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AVISO
Para reduzir o risco de lesão, todos os envolvidos no uso, instala-
ção, reparo, manutenção, alteração de acessórios ou trabalhando
próximo desta ferramenta DEVEM ler e compreender estas instru-
ções antes de realizar qualquer tarefa.
NÃO DESCARTE - ENTREGUE AO USUÁRIO
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Dados técnicos
Dados do produto
Pressão máxima de trabalho 7.0 bar (<meta-ref ty-

pe="dynamic" na-
me="AC.IT-
BA.RPD.se.atlascop-
co.Max_working_pres-
sure_psi_decimal">-</
meta-ref> psig)

Velocidade livre 350 r/min (rpm)
Peso 4.5 kg 

(9.9 lb)

Declarações
Responsabilidade
Muitas situações no ambiente operacional poderão afetar o
processo de aperto e podem exigir uma validação de resulta-
dos. Em conformidade com as normas e/ou regulamentos
aplicáveis, solicitamos que se inspecione o torque instalado e
a direção rotacional depois de qualquer situação que possa
influenciar o resultado do aperto. Exemplos de tais situações
incluem, porém não se limitam a:

• instalação inicial do sistema de ferramentas
• alteração do lote de peças, parafuso, lote de parafusos,

ferramenta, software, configuração ou ambiente
• Alteração nas conexões de ar ou elétricas
• alteração na ergonomia da linha, processo, procedimen-

tos ou práticas de qualidade
• alteração do operador
• qualquer outra alteração que influencie o resultado do

processo de aperto
A inspeção deve:

• Garantir que as condições da junta não tenham sido alte-
radas por situações de influência.

• Ser realizada após a instalação inicial, manutenção ou re-
paro do equipamento.

• Ocorrer no mínimo uma vez por turno ou em outra fre-
quência adequada.

DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE DA
COMUNIDADE EUROPEIA
Nós, Atlas Copco Industrial Technique AB, S-105 23
STOCKHOLM SWEDEN, declaramos, sob nossa exclusiva
responsabilidade, que este produto (com nome, tipo e número
de série, ver primeira página) está em conformidade com a(s)
seguinte(s) Diretiva(s): 
2006/42/EC
Normas harmonizadas aplicadas:
ISO 11148-6
As autoridades podem solicitar informações técnicas perti-
nentes de:
Product Compliance Manager, Atlas Copco Industrial Tech-
nique AB, S-105 23 Stockholm Sweden

Stockholm, 11 June 2018
Carl von Schantz, Managing Director
Assinatura do emissor 

Declaração sobre Ruído & Vibração
• Nível de pressão sonora 80 dB(A) , incerteza 3 dB(A),

de acordo com ISO15744.
• Nível de pressão sonora dB(A) , incerteza 3 dB(A), de

acordo com ISO15744.
• Valor total de vibração <2.5 m/s2, incerteza , de acordo

com ISO28927-2.
Estes valores declarados foram obtidos através de testes efec-
tuados em laboratório, de acordo com os padrões indicados e
adequam-se à comparação com valores declarados resultan-
tes de outras ferramentas testadas de acordo com os mesmos
padrões. Estes valores declarados não se adequam para utili-
zação em avaliações de risco, sendo que os valores medidos
em locais de trabalho possam ser superiores. A valores actu-
ais de exposição e o risco de danos que podem ocorrer num
utilizador individual são únicos e dependem da forma como
o utilizador trabalha, da peça de trabalho e do design do local
de trabalho, assim como do tempo de exposição e da condi-
ção física do utilizador.
Nós, Atlas Copco Industrial Technique AB, não somos
responsáveis pelas consequências do uso do valores declara-
dos, ao invés de valores refletindo a exposição real, em uma
avaliação de risco individual, em um situação de trabalho so-
bre a qual não temos controle.
Esta ferramenta pode causar síndrome de vibração na mão e
no braço se seu uso não for administrado corretamente. Um
guia da UE para gerenciar a vibração da mão e do braço pode
ser encontrado acessando-se http://www.pneurop.eu/
index.php e selecionando-se "Ferramentas" e, em seguida,
"Legislação".
Recomendamos um programa de vigilância médica para de-
tectar atempadamente sintomas, que possam estar relaciona-
dos com a exposição à vibração, para que os procedimentos
de manuseamento possam ser modificados, por forma a aju-
dar a evitar prejuízos futuros.

Este equipamento é destinado para aplicações fixas. 
A emissão de ruídos é dado como um guia para a cons-
trutor da máquina. Dados sobre emissão de vibração e
ruído da máquina completa devem ser indicados no Ma-
nual de instruções da máquina.

Informações a respeito do Artigo 33 do
REACH
O European Regulation (UE) nº 1907/2006, sobre Registros,
Avaliação, Autorização e Restrição de Produtos Químicos
(REACH), define, entre outras coisas, os requisitos relacio-
nados à comunicação na cadeia de fornecimento. O requisito
das informações aplica-se também a produtos que contêm as

http://www.pneurop.eu/index.php
http://www.pneurop.eu/index.php
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chamadas Substâncias de Preocupação muito elevada (a
“Lista de Candidatos”). No dia 27 de junho de 2018 foi
acrescentado à Lista de Candidatos o metal chumbo (CAS nº
7439-92-1).
Conforme o que foi dito acima, o objetivo do presente docu-
mento é informar que determinados componentes mecânicos
do produto podem conter o metal chumbo. Isto está em con-
formidade com a atual legislação de restrição de substâncias
e baseia-se em exceções legítimas da Diretiva RoHS
(2011/65/EU). Não ocorre vazamento ou mutação do chum-
bo a partir do produto durante uso normal e a concentração
do metal chumbo no produto completo fica bem abaixo do li-
mite aplicável. Também deve-se levar em conta os requisitos
locais relacionados ao descarte de chumbo no final da vida
útil do produto.

Segurança
AVISO Risco de ferimentos graves ou danos materi-
ais
Você deve ler, compreender e seguir todas as instruções
antes de operar a ferramenta. Deixar de seguir todas as
instruções poderá resultar em choque elétrico, incêndio,
danos materiais e/ou ferimentos graves.

► Leia todas as informações sobre segurança forneci-
das com as diferentes partes do sistema.

► Leia todas as instruções do produto para instalação,
operação e manutenção das diferentes partes do sis-
tema.

► Leia todas as normas de segurança locais relaciona-
das ao sistema e às peças.

► Mantenha todas as Informações e instruções de se-
gurança para referência futura.

Declaração de uso
Este produto é designado para instalar e remover fixadores
de rosca em madeira, metal ou plástico.
Não é permitido nenhum outro tipo de uso. Apenas para uso
profissional.

AVISO Risco de acidentes
► Se o torque for maior que 50 Nm, use uma barra de

reação.
A barra de reação é projetada para absorver o torque
de reação de ferramentas elétricas de montagem.

Instruções específicas do produto
Alerta / Importante

• Verifique a direção da rotação antes de usar o produto.
• Nunca use o produto sem antes certificar-se da liberação

da engrenagem.
• Verifique se a tomada está corretamente conectada.

Substitua o pino retentor ou o pino de travamento, quan-
do necessário.

• Quando usar uma alavanca de suspensão, confira se ela
está em boas condições e devidamente presa.

Instruções gerais
Os operadores de ferramentas com barra de reação para con-
trole de torque devem ter cuidado especial para evitar aciden-
tes por esmagamento. Por motivos de segurança, nunca per-
mita que outra pessoa opere a ferramenta a menos que seja
treinada e esteja totalmente familiarizada com a sua operação
em diferentes circunstâncias. A ferramenta pode apenas ser
utilizada em conjunto com a barra de reação para controle de
torque associada, que está adaptada à aplicação da junta apa-
rafusada relacionada.

AVISO Risco de esmagamento

Inspecione a direção de rotação da ferramenta antes de
começar! Ligar a ferramenta em uma direção de rotação
inesperada pode provocar acidentes ou danos materiais.

► Antes de ligar a ferramenta, confirme se a direção
de rotação está correta.

► Mantenha as mãos afastadas da barra de reação en-
quanto usar a ferramenta.

Instruções gerais de segurança
Para reduzir o risco de ferimentos, todos que estejam usando,
instalando, reparando, fazendo manutenção, alterando aces-
sórios ou trabalhando próximo desta ferramenta, devem ler e
compreender estas instruções antes de realizar qualquer uma
destas ações.
Nossa meta é produzir ferramentas que o ajudem a trabalhar
com segurança e eficiência. O dispositivo de segurança mais
importante para esta ou qualquer outra ferramenta é VOCÊ.
Os seus cuidados e bom senso são a melhor proteção contra
ferimentos. Não é possível cobrir aqui todos os riscos possí-
veis, mas tentamos destacar alguns dos mais importantes.

• Somente operadores qualificados e treinados devem ins-
talar, ajustar ou usar esta ferramenta elétrica.

• Este produto e seus acessórios não devem ser modifica-
dos em qualquer circunstância.

• Não utilize essa ferramenta se ela foi danificada.
• Se a velocidade nominal, a pressão de operação ou os si-

nais de aviso de perigo na ferramenta deixa de ser legível
ou se torna destacada, substitua-a sem atraso.
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Para mais informações de segurança, consulte:
• Outros documentos e informações que acompanham

a ferramenta.
• O seu empregador, sindicato e/ou associação de

classe.
• \"Código de Segurança para Ferramentas Pneumáti-

cas Portáteis\" (ANSI B186.1), disponível no perío-
do da impressão através da Global Engineering Do-
cuments em http://global.ihs.com/ ou ligue para 1
800 854 7179. Em caso de dificuldade na obtenção
dos padrões ANSI, entre em contato com a ANSI
em http://www.ansi.org/

• Outras informações sobre saúde e segurança ocupa-
cional podem ser obtidas nos seguintes sites: http://
www.osha.gov (EUA) https://osha.europa.eu/ (Eu-
ropa)

Perigos de conexão e fornecimento de ar
• Ar pressurizado pode causar lesões graves.
• Feche sempre o fornecimento de ar, alivie a pressão da

mangueira e desconecte a ferramenta da tomada de ar
quando não estiver em uso, antes de alterar os acessórios
ou fazer reparos.

• Nunca dirija o ar para si mesmo ou outra pessoa.
• Mangueiras chicoteando podem causar lesões graves.

Verifique sempre se existem mangueiras e conexões da-
nificadas ou soltas.

• Não utilize dispositivos de acoplamento rápido na ferra-
menta. Ver instruções para correta configuração.

• Sempre que usar acoplamentos de giro universal, instale
contrapinos.

• Não exceda a pressão do ar máxima de 6,3 bar / 90 psi,
ou como definido na placa de identificação da ferramen-
ta.

Riscos de emaranhar-se
• Mantenha distância do mecanismo de direção rotativo.

Sufocamento, escalpelamento e / ou laceração podem
ocorrer se usar roupas soltas, luvas, joias, colares e o ca-
belo não for mantido longe de ferramentas e acessórios.

• As luvas podem se emaranhar com o mecanismo de dire-
ção rotativo, podendo ferir ou quebrar os dedos.

• Soquetes do mecanismo de direção rotativo e a extensão
de direção podem facilmente emaranhar luvas revestidas
a borracha ou reforçadas com metal.

• Não use luvas de montagem frouxas ou luvas com cortes
ou com os dedos gastos.

• Nunca segure a direção, soquete ou extensão da direção.
Perigo de projéteis

• Sempre use proteção para os olhos e o rosto quando se
envolver ou trabalhar perto da ferramenta em operação,
reparo ou manutenção ou durante uma troca de acessó-
rios.

• Certifique-se de que todas as outras pessoas presentes
nas imediações usam protecções faciais e oculares resis-
tentes ao impacto. Até mesmo os mais pequenos projéc-
teis podem ferir os olhos e provocar cegueira.

• Ferimentos sérios podem resultar de um dispositivo de
fixação com torque excessivo ou abaixo do necessário,
que pode se quebrar ou afrouxar e se desprender. Monta-
gens soltas podem se tornar projéteis. Montagens que
exijam um torque específico devem ser conferidas usan-
do-se um torquímetro.
OBSERVAÇÃO As chamadas chaves de torque do tipo
“click” não verificam condições de torque excessivo po-
tencialmente perigosas.

• Não utilize chaves de caixa para ferramentas manuais.
Utilize apenas chaves de caixa para ferramentas eléctri-
cas ou pneumáticas em boas condições.

• Garanta que a peça a ser trabalhada esteja fixada de for-
ma segura.

Perigos de funcionamento
• Desligue o abastecimento de ar antes de manusear a pon-

ta da chave de fenda ou o soquete, ajustar o mandril ou
desmontar a ferramenta.

• Os utilizadores e técnicos de manutenção devem ser fisi-
camente capazes de lidar com o volume, peso e potência
da ferramenta.

• Segure a ferramenta corretamente:esteja pronto para rea-
gir a movimentos súbitos ou mesmo aos normais – tenha
as duas mãos disponíveis.

• Imediatamente após o ajuste do mecanismo de controlo
de potência, verifique se o funcionamento é correcto.

• Não use com pressão de ar reduzida ou em condição de
desgaste: a embreagem poderá não funcionar, resultando
em rotação súbita do cabo da ferramenta.

• Segure sempre o punho da ferramenta com firmeza, na
direcção oposta à da rotação do eixo, de forma a poder
controlar a força de torção súbita durante o aperto final e
o desaperto inicial.

• Se possível, use um braço de suspensão para absorver o
torque de reação. Se não for possível, são recomendadas
empunhaduras laterais para ferramentas de base reta e
cabo e barras de reação para apertadeiras em ângulo.
Qualquer que seja o caso, recomenda-se usar meios para
absorver o torque de reação superior a 4 Nm (3 lbf.ft) pa-
ra ferramentas de base reta, superior a 10 Nm (7,5 lbf.ft)
para ferramentas de cabo e superior a 60 Nm (44 lbf.ft)
para apertadeiras em ângulo.

• Os dedos podem ser esmagados pelas pinças que agar-
ram as porcas.

• Não use em espaços confinados: tome cuidado para não
esmagar as mãos entre a ferramenta e a peça trabalhada,
especialmente quando desparafusando.

Perigos do movimento repetitivo
• Quando usar uma ferramenta elétrica para executar ativi-

dades relacionadas ao trabalho, o operador pode sentir
desconforto nas mãos, braços, ombros, pescoço ou outras
partes do corpo.

• Adote uma postura confortável enquanto mantém uma
posição equilibrada, evitando posturas inadequadas ou
sem equilíbrio. Mudando a postura durante tarefas esten-
didas pode ajudar a evitar o desconforto e fadiga.



Informações de segurança LMP61HR700-25

6 © Atlas Copco Industrial Technique AB - 9836 4278 16

• Não ignore sintomas como desconforto periódico e per-
sistente, dor, palpitações, sensibilidade, formigamento,
dormência, sensação de queimação ou rigidez. Pare de
usar a ferramenta, informe seu empregador e consulte
um médico.

Riscos de vibrações e ruído
• Níveis sonoros muito altos podem causar perda auditiva

permanente e outros problemas como zunido. Use a pro-
teção auditiva recomendada pelo seu empregador e de
acordo com os regulamentos de saúde e segurança ocu-
pacional.

• A exposição a vibrações pode danificar e incapacitar os
nervos e o suprimento de sangue para as mãos e braços.
Vestir roupas quentes e manter as mãos aquecidas e se-
cas. Se perceber dormência, formigamento, dor ou livi-
dez da pele, pare de usar a ferramenta, informe seu em-
pregador e consulte um médico.

• Segure a ferramenta com uma pegada leve mais firme,
porque o risco de vibrações é geralmente maior quando a
força da pegada é maior. Onde for possível utilize um
braço de suspensão ou encaixe uma alça lateral.

• Para evitar aumentos desnecessários de níveis de vibra-
ção e ruído:

• Opere e faça manutenção da ferramenta, e selecione, fa-
ça manutenção e substitua os acessórios e consumíveis
de acordo com este manual de instruções;

• Não use pontas de chave de fenda, soquetes ou extensões
inadequadas ou gastas.

Perigos no local de trabalho
• Escorregões, tropeções e quedas são as maiores causas

de lesões graves ou morte. Não deixe excesso de man-
gueira nas vias de acesso ou no local de trabalho.

• Evite inalar poeira ou fumaça, ou manusear detritos do
processo de trabalho que podem causar males a saúde
(por exemplo, câncer, defeitos de nascença, asma e/ou
dermatite). Use equipamento extrator de poeira e equipa-
mento de proteção respiratória quando trabalhar com
materiais que produzam partículas em suspensão no ar.

• Certas poeiras criadas pelo jateamento, serração, esmeri-
lhamento, perfuração e outras atividades mecanizadas de
construção podem conter componentes químicos que o
Estado da Califórnia reconhece como causadores de cân-
cer, defeitos de nascença e outros prejuízos ao sistema
reprodutor humano. Alguns exemplos desses componen-
tes químicos são:

• Chumbo de tinta à base de chumbo
• Tijolos de sílica cristalina, cimento e outros produtos

de alvenaria
• Arsênico e cromo da borracha tratada quimicamente.

Seu risco a essas exposições varia, dependendo da fre-
quência que você realiza esse tipo de trabalho. Para redu-
zir sua exposição a esses componentes químicos: traba-
lhe em área bem ventilada e use equipamentos de prote-
ção apropriados, como máscaras contra poeira que sejam
especificamente indicadas para partículas microscópicas.

• Proceda com cuidado quando trabalhar em locais que
não lhe são familiares. Fique atento a potenciais perigos
que possam ser criados pela sua actividade e trabalho.
Esta ferramenta não está protegida contra o contacto com
fontes de alimentação eléctricas.

• Não se recomenda o uso desta ferramenta em atmosferas
potencialmente explosivas.

NÃO JOGUE FORA – ENTREGUE AO USUÁRIO

Sinais e autocolantes
O produto está equipado com sinais e autocolantes contendo
informações importantes sobre segurança pessoal e manuten-
ção do produto. Os sinais e autocolantes devem ser sempre
fáceis de ler. Novos sinais e autocolantes podem ser enco-
mendados utilizando a lista de peças sobressalentes.

Informação útil
Website
Faça login em Atlas Copco: www.atlascopco.com.
Você pode encontrar informações sobre nossos produtos,
acessórios, peças sobressalentes e matérias publicadas no
nosso site.

País de origem
Consulte as informações na etiqueta do produto.

Garantia
• A garantia do produto termina 12 meses após o primeiro

uso do produto, porém, expirará, em qualquer caso, o
mais tardar 13 meses após a entrega.

• O desgaste e estrago normais das peças não estão incluí-
dos na garantia.

• Para desgaste e estrago normais entende-se a neces-
sidade de troca de uma peça ou outro ajuste/revisão
durante a manutenção de ferramentas padrão nor-
malmente para aquele período (expresso em tempo,
horas de operação ou algum outro).

• A garantia do produto baseia-se no uso, manutenção e
reparo corretos da ferramenta e de seus componentes.

• Danos a peças decorrentes de manutenção inadequada ou
execução por terceiros que não Atlas Copco ou seus
Prestadores de Serviço Autorizados durante o período de
garantia não são cobertos pela mesma.

• Para evitar danos ou a destruição de peças da ferramenta,
siga os programas de manutenção recomendados e as
instruções corretas para fazer a manutenção da ferramen-
ta.

• Os reparos de garantia são realizados apenas nas Atlas
Copco oficinas ou pelos Prestadores de Serviço Autori-
zados.

http://www.atlascopco.com
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Atlas Copco oferece garantia estendida e declara a manuten-
ção preventiva através de seus contratos ToolCover. Para ob-
ter mais informações, entre em contato com seu representan-
te de serviço local.
Para motores elétricos:

• A garantia será aplicada somente quando o motor elétri-
co não tenha sido aberto.

ServAid
O ServAid é um portal que contém informações técnicas para
todos os produtos de hardware e software, tais como:
- Informações de segurança incluindo declarações, normas e
diretrizes
- Dados técnicos
- Instruções de instalação, operação e manutenção
- Listas de peças sobressalentes
- Acessórios
O ServAid é continuamente atualizado e está disponível em:
https://servaid.atlascopco.com
Para mais informações entre em contato com o seu represen-
tante local da Atlas Copco.

Fichas de dados de segurança MSDS/SDS
As fichas de dados de segurança descrevem os produtos quí-
micos vendidos pela Atlas Copco.
Para obter mais informações, visite o site:
www.atlascopco.com/sds

Vídeo de segurança para torqueadeiras
elétricas
Saiba mais sobre os recursos de segurança nas torqueadeiras
elétricas Atlas Copco e as medidas a serem tomadas pelo
operador para obter uma operação segura. Clique no link ou
escaneie o código QR abaixo para assistir ao vídeo:
https://www.youtube.com/watch?v=FAh6yttvUpw

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


Tradução das instruções originais

Atlas Copco Industrial
Technique AB
SE-10523 ESTOCOLMO
Suécia
Telefone: +46 8 743 95 00
Telefax: +46 8 644 90 45
www.atlascopco.com

© Copyright 2019, Atlas Copco Industrial Technique AB. Todos os direitos
reservados. Qualquer uso ou cópia sem autorização do conteúdo ou parte dele é
proibido. Isso se aplica em particular a marcas registradas, denominações de
modelo, números de peça e desenhos. Use somente peças autorizadas.
Qualquer dano ou defeito causado pelo uso de peças não autorizadas não é
coberto pela Garantia ou pela Responsabilidade pelo Produto.

Em respeito à vida selvagem e à natureza, nossa literatura técnica é impressa
em papel ecológico.
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