktioner

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

© Copyright 2019, Atlas Copco Industrial Technique AB. Med ensamrätt. All
obehörig användning eller kopiering av innehållet eller del därav är förbjuden.
Detta gäller särskilt varumärken, modellbeteckningar, artikelnummer och ritningar.
Använd bara godkända delar. Skador eller fel som orsakas genom användning av
icke godkända delar täcks inte av garanti eller företagets produktansvar.

Av respekt för djur och natur, är vår tekniska litteratur tryckt på miljövänligt
papper.
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