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ADVARSEL
For at mindske risikoen for personskade SKAL alle, der bruger, in-
stallerer, reparerer, vedligeholder, skifter tilbehør på eller arbejder
nær dette værktøj, læse disse anvisninger grundigt, før sådant ar-
bejde udføres.
KASSÉR IKKE DETTE - GIV DET TIL BRUGEREN
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Tekniske data
Produktdata
Maks. driftstryk 7.0 bar 

( psig)
Fri hastighed 350 o./min. 

( omdr./min.)
Vægt 4.5 kg 

(9.9 lb)

Erklæringer
Ansvar
Mange hændelser i driftsmiljøet kan indvirke på tilspæn-
dingsprocessen og fordrer en validering af resultaterne. I
overensstemmelse med gældende standarder og/eller forord-
ninger beder vi dig om at kontrollere det monterede drej-
ningsmoment samt rotationsretningen efter enhver hændelse,
der kan indvirke på tilspændingsresultatet. Eksempler på så-
danne hændelser omfatter, men er ikke begrænset til:

• første montering af værktøjssystemet
• udskiftning af delbatch, bolt, skruebatch, værktøj,

software, eller ændring af konfiguration eller miljø
• ændring af luft- eller elforbindelser
• ændring af linjeergonomi, proces, kvalitetsprocedurer el-

ler praksis
• skift af operatør
• alle andre forandringer, der indvirker på resultatet af til-

spændingsprocessen
Kontrollen skal:

• sikre, at samlingsforholdene ikke har ændret sig som føl-
ge af hændelser,

• foretages efter første montering, vedligeholdelse eller re-
paration af udstyret,

• finde sted mindst én gang pr. skift eller med anden hen-
sigtsmæssig hyppighed.

EU OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING
Vi, Atlas Copco Industrial Technique AB, S-105 23 STO-
CKHOLM SWEDEN, erklærer, under eneansvar, at
produktet (med navn, type og serienummer på forsiden) er i
overensstemmelse med følgende direktiv(er): 
2006/42/EC
Harmoniserede standarder anvendt:
ISO 11148-6
Myndigheder kan rekvirere relevant teknisk information fra:
Product Compliance Manager, Atlas Copco Industrial Tech-
nique AB, S-105 23 Stockholm Sweden
Stockholm, 11 June 2018
Carl von Schantz, Managing Director

Udstederens underskrift 

Støj- og vibrationsdeklaration
• Lydtrykniveau 80 dB(A) , usikkerheds- 3 dB(A), i over-

ensstemmelse med ISO15744.
• Lydeffektniveau dB(A) , usikkerhed 3 dB(A), i over-

ensstemmelse med ISO15744.
• Vibrationens totalværdi <2.5 m/s2, usikkerhed , i over-

ensstemmelse med ISO28927-2.
Disse deklarerede værdier er opnået ved laboratorietests i
overensstemmelse med de angivne standarder, og kan bruges
til sammenligning med de deklarerede værdier for andre
værktøjer testet i overensstemmelse med de samme standar-
der. Disse deklarerede værdier er ikke hensigtsmæssige til
brug ved risikovurderinger, og værdier målt på individuelle
arbejdspladser kan være højere. De faktiske eksponerings-
værdier og den skadesrisiko, der oplesves af en enkelt bruger
er unikke og er afhængige af den måde, hvorpå brugeren ar-
bejder, emnet og arbejdspladsudformningen, og af brugerens
eksponeringstid og fysiske tilstand.
Vi, Atlas Copco Industrial Technique AB, hæfter ikke for
følgerne af at bruge de erklærede værdier i stedet for værdier,
der afspejler den faktiske udsættelse i en individuel risiko-
vurdering i en arbejdspladssituation, som vi ikke er herre
over.
Dette værktøj kan forårsage hånd-arm-vibrationssyndrom,
hvis anvendelse af værktøjet ikke styres tilstrækkeligt. En
EU-vejledning til styring af hånd-armvibration findes ved at
gå til http://www.pneurop.eu/index.php og vælge 'Tools' og
derpå 'Legislation'.
Vi anbefaler et helbredsovervågningsprogram, så tidlige
symptomer på vibrationseksponering kan blive opdaget, og
ledelsesprocedurerne kan ændres mhp. at forebygge fremtidi-
ge skader.

Hvis dette udstyr er beregnet til fastgjorte anvendelser. 
Støjemissionen angives som vejledende for maskinbyg-
gere. Støj- og vibrationsemissionsdata for hele maskinen
skulle være angivet i maskinens instruktionsbog.

Oplysninger om artikel 33 i REACH
Den europæiske forordning (EU) nr. 1907/2006 om registre-
ring, vurdering og godkendelse af samt begrænsninger for
kemikalier (REACH) definerer blandt andet krav til kommu-
nikation i forsyningskæden. Oplysningskravet gælder også
for produkter, der indeholder såkaldte særligt problematiske
stoffer ("kandidatlisten"). Den 27. juni 2018 blev blymetal
(CAS nr. 7439-92-1) føjet til kandidatlisten.
I overensstemmelse med ovenstående skal vi meddele dig, at
visse mekaniske komponenter i produktet kan indeholde bly-
metal. Dette er i overensstemmelse med gældende lovgivning
om stofbegrænsning og baseret på legitime undtagelser i Ro-
HS-direktivet (2011/65/EU). Blymetal lækker og muterer ik-
ke fra produktet ved normal brug, og koncentrationen af bly-

http://www.pneurop.eu/index.php
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metal i det komplette produkt ligger langt under den gælden-
de grænseværdi. Tag hensyn til lokale krav vedrørende bort-
skaffelse af bly ved slutningen af produktets levetid.

Sikkerhed
ADVARSEL Risiko for ejendomsskade eller svær til-
skadekomst
Sørg for at læse, forstå og følge alle instruktionerne, bør
du betjener værktøjet. Hvis man ikke følger en eller flere
af instruktionerne, kan det føre til elektrisk stød, brand
og/eller alvorlig legemsbeskadigelse.

► Læs al sikkerhedsinformation, der leveres sammen
med systemets forskellige dele.

► Læs alle produktanvisninger til installation, betje-
ning og vedligeholdelse af systemets forskellige de-
le.

► Læs alle lokale, lovbefalede sikkerhedsbestemmel-
ser med hensyn til systemet og dele deraf.

► Gem al sikkerhedsinformation samt instruktioner til
fremtidig brug.

Anvendelseserklæring
Dette produkt er designet til at montere og afmontere gevind-
skårne befæstelseselementer i træ, metal eller plast.
Det må ikke bruges til andet. Kun til professionel brug.

ADVARSEL Risiko for tilskadekomst
► Hvis momentet er over 50 Nm, skal der anvendes en

reaktionsstang.
Reaktionsstangen er konstrueret til at absorbere
samlingsmaskinværktøjers reaktionsmoment.

Produktspecifikke instrukser
Advarsel/Vigtigt

• Bekræft rotationsretningen før dette produkt tages i brug.
• Brug aldrig produktet uden at sikre, at koblingen slipper.
• Se efter, om stikkontakten sidder ordentligt fast. Udskift

sikrings- eller låsepinden efter behov.
• Når der anvendes et ophængsåg, skal det kontrolleres,

om det er i god stand og korrekt fastspændt.

Generelle anvisninger
Operatører af værktøjer med en momentreaktionsstang bør
være ekstra forsigtig med at undgå læsioner som følge af
knusning. Af sikkerhedshensyn må man aldrig lade nogen
betjene værktøjet, med mindre de er oplært i og særdeles be-
kendt med, hvordan værktøjet fungerer under forskellige om-
stændigheder. Værktøjet må kun anvendes sammen med den
tilknyttede momentreaktionsstang, som er tilpasset den be-
rørte skrueledsanvendelse.

ADVARSEL Faremoment: Knusning

Kontrollér værktøjets rotationsretning før start! Start i en
uventet rotationsretning kan forårsage læsioner eller be-
skadigelse af ejendom.

► Sørg for, at værktøjets rotationsretning er korrekt,
før værktøjet startes.

► Hold hænderne væk fra reaktionsstangen, mens
værktøjet er i brug.

Generelle sikkerhedsanvisninger
For at reducere risikoen for personskade skal enhver, der
bruger, installerer, reparerer, vedligeholder, skifter tilbehør
på eller arbejder nær dette værktøj, læse disse instrukser
grundigt, før sådant arbejde udføres.
Vores mål er at producere værktøj, der gør arbejdet sikkert
og effektivt for dig. Den vigtigste sikkerhedsforanstaltning
for dette og alt andet værktøj er DIG. Din omhu og sunde
fornuft er den bedste beskyttelse mod personskade. Alle mu-
lige faremomenter kan ikke dækkes her, men vi har forsøgt at
fremhæve nogle af de vigtigste.

• Kun kvalificerede og oplærte brugere må installere, ju-
stere eller benytte dette maskinværktøj.

• Dette værktøj og dets tilbehør, må ikke modificeres.
• Dette værktøj må ikke bruges, hvis det er beskadiget.
• Hvis tilladte hastigheds-, driftstryks- eller advarselsmær-

kater på værktøjet ikke længere kan læses eller falder af,
skal der straks sættes nye på.

Få yderligere sikkerhedsoplysninger her:
• Øvrige dokumenter og anvisninger, der følger med

dette værktøj.
• Din arbejdsgiver, fagforening og/eller handelsfore-

ning.
• ’Safety Code for Portable Air Tool’ (Sikkerhedsko-

de for transportabelt, pneumatisk værktøj), som på
trykningstidspunktet kan fås hos Global Engineering
Documents på http:/global.ihs.com/ eller ved at rin-
ge 1 800 854 7179. Hvis du skulle have problemer
med at få fat i ANSI- standarder, bedes du kontakte
ANSI via http:/www.ansi.org/

• Få yderligere oplysninger om arbejdsmiljøet på føl-
gende websites: http://www.osha.gov (USA). htt-
ps://osha.europa.eu/ (Europa)

Faremoment: Trykluft og tilslutning
• Luft under tryk kan forårsage alvorlig tilskadekomst.
• Sluk altid for lufttilførslen, tag trykket af slangen, og

kobl værktøjet fra, når det ikke benyttes, og der skiftes
tilbehør eller foretages reparation.

• Vend aldrig luft mod dig selv eller andre.
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• Piskende slanger kan forårsage alvorlig personskade. Se
altid efter beskadigede og løse slanger og fittings.

• Brug aldrig snapkoblinger på værktøjet. Se instruktioner-
ne vedr. korrekt montering.

• Når der benyttes universalspiralkoblinger, skal der være
installeret låsestifter.

• Lufttrykket må aldrig overstige 6,3 bar/90 psig, eller som
angivet på værktøjets fabriksskilt.

Indviklingsfare
• Kom ikke for nær på drivspindelen. Man kan blive kvalt,

skalperet og/eller sønderrevet, hvis løstsiddende tøj,
handsker, smykker, halsklude og hår ikke holdes væk fra
værktøj og tilbehør.

• Handsker kan blive viklet ind i roterende drev og forår-
sage afskårne eller brækkede fingre.

• Drivspindelfatninger og drivforlængelser kan nemt gribe
i gummibelagte eller metalforstærkede handsker.

• Du må ikke bruge løstsiddende handsker eller handsker
med snittede eller flossede fingre.

• Hold aldrig i drivspindelen, fatningen eller drivforlæn-
gelsen.

Fare for udslyngede genstande
• Brug altid slagfast øsen- og ansigtsværn under eller nær

arbejdet, reparation eller vedligeholdelse af værktøjet el-
ler udskiftning af tilbehør på værktøjet.

• Sørg for, at alle andre i området anvender slagfast be-
skyttelse af øjne og ansigt. Selv små udslyngede gen-
stande kan beskadige øjnene og forårsage blindhed.

• Over- eller undertilspændte møtrikker og bolte kan forår-
sage alvorlig tilskadekomst, idet sådanne kan gå itu eller
løsnes og falde af. Løsgjorte dele kan udgøre projektiler.
Samlinger, der skal tilspændes med et særligt moment,
skal kontrolleres ved hjælp af en momentmåler.
BEMÆRK: Såkaldte “klik” momentnøgler kan ikke
bruges til at kontrollere for potentielt farlige, overspænd-
te tilstande.

• Brug ikke nøgletoppe til håndværktøj. Brug kun toppe i
god stand, som er beregnet til el- eller slagnøgler.

• Sørg for, at arbejdsemnet sidder sikkert fast.
Driftsfarer

• Frakobl lufttilførslen, før du håndterer skruetrækkerbits
eller topstykker, justerer koblingen eller skiller værktøjet
ad.

• Brugere og reparationspersonale skal være fysisk i stand
til at håndtere det elektriske værktøj med hensyn til om-
fang, vægt og kraft.

• Hold værktøjet korrekt:vær parat til at modvirke almin-
delige eller pludselige bevægelser - brug begge hænder.

• Umiddelbart efter justering af koblingen skal du tjekke,
at værktøjet fungerer korrekt

• Må ikke bruges med et lavere lufttryk, eller hvis den er
slidt: Det er muligt, at koblingen ikke fungerer, og dette
kan forårsage, at skaftet pludselig drejer.

• Hold altid godt fast i værktøjets håndtag i den modsatte
retning af spindelrotation for at mindske effekten fra et
pludseligt moment i forbindelse med endelig stramning
og indledende løsning.

• Hvor muligt bruges en støttearm til at absorbere reak-
tionsmomentet. Hvis dette ikke er muligt, anbefales det
at bruge sidehåndtag til værktøj med lige hus og til værk-
tøj med pistolgreb. Reaktionsstænger anbefales til vin-
kelskralder. I alle tilfælde anbefales det at bruge et mid-
del til at absorbere reaktionsmomentet over 4 Nm (3
lbf.ft) til værktøjer med lige huse, over 10 Nm (7,5 lbf.ft)
til værktøjer med pistolgreb og over 60 Nm (44 lbf.ft) til
vinkelskralder.

• Fingre kan blive knust i en fast nøgle.
• Må ikke bruges, hvor pladsen er trang: pas op, at hæn-

derne ikke knuses mellem værktøjet og arbejdsemnet,
særlig når man skruer løs.

Gentagne bevægelsesfarer
• Når der anvendes maskinværktøj til at udføre arbejdsre-

laterede aktiviteter, vil brugeren muligvis føle ubehag i
hænder, arme, skuldre, nakke og andre dele af kroppen.

• Indtag en bekvem stilling, mens der bevares et godt fod-
fæste og undgå akavede eller ubalancerede stillinger. Det
kan hjælpe at skifte stilling ved langvarige opgaver for at
forebygge ubehag og træthed.

• Lad ikke symptomer som f.eks. vedvarende eller tilbage-
vendende ubehag, smerte, dunken, irritation, prikken, fø-
lelsesløshed, brænden eller stivhed gå upåagtet hen.
Hold op med at bruge værktøjet, informér din arbejdsgi-
ver, og tal med en læge.

Støj- og vibrationsfarer
• Høje lydniveauer kan give permanent høretab og andre

problemer som f.eks. tinnitus. Der skal altid bruges høre-
værn, som anbefalet af din arbejdsgiver eller i gældende
bestemmelser for arbejdsmiljøet.

• Udsættelse for vibrationer kan forårsage invaliderende
skade på nerverne og hæmme blodforsyningen til hæn-
der og arme. Brug varmt tøj, og hold hænderne varme og
tørre. Hvis der opstår følelsesløshed, snurren eller smer-
ter, eller huden bliver hvid, skal man ophøre med at
bruge værktøjet, informere sin arbejdsgiver og søge
lægehjælp.

• Hold værktøjet i et let men sikkert greb, da risikoen for
vibration generelt er større, når gribekraften er højere.
Hvor muligt bør der anvendes en støttearm, eller et side-
håndtag monteres.

• Med henblik på at undgå en stigning i støj- og vibra-
tionsniveauerne:

• Betjenes og vedligeholdes værktøjet, og tilbehør og for-
brugsvarer vælges, vedligeholdes og udskiftes iht. denne
instruktionsbog.

• Undlad at bruge skruetrækkerbit, muffer eller forlængel-
ser, der passer dårligt.

Farer på arbejdspladsen
• En af de hyppigste årsager til alvorlig og livsfarlig per-

sonskade er, at man glider, snubler eller flader. Vær op-
mærksom på slanger, der er efterladt på gulvet.



Sikkerhedsinstruktioner LMP61HR700-25

6 © Atlas Copco Industrial Technique AB - 9836 4278 08

• Undgå indånding af støv eller håndtering af affald fra de
arbejdsprocesser, som kan være skadelige for dit helbred
(f.eks. cancer, fostermisdannelser, astma og/eller derma-
titis). Brug et udsugningsanlæg og brug beskyttende re-
spirationsudstyr, når du arbejder med materialer, der
frembringer luftbårne partikler.

• En del støv, som frembringes ved pudsning, savning,
slibning, boring og andre byggeaktiviteter indeholder ke-
mikalier, hvorom delstaten Californien ved, at de forår-
sager cancer, fostermisdannelser og anden reproduktiv
skade. Nogle eksempler på sådanne kemikalier er:

• Bly fra blyholdig maling
• Silikatkrystalholdige mursten, cement og andre mur-

værksprodukter
• Arsenik og krom fra kemisk behandlet gummi

Risikoen ved udsættelse for disse stoffer varierer, afhæn-
gigt af hvor ofte du udfører denne slags arbejde. Du kan
mindske udsættelse for disse kemikalier ved at gøre føl-
gende: Udfør arbejdet i et område med god ventilation
og brug godkendt sikkerhedsudstyr såsom støvmasker,
der er specielt godkendt til at bortfiltrere mikroskopiske
partikler.

• Brug værktøjet med forsigtighed i ukendte omgivelser.
Vær opmærksom på potentielle farer, der opstår på
grund af din arbejdsaktivitet. Dette værktøj er ikke isole-
ret mod at komme i kontakt med elektriske strømkilder.

• Dette værktøj anbefales ikke til brug i potentielt eksplo-
sive atmosfærer.

KASSÉR IKKE DETTE - GIV DET TIL BRUGEREN

Skilte og mærkater
Produktet er monteret med skilte og mærkater med vigtig in-
formation om din personlige sikkerhed og vedligeholdelse af
produktet. Skiltene og mærkaterne skal altid være nemme at
læse. Nye skilte og mærkater kan bestilles på reservedelsli-
sten.

Nyttig information
Website
Log ind på Atlas Copco: www.atlascopco.com.
Du kan finde information om vores produkter, tilbehør, reser-
vedele og publikationer på vores websted.

Oprindelsesland
Se informationen på produktetiketten.

Garanti
• Produktgarantien vil udløbe 12 måneder efter, at

produktet tages i brug første gang, men vil under alle
omstændigheder udløbe senest 13 måneder efter leve-
ring.

• Normalt slid på dele er ikke omfattet af garantien.
• Normalt slid defineres som det, der kræver udskift-

ning af en del eller anden justering/reparation i løbet
af standardvedligeholdelse af værktøjer i den perio-
de (udtrykt i tid, driftstimer eller på anden måde).

• Produktgarantien forudsætter korrekt brug, vedligehol-
delse og reparation af værktøjet og dets komponentdele.

• Beskadigelse af dele som følge af utilstrækkelig vedlige-
holdelse eller udført af andre personer end Atlas Copco
eller deres certificerede servicepartnere i garantiperioden
dækkes ikke af garantien.

• For at undgå beskadigelse eller destruktion af værktøjs-
dele, skal værktøjet serviceres i henhold til de anbefalede
vedligeholdelsesplaner, og de rette instrukser følges.

• Garantireparationer udføres kun på Atlas Copco værk-
steder eller af certificerede servicepartnere.

Atlas Copco tilbyder forlænget garanti samt teknisk avance-
ret forebyggende vedligeholdelse i deres ToolCover kontrak-
ter. Kontakt den lokale servicerepræsentant for yderligere in-
formation.
Til elektriske motorer:

• Garantien gælder kun, hvis den elektriske motor ikke er
blevet åbnet.

ServAid
ServAid er en portal, som indeholder teknisk information for
alle hardware- og softwareprodukter, som f.eks.:
- Sikkerhedsinformation inklusive erklæringer, standarder og
direktiver
- Tekniske data
- Installations-, betjenings- og servicevejledninger
- Reservedelslister
- Tilbehør
ServAid opdaterets kontinuerligt og kan fås på:
https://servaid.atlascopco.com
Kontakt den lokale Atlas Copco-repræsentant for yderligere
information.

Sikkerhedsdatablade MSDS/SDS
Sikkerhedsdatabladene beskriver kemiske produkter, der sæl-
ges af Atlas Copco.
Find mere information på websiden:
www.atlascopco.com/sds

http://www.atlascopco.com
https://servaid.atlascopco.com
http://www.atlascopco.com/
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Produktsikkerhedsvideo for skralder
Få mere at vide om sikkerhedsfunktionerne på Atlas Copco-
skralder samt hvilke forholdsregler operatøren skal tage for
at opnå sikker drift. Klik på linket eller scan QR-koden her-
under for at se videoen:
https://www.youtube.com/watch?v=FAh6yttvUpw

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


Oversættelse af originalvejledning

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. Alle rettigheder
forbeholdes. Al uautoriseret brug eller kopiering af indholdet eller dele deraf er
forbudt. Dette gælder især varemærker, modelbetegnelser, reservedelsnumre og
tegninger. Brug kun autoriserede reservedele. Al skade eller fejlfunktion som
følge af brug af uautoriserede dele dækkes hverken af garantien eller
produktansvaret.

Af hensyn til dyrelivet og naturen er vores tekniske litteratur trykt på miljøvenligt
papir.
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