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ATENŢIE
Pentru a reduce riscul de vătămare, toţi cei care utilizează, insta-
lează, repară, întreţin, înlocuiesc accesorii sau lucrează lângă
unealtă TREBUIE să citească şi să înţeleagă aceste instrucţiuni
înainte de a efectua orice operaţiune.
A NU SE ARUNCA - A SE PREDA UTILIZATORULUI
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Date tehnice
Date produs
Presiunea de lucru maximă 7.0 bar 

( psig)
Turație la gol 350 r/min 

( rpm)
Greutate 4.5 kg 

(9.9 lb)

Declaraţii
Răspundere
Numeroase întâmplări din mediul de operare pot afecta pro-
cesul de strângere şi necesită validarea rezultatelor. În con-
formitate cu standardele şi/sau reglementările în vigoare, vă
solicităm prin prezenta să verificaţi cuplul de instalare şi sen-
sul de rotaţie ulterior unui eventual eveniment care poate in-
fluenţa rezultatul procesului de strângere. Printre exemplele
de asemenea evenimente se numără, fără limitare:

• instalarea iniţială a sistemului de scule
• modificarea lotului pieselor, a bolţurilor, a lotului şuru-

burilor, a uneltei, software-ului, configuraţiei sau mediu-
lui

• modificarea cuplajelor pneumatice sau electrice
• modificarea ergonomiei gamei, a procesului, a procedu-

rilor şi practicilor de calitate
• schimbarea operatorului
• orice altă modificare care influenţează rezultatul proce-

sului de strângere
Verificarea trebuie:

• Să asigure păstrarea condiţiilor îmbinării, care se pot
modifica în urma evenimentelor produse.

• Să fie efectuată ulterior primei instalări, operaţii de în-
treţinere sau reparaţie a echipamentului.

• Să se producă cel puţin o dată pe schimb sau cu altă frec-
venţă convenabilă.

DECLARAŢIE DE CONFORMITATE UE
Noi, Atlas Copco Industrial Technique AB, S-105 23
STOCKHOLM SWEDEN, declarăm pe propria răspundere
că produsul (cu denumirea, tipul şi numărul de serie - vezi
prima pagină) este conform cu următoarea Directivă / urmă-
toarele Directive: 
2006/42/EC
Standarde armonizate aplicate:
ISO 11148-6
Autoritățile pot solicita informații tehnice corespunzătoare de
la:
Product Compliance Manager, Atlas Copco Industrial Tech-
nique AB, S-105 23 Stockholm Sweden
Stockholm, 11 June 2018
Carl von Schantz, Managing Director

Semnătura emitentului 

Declaraţie cu privire la nivelul de zgomot şi
de vibraţii

• Nivelul presiunii sunetului 80 dB(A) , incertitudine 3
dB(A), conform cu ISO15744.

• Nivelul puterii sunetului dB(A) , incertitudine 3 dB(A),
conform cu ISO15744.

• Valoarea totală a vibraţiilor <2.5 m/s2, incertitudine ,
conform cu ISO28927-2.

Aceste valori declarate au fost obţinute la testarea în labora-
tor în conformitate cu standardele menţionate şi se pot com-
para cu valorile declarate ale celorlalte unelte testate în con-
formitate cu respectivele standarde. Aceste valori declarate
nu pot fi folosite în cadrul evaluărilor de risc iar valorile mă-
surate la unităţile de lucru individuale pot fi mai mari. Valo-
rile efective ale expunerii şi riscul de vătămare suportat de un
utilizator individual sunt unice şi depind de modul de desfă-
şurare a activităţii utilizatorului, de tipul lucrării şi de desig-
nul spaţiului de lucru, precum şi de timpul de expunere şi de
condiţia fizica a utilizatorului.
Noi, Atlas Copco Industrial Technique AB, nu putem fi
consideraţi răspunzători de consecinţele utilizării valorilor
nominale în locul celor ce reflectă expunerea reală, într-o
evaluare individuală a riscurilor unei situaţii aferente unui
post de lucru asupra cărora nu avem control.
Această unealtă poate produce sindromul de vibraţie mână-
braţ dacă nu este utilizată în mod adecvat. Un ghid UE pentru
controlul vibraţiilor mână-braţ poate fi găsit accesând http://
www.pneurop.eu/index.php şi selectând "Tools" (instrumen-
te), apoi "Legislation" (legislaţie).
Vă recomandă un program de monitorizare a sănătăţii pentru
a detecta simptomele timpurii care pot apărea ca urmare a ex-
punerii la zgomot şi vibraţii, astfel încât procedurile de ma-
nagement să poată fi modificate pentru a ajuta la prevenirea
agravării situaţiei.

Dacă acest echipament este destinat aplicaţiilor fixe: 
Emisia de zgomot este precizată ca un ghid pentru con-
structorul de maşini. Datele pentru emisia de zgomot şi
vibraţii pentru întreaga maşină trebuie prezentate în ma-
nualul de instrucţiuni al maşinii.

Informații referitoare la Articolul 33 din
REACH
Regulamentul European (UE) Nr. 1907/2006 privind Înregis-
trarea, Evaluarea, Autorizarea și restricționarea Substanțelor
chimice (REACH) definește, printre altele, cerințele privind
comunicarea din lanțul de aprovizionare. Cerința privind in-
formarea se aplică și la produsele care conțin așa numitele
Substanțe care prezintă motive de îngrijorare deosebită („Lis-
tă a substanțelor identificate în vederea unei eventuale inclu-
deri în procedura de autorizare”). Pe 27 iunie 2018 plumbul

http://www.pneurop.eu/index.php
http://www.pneurop.eu/index.php
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metal (CAS nr 7439-92-1) a fost adăugat la Lista substanțe-
lor identificate în vederea unei eventuale includeri în proce-
dura de autorizare.
Urmare a celor de mai sus, prin prezenta vă informăm că
anumite componente mecanice din acest produs pot conține
plumb metal. Aceasta este în conformitate cu legislația cu-
rentă privind restricția substanțelor și în baza excepțiilor legi-
time din Directiva RoHS (2011/65/UE). Plumbul metal nu se
va scurge sau va suferi mutații din produs în timpul utilizării
normale, concentrația de plumb metal din produsul finit este
mult sub limitele prevăzute. Să aveți în vedere cerințele loca-
le privind eliminarea plumbului la încheierea duratei de ex-
ploatare a produsului.

Siguranţa
AVERTISMENT Risc de deteriorare a obiectelor de-
ținute sau de vătămare gravă
Asigurați-vă că ați citit, ați înțeles și că sunt respectate
toate instrucțiunile înainte de a utiliza unealta. Nerespec-
tarea în totalitate a instrucţiunilor poate cauza electrocu-
tare, incendiu, pagube materiale şi/sau vătămări corpora-
le grave.

► Citiți toate Informaţiile referitoare la siguranţă, li-
vrate împreună cu diferitele componente ale siste-
mului.

► Citiți toate Instrucţiunile referitoare la produs pentru
instalarea, utilizarea şi întreţinerea diferitelor com-
ponente ale sistemului.

► Citiți toate reglementările locale în vigoare privind
siguranţa sistemului şi componentelor acestuia.

► Păstraţi toate Informaţiile şi instrucţiunile privind si-
guranţa, pentru consultări ulterioare.

Declaraţie privind utilizarea
Acest produs este destinat instalării şi demontării pieselor de
asamblare filetate din lemn, metal sau plastic.
Nu este permis niciun alt scop de utilizare. Numai pentru uz
profesional.

AVERTISMENT Pericol de vătămare
► În cazul în care cuplul depăşeşte 50 Nm, trebuie fo-

losită o bară de reacţie.
Bara de reacţie este destinată absorbirii cuplului de
reacţie a uneltelor electrice de asamblare.

Instrucţiuni specifice produsului
Atenţie/Important

• Anterior utilizării produsului verificaţi sensul de rotaţie.
• Nu folosiţi niciodată produsul fără a confirma decuplarea

angrenajului.
• Verificaţi dacă priza este bine fixată. Dacă este necesar,

înlocuiţi splintul de reţinere sau blocare.
• Atunci când folosiţi un cadru de susţinere, verificaţi dacă

acesta se prezintă într-o stare bună şi este fixat corect.

Instrucţiuni generale
Operatorii uneltelor prevăzute cu bară de reacţie la cuplu tre-
buie să lucreze cu o atenţie deosebită pentru a evita produce-
rea de vătămări prin zdrobire. Din motive de siguranţă, nu
permiteţi nimănui să utilizeze unealta dacă nu este instruit şi
nu cunoaşte în detaliu modul de funcţionare al acesteia în di-
ferite circumstanţe. Unealta poate fi utilizată numai împreună
cu bara de reacţie asociată, corespunzătoare aplicaţiei respec-
tive de îmbinare cu şuruburi.

AVERTISMENT Pericol de zdrobire

Înainte de pornire efectuaţi o verificare a sensului unel-
tei! Pornirea uneltei într-un sens neaşteptat poate provo-
ca vătămări corporale sau pagube materiale.

► Anterior pornirii uneltei verificaţi dacă sensul de ro-
taţie este corect.

► Ţineţi mâinile la distanţă de bara de reacţie în tim-
pul utilizării uneltei.

Instrucţiuni generale de siguranţă
Pentru a reduce riscul de vătămare, toţi cei care utilizează, in-
stalează, repară, întreţin, înlocuiesc accesorii sau lucrează
lângă unealtă trebuie să citească şi să înţeleagă aceste instru-
cţiuni înainte de a efectua orice operaţiune.
Scopul nostru este producerea unor unelte care să vă ajute să
lucraţi în siguranţă şi eficient. Cel mai important dispozitiv
de siguranţă pentru utilizarea oricărei unelte sunteţi DUM-
NEAVOASTRĂ. Atenţia şi gândirea constituie cea mai bună
protecţie împotriva vătămărilor. Nu putem detalia aici toate
situaţiile periculoase, dar am încercat să evidenţiem câteva
dintre cele mai importante.

• Această unealtă electrică trebuie asamblată, reglată şi
utilizată exclusiv de către operatori având pregătirea şi
calificarea necesară.

• Este interzisă modificarea în orice fel a uneltei sau acce-
soriilor sale.

• Nu utilizaţi această sculă electrică dacă este deteriorată.
• În cazul în care etichetele de avertizare referitoare la tu-

raţia nominală, presiunea de funcţionare sau pericole de-
vin ilizibile sau se detaşează, înlocuiţi-le imediat.
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Pentru informaţii suplimentare referitoare la sigu-
ranţă consultaţi:

• Celelalte documente şi informaţiile incluse împreu-
nă cu unealta.

• Firma, sindicatul, sau asociaţia profesională din care
faceţi parte.

• “Safety Code for Portable Air Tools” (Codul de si-
guranţă pentru unelte pneumatice portabile) (ANSI
B186.1), disponibil în momentul tipăririi la Global
Engineering Documents, pe adresa http://glo-
bal.ihs.com/ sau la numărul de telefon 1 800 854
7179. În cazul în care întâmpinaţi dificultăţi în pri-
vinţa obţinerii standardelor ANSI, adresaţi-vă ANSI
pe adresa http://www.ansi.org/

• Informaţii suplimentare referitoare la riscurile ocu-
paţionale şi la siguranţă puteţi obţine de pe următoa-
rele situri web: http://www.osha.gov (SUA) https://
osha.europa.eu/ (Europa)

Pericole asociate alimentării cu aer şi conexiunilor
• Aerul comprimat poate cauza vătămări grave.
• Când nu utilizaţi unealta, înaintea înlocuirii accesoriilor

sau când efectuaţi reparaţii, opriţi alimentarea cu aer, go-
liţi furtunul de aer comprimat şi deconectaţi unealta de la
sursa de aer.

• Nu îndreptaţi niciodată jetul de aer spre persoane.
• Furtunurile cu aer comprimat scăpate de sub control pot

provoca vătămări grave. Verificaţi întotdeauna dacă
există furtunuri şi racorduri deteriorate sau slabe.

• Nu utilizaţi cuplaje de deconectare rapidă pe unealtă.
Pentru asamblarea corectă consultaţi instrucţiunile.

• Dacă folosiţi cuplaje universale cu răsucire, trebuie
montate ştifturi de blocare.

• Nu depăşiţi presiunea maximă a aerului de 6,3 bar / 90
psig sau cea specificată pe plăcuţa cu datele tehnice de
pe unealtă.

Pericole de agăţare şi încurcare
• Păstraţi distanţa faţă de axul rotativ. Este posibilă produ-

cerea de strangulări, scalpări sau laceraţii dacă hainele
largi, mănuşile, bijuteriile, podoabele pentru gât şi părul
nu sunt ţinute la distanţă de unealtă şi accesoriile aceste-
ia.

• Mănuşile se pot prinde în axul rotativ, provocând secţio-
narea sau fracturarea degetelor.

• Adaptoarele axului rotativ şi prelungitoarele de acţionare
pot apuca cu uşurinţă mânuşile cauciucate sau cu ranfor-
sare metalică.

• Nu purtaţi mănuşi largi, cu degete franjurate sau fără de-
gete.

• Nu apucaţi niciodată axul, adaptorul sau prelungitorul de
acţionare.

Pericolele reprezentate de obiectele proiectate
• Purtaţi întotdeauna o mască de protecţie rezistentă la şoc

pentru ochi şi faţă atunci când utilizaţi, reparaţi sau în-
treţineţi o unealtă, când schimbaţi accesoriile acesteia
sau când vă aflaţi în apropriere în cursul acestor opera-
ţiuni.

• Asiguraţi-vă că toţi cei aflaţi în zonă poartă măşti de pro-
tecţie rezistente la impact pentru ochi şi faţă. Chiar şi
obiectele proiectate de mici dimensiuni pot răni ochii şi
provoca orbirea.

• Înşurubarea excesivă sau insuficientă a pieselor de asam-
blare poate conduce la vătămări grave, pentru că acestea
se pot rupe sau, respectiv, se pot slăbi şi detaşa. Piesele
de asamblare detaşate pot deveni obiecte proiectate. Pie-
sele de asamblare care necesită un cuplu de torsiune spe-
cific trebuie verificate utilizând un torsiometru.
OBSERVAŢIE: Aşa-numitele chei pneumatice cu \"cli-
chet” nu verifică dacă înşurubarea este excesivă, ceea ce
poate fi periculos.

• Nu folosiţi chei pentru acţionare manuală. Folosiţi doar
chei electrice sau chei de impact, în stare bună.

• Piesa de prelucrat trebuie fixată ferm.
Pericole în timpul utilizării

• Întrerupeţi alimentarea cu aer comprimat înainte de utili-
zarea bitului sau adaptorului pentru şurubelniţă, înainte
de reglarea angrenajului sau dezasamblării uneltei.

• Operatorii şi personalul de întreţinere trebuie să fie apţi
din punct de vedere fizic să controleze volumul, greuta-
tea şi forţa uneltei.

• Unealta trebuie manevrată corespunzător:fiţi pregătit să
compensaţi eventualele mişcări normale sau bruşte. Tre-
buie să aveţi ambele mâini libere.

• Imediat după reglarea cuplajului, verificaţi dacă unealta
funcţionează corect.

• A nu se utiliza dacă presiunea aerului comprimat este re-
dusă sau în condiţii de uzură: este posibil să nu funcţio-
neze cuplajul şi să se producă o rotaţie neaşteptată a mâ-
nerului uneltei.

• Întotdeauna apucaţi strâns mânerele uneltei, în sens opus
faţă de sensul de rotaţie a axului acesteia, pentru a redu-
ce efectul reacţiei bruşte a cuplului în timpul strângerii
finale şi desfacerii iniţiale.

• Dacă este posibil, folosiţi un braţ de suspensie pentru a
absorbi cuplul de reacţie. Dacă acest lucru nu este posi-
bil, se recomandă folosirea mânerelor laterale pentru
uneltele drepte şi pentru cele cu prindere tip pistol; pen-
tru cheile unghiulare se recomandă barele de reacţie. În
orice caz, se recomandă utilizarea de mijloace de absor-
bţie a cuplului peste 4 Nm (3 lbf.ft) pentru unelte drepte,
peste 10 Nm (7,5 lbf.ft) pentru cele cu prindere tip pistol
şi peste 60 Nm (44 lbf.ft) pentru cheile unghiulare.

• Există pericolul zdrobirii degetelor în cheile electrice cu
cap deschis.

• Nu folosiţi unealta în spaţii limitate, înguste: Procedaţi
cu atenţie pentru a nu vă zdrobiţi mâinile între unealtă şi
piesa de prelucrat, mai ales atunci când deşurubaţi.

Pericole asociate mişcărilor repetitive
• Când utilizează o unealtă electrică pentru activităţi lucra-

tive, operatorul poate resimţi disconfort la nivelul mâini-
lor, braţelor, umerilor, gâtului sau altor zone ale corpu-
lui.
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• Adoptaţi o poziţie confortabilă, menţineţi-vă sprijinul pe
picioare şi evitaţi poziţiile ciudate sau precare. Modifica-
rea poziţiei în timpul executării unor sarcini prelungite
poate evita disconfortul şi oboseala.

• Nu ignoraţi simptomele precum disconfortul, durerile,
tremurăturile, furnicăturile, amorţeala, senzaţiile de arsu-
ră sau rigiditatea persistente şi recurente. Încetaţi utiliza-
rea uneltei, comunicaţi acest lucru angajatorului şi adre-
saţi-vă unui medic.

Pericole asociate zgomotului şi vibraţiilor
• Nivelul ridicat al sunetului poate provoca hipoacuzia

permanentă şi alte probleme precum acufena. Folosiţi
mijloace de protecţie pentru auz aşa cum este recoman-
dat de către angajator sau în reglementările de siguranţă
şi sănătate ocupaţională.

• Expunerea la vibraţii poate provoca dizabilităţi la nivelul
nervilor şi circulaţiei mâinilor şi braţelor. Purtaţi îmbră-
căminte călduroasă şi păstraţi-vă mâinile calde şi uscate.
Dacă remarcaţi amorţeală, furnicături, durere sau albirea
pielii încetaţi utilizarea uneltei, comunicaţi acest lucru
angajatorului şi consultaţi un medic.

• Ţineţi unealta uşor dar sigur, deoarece riscul asociat vi-
braţiilor este mai mare când forţa de apucare este crescu-
tă. Dacă este posibil folosiţi un braţ de suspensie sau
montaţi un mâner lateral.

• Pentru prevenirea creşterii accidentale a nivelului de
zgomot şi vibraţii:

• Utilizaţi şi întreţineţi unealta şi selectaţi, întreţineţi şi în-
locuiţi accesoriile şi consumabilele, conform instrucţiu-
nilor prezentate în acest manual;

• Nu utilizaţi bituri, adaptoare sau prelungitoare de şuru-
belniţă uzate sau care nu se potrivesc corespunzător.

Pericole asociate locului de muncă
• Alunecarea/împiedicarea/căderea constituie cauze majo-

re de vătămare gravă sau deces. Acordaţi atenţie porţiu-
nilor de furtun rămase pe podea sau pe suprafaţa de lu-
cru.

• Evitaţi inhalarea prafului sau mânuirea resturilor genera-
te de prelucrare deoarece acestea pot fi nocive (de exem-
plu, pot genera cancer, afecţiuni congenitale, astm şi/sau
dermatite). Când lucraţi cu materiale care pot produce
particule în suspensie, utilizaţi extractoare de praf şi pur-
taţi echipament de protecţie a căilor respiratorii.

• Anumite tipuri de praf produs prin sablare, tăiere, poliza-
re, găurire sau în urma altor activităţi din construcţii
conţin chimicale care, după cum se ştie în statul Califor-
nia, sunt cancerigene şi provoacă malformaţii congenita-
le sau afecţiuni reproductive. Printre aceste chimicale se
numără:

• Plumbul din vopsele pe bază de plumb
• Cărămizile şi cimentul pe bază de oxid de siliciu

cristalizat şi alte produse de zidărie
• Arsenicul şi cromul din cauciucul tratat chimic

Riscul specific acestor expuneri variază în funcţie de
frecvenţa efectuării activităţii respective. Pentru a reduce
expunerea la aceste chimicale: lucraţi într-o zonă bine

aerisită şi dotată cu echipamente de protecţie aprobate,
precum măştile de praf proiectate special pentru filtrarea
particulelor microscopice.

• Procedaţi cu atenţie în medii insuficient cunoscute.
Conştientizaţi riscurile asociate activităţii desfăşurate.
Această unealtă nu este izolată în cazul intrării în contact
cu surse electrice.

• Această sculă electrică nu este destinată utilizării în at-
mosfere potenţial explozive.

A NU SE ARUNCA - TRIMITEŢI UTILIZATORULUI

Semne şi etichete
Produsul este prevăzut cu marcaje şi autocolante ce conţin
informaţii importante despre siguranţa personală şi întreţine-
rea produsului. Marcajele şi autocolantele trebuie să fie uşor
lizibile permanent. Marcaje şi autocolante noi pot fi coman-
date de pe lista de piese de schimb.

Informaţii utile
Site web
Conectați-vă la Atlas Copco: www.atlascopco.com.
Pe site-ul nostru puteţi găsi informaţii referitoare la produse,
accesorii, piese de schimb şi publicaţii.

Ţara de origine
Consultaţi informaţiile de pe eticheta produsului.

Garanţie
• Garanţia expiră la 12 luni după prima punere în funcţiu-

ne a produsului, dar oricum expiră cel târziu după 13
luni de la livrare.

• Garanţia nu acoperă uzura normală a pieselor.
• Uzura normală înseamnă necesitatea înlocuirii unei

piese în cadrul reviziei standard a uneltei dintr-o
anumită perioadă (exprimată ca timp, ore de funcţio-
nare sau altfel).

• Garanţia produsului se bazează pe utilizarea, întreţinerea
şi repararea corectă a uneltei şi componentelor sale.

• Deteriorarea pieselor în perioada de garanţie, ca urmare a
unor operaţii de întreţinere inadecvate sau executate de
alte unităţi decât Atlas Copco sau partenerii de service
autorizaţi de companie, nu este acoperită de garanţie.

• Pentru evitarea deteriorării sau distrugerii pieselor unel-
tei, supuneţi unealta operaţiilor de service prevăzute în
programele de întreţinere recomandate şi urmaţi instru-
cţiunile corespunzătoare.

• Reparaţiile în garanţie sunt efectuate exclusiv în ateliere-
le Atlas Copco sau de către parteneri de service autoriza-
ţi.

http://www.atlascopco.com
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oferă o garanţie extinsă şi operaţiuni de întreţinere preventivă
de ultimă oră prin contractele Atlas Copco ToolCover. Pen-
tru informaţii suplimentare adresaţi-vă reprezentantului de
service local.
Pentru motoare electrice:

• Garanţia este aplicabilă numai dacă motorul electric nu a
fost deschis.

ServAid
ServAid este un portal, care conține informații tehnice pentru
toate produsele hardware și software cum ar fi:
- Informații de securitate, inclusiv declarații, standarde și di-
rective
- Date tehnice
- Instrucţiuni de instalare, utilizare şi service
- Lista cu piese de schimb
- Accesorii
ServAid este actualizat continuu și este disponiil la:
https://servaid.atlascopco.com
Pentru informaţii suplimentare adresaţi-vă reprezentantului
local Atlas Copco.

Fişe tehnice de securitate MSDS/SDS
Fişele tehnice de securitate descriu produsele chimice comer-
cializate de Atlas Copco.
Pentru informaţii suplimentare, consultaţi site-ul web:
www.atlascopco.com/sds

Prezentare video pentru siguranţa cheilor
dinamometrice
Aflaţi detalii referitoare la funcţiile de siguranţă ale cheilor
dinamometrice marca Atlas Copco şi despre măsurile pe care
trebuie să le adopte operatorul pentru o utilizare sigură. Pen-
tru a vedea prezentarea video, accesaţi linkul de mai jos sau
scanaţi codul QR de mai jos:
https://www.youtube.com/watch?v=FAh6yttvUpw

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


Traducerea instrucţiunilor originale
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© Copyright 2019, Atlas Copco Industrial Technique AB. Toate drepturile sunt
rezervate. Este interzisă utilizarea sau copierea integrală sau parţială a
conţinutului. Aceasta este valabilă pentru mărcile comerciale, denumirile
modelelor, numerele componentelor şi schiţe. A se utiliza exclusiv piese
autorizate. Eventualele deteriorări sau defecţiuni cauzate prin utilizarea de piese
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Din respect pentru faună şi natură, materialele noastre tehnice sunt tipărite pe
hârtie ecologică.
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