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VAROVANIE
Pre zníženie nebezpečenstva zranenia, si všetky osoby, ktoré po-
užívajú, inštalujú, opravujú, vymieňajú príslušenstvo alebo pracujú
v blízkosti tohto nástroja, MUSIA prečítať a pochopiť tieto pokyny
predtým, než vykonajú akúkoľvek takúto úlohu.
NEVYHADZUJE – ODOVZDAJTE POUŽÍVATEĽOVI
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Technické údaje
Údaje o produkte
Maximálny pracovný tlak 7.0 bar 

( psig)
Rýchlosť pri voľnobehu 350 r/min 

( rpm)
Hmotnosť 4.5 kg 

(9.9 lb)

Vyhlásenia
Zodpovednosť
Mnohé udalosti v prevádzkovom prostredí môžu ovplyvniť
uťahovací proces a vyžadujú si potvrdenie výsledkov. V
súlade s aplikovanými normami a/alebo nariadeniami týmto
požadujeme, aby ste skontrolovali inštalovaný moment a
smer otáčania po každej udalosti, ktorá môže ovplyvniť vý-
sledok uťahovania. Príkladmi takýchto udalostí sú o.i.:

• počiatočná montáž nástrojového systému
• zmena šarže dielov, svorky, šarže skrutiek, nástroja, soft-

véru konfigurácie alebo prostredia
• zmena vzduchových alebo elektrických pripojení
• zmena v linkovej ergonómii, spracovaní, procesoch

kvality alebo činnostiach
• zmena operátora
• akákoľvek iná zmena, ktorá ovplyvní výsledok uťahova-

cieho procesu
Kontrola má:

• Zabezpečiť, že nedošlo k zmene podmienok rôznymi
vplyvmi.

• Byť dokončená po počiatočnej montáži, údržbe alebo
oprave zariadenia.

• Byť vykonaná raz za smenu alebo v inej vhodnej
frekvencii.

VYHLÁSENIE EU O ZHODE
My, Atlas Copco Industrial Technique AB, S-105 23
STOCKHOLM SWEDEN, vyhlasujeme na našu výhradnú
zodpovednosť, že výrobok (s názvom, typovým a výrobným
číslom, pozri prednú stranu), je v zhode s nasledovnou(ými)
smernicou(ami): 
2006/42/EC
Použité harmonizované normy:
ISO 11148-6
Orgány si môžu vyžiadať príslušné technické informácie od:
Product Compliance Manager, Atlas Copco Industrial Tech-
nique AB, S-105 23 Stockholm Sweden
Stockholm, 11 June 2018
Carl von Schantz, Managing Director

Podpis emitenta 

Vyhlásenie o hlučnosti a vibráciách
• Úroveň tlaku zvuku 80 dB(A) , odchýlka 3 dB(A), v

súlade s ISO15744.
• Úroveň výkonu zvuku dB(A), odchýlka 3 dB(A), v súla-

de s ISO15744.
• Celková hodnota vibrácií <2.5 m/s2, odchýlka , v súlade

s ISO28927-2.
Uvedené hodnoty boli zistené laboratórnymi skúškami v
súlade s uvedenými normami a sú vhodné na porovnanie s
deklarovanými hodnotami iného náradia v súlade s rovnaký-
mi normami. Tieto deklarované hodnoty nie sú vhodné na
posudzovanie rizík a hodnoty odmerané na jednotlivých
pracoviskách môžu byť vyššie. Hodnoty aktuálnej expozície
a riziko poškodenia zdravia, zistené individuálnymi požíva-
teľmi, sú jedinečné a závisia od spôsobu práce používateľa,
povahy obrobku a usporiadania pracoviska, ako aj od času
expozície a fyzického stavu používateľa.
My, Atlas Copco Industrial Technique AB, nemôžeme byť
zodpovední za následky používania uvádzaných hodnôt na-
miesto hodnôt, ktoré zodpovedajú aktuálnemu vyžarovaniu v
individuálnom posúdení rizika v situácii na pracovnom
mieste, nad ktorým nemáme kontrolu.
Tento nástroj môže spôsobiť syndróm vibrácií pôsobiacich
na ruky a ramená, aj nie je adekvátne spravované jeho použí-
vanie. EU príručku ohľadom vibrácií pôsobiacich na ruky a
ramená nájdete na http://www.pneurop.eu/index.php a ná-
sledným zvolením 'Nástroje', potom 'Legislatíva'.
Odporúčame preventívnu kontrolu zdravotného stavu na
detekciu včasných príznakov v dôsledku zaťaženia vib-
ráciami, aby bolo možné upraviť postupy, ktoré by zabránili
výskytu ťažkostí v budúcnosti.

Ak toto zariadenie je určené pre upínacie aplikácie: 
Úroveň emisií je udaná ako odporúčanie pre technika
stroja. Údaje o emisii hluku a vibrácií pre celý stroj náj-
dete v návode na obsluhu stroja.

Informácie týkajúce sa článku 33 v
nariadení REACH
Európske nariadenie (EÚ) č. 1907/2006 o registrácii, hod-
notení, autorizácii a obmedzovaní chemických látok
(REACH) definuje, okrem iného, požiadavky súvisiace s
komunikáciou v dodávateľskom reťazci. Požiadavka na in-
formácie sa vzťahuje aj na výrobky obsahujúce tzv. látky
vzbudzujúce veľmi veľké obavy („zoznam kandidátskych
látok“) 27. júna 2018 bolo do zoznamu kandidátskych látok
pridané kovové olovo (č. CAS 7439-92-1).
V súlade s vyššie uvedeným vás to má informovať, že určité
mechanické komponenty vo výrobku môžu obsahovať kovo-
vé olovo. Je to v zhode s aktuálnymi právnymi predpismi o
obmedzovaní látok a na základe zákonných výnimiek v
smernici RoHS (2011/65/EÚ). Počas normálneho používania

http://www.pneurop.eu/index.php
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nedôjde k úniku ani premene kovového olova z výrobku a
koncentrácia kovového olova v celom výrobku je značne pod
príslušnou prahovou hodnotou. Pri likvidácii olova na konci
životnosti výrobku zohľadnite, prosím, miestne požiadavky.

Bezpečnosť
VAROVANIE Riziko poškodenia majetku alebo váž-
ne zranenie
Pred použitím nástroja sa uistite, že ste si prečítali,
porozumeli a dodržiavate všetky pokyny. Nedodržanie
všetkých pokynov môže spôsobiť poranenie elektrickým
prúdom, požiar, poškodenie majetku a/alebo vážne
zranenie.

► Prečítajte si všetky bezpečnostné informácie dodá-
vané spolu s rôznymi časťami systému.

► Prečítajte si všetky produktové pokyny pre inštalá-
ciu, prevádzku a údržbu rôznych častí systému.

► Prečítajte si všetky miestne bezpečnostné predpisy,
ktoré sa týkajú systému a jeho častí.

► Uschovajte si všetky bezpečnostné informácie a po-
kyny pre budúce použitie.

Účel použitia
Tento produkt je určený na inštalovanie a odstraňovanie
závitových upevňovacích prvkov do/z dreva, kovu alebo
plastov.
Iné použitie nepovolené. Len na profesionálne použitie.

VAROVANIE Nebezpečenstvo zranenia
► Ak je moment vyšší ako 50 Nm, musí sa použiť

reakčná tyč.
Reakčná tyč je skonštruovaná na absorbovanie
reakčného momentu montážnych elektrických ná-
strojov.

Pokyny špecifické pre výrobok
Upozornenie / Dôležité

• Pred použitím nástroja skontrolujte smer otáčania.
• Nikdy nepoužívajte výrobok, ak si nie ste istí, že spojka

vypína.
• Skontrolujte, či je elektrická zásuvka správne utiahnutá.

V prípade potreby vymeňte úchytný alebo poistný kolík.
• Pri používaní vidlice zavesenia skontrolujte, či je v

dobrom stave a správne upevnená.

Všeobecné pokyny
Operátori nástrojov s tyčou reakčného momentu si musia dá-
vať pozor najmä na to, aby sa vyhli poraneniam spôsobených
rozdrvením. Z bezpečnostných dôvodov nikdy nikomu
nedovoľte pracovať na nástroji, pokiaľ nie je zaškolený a dô-
kladne oboznámený s tým, ako nástroj pracuje pri rôznych
podmienkach. Nástroj sa smie používať iba spolu s prísluš-
nou tyčou reakčného momentu, ktorá je prispôsobená prísluš-
nej aplikácii skrutkového spoja.

VAROVANIE Nebezpečenstvo pomliaždenia

Pred spustením vykonajte kontrolu smeru otáčania ná-
stroja! Spustenie v neočakávanom smere otáčania môže
spôsobiť telesné zranenie alebo poškodenie majetku.

► Pred spustením nástroja sa uistite, že má nástroj
správny smer otáčania.

► Kým sa nástroj používa, majte ruky v dostatočnej
vzdialenosti od reakčnej tyče.

Všeobecné bezpečnostné pokyny
Na zníženie rizika zranenia, všetky osoby, ktoré používajú,
inštalujú, opravujú, vymieňajú príslušenstvo alebo pracujú v
blízkosti tohto nástroja, si musia prečítať a pochopiť tieto po-
kyny predtým, než vykonajú akúkoľvek takúto úlohu.
Našim cieľom je vyrábať nástroje, ktoré vám pomôžu praco-
vať bezpečne a efektívne. Najdôležitejším bezpečnostným
prvkom ste VY. Vaša opatrnosť a dobrý úsudok sú najlepšou
ochranou pred zranením. Nie je možné tu pokryť všetky
možné riziká, ale pokúsili sme sa zvýrazniť tie najdôležitej-
šie.

• Len kvalifikované a vyškolené osoby smú inštalovať, na-
stavovať alebo používať tento elektrický nástroj.

• Tento nástroj a jeho príslušenstvo sa nesmie upravovať.
• Tento nástroj nepoužívajte, ak bol poškodený.
• Ak prestanú byť čitateľné alebo sa uvoľnia štítky s

označením rýchlosti, prevádzkového tlaku alebo nebez-
pečenstiev umiestnené na nástroji, bezodkladne ich na-
hraďte.

Pre ďalšie informácie o bezpečnosti slúžia:
• Ďalšie dokumenty a informácie pribalené k tomuto

nástroju.
• Váš zamestnávateľ, odbory a / alebo odchodné zdru-

ženie.
• „Bezpečnostné pravidlá pre prenosné vzduchové ná-

stroje” (ANSI B186.1), dostupné v dobe tlače od
Global Engineering Documents na stránke http://
global.ihs.com/, alebo na telefónnom čísle 1 800
854 7179. V prípade ťažkostí pri snahe o získanie
ANSI noriem sa obráťte na ANSI na stránke http://
www.ansi.org/

• Ďalšie informácie o zdraví a bezpečnosti na praco-
visku nájdete na nasledujúcich webových stránkach:
http://www.osha.gov (USA) https://osha.europa.eu/
(Európa)

Prívod vzduchu a nebezpečenstvá napojenia
• Vzduch pod tlakom môže spôsobiť vážne zranenie.
• Keď nástroj nepoužívate, pred výmenou príslušenstva

alebo pri oprave vždy vypnite prívod vzduchu, z hadice
vytlačte vzduch pod tlakom a nástroj odpojte od prívodu
vzduchu.
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• Vzduch pod tlakom môže spôsobiť vážne zranenie.
• Šľahajúce hadice môžu spôsobiť vážne zranenie. Vždy

skontrolujte, či nie sú hadice a hadicové spojenia po-
škodené alebo uvoľnené.

• Pri nástroji nepoužívajte rýchle odpojenie spojení. Pozri-
te si pokyny pre správne nastavenie.

• Keď sa používa univerzálna závitová spojka, vždy sa
musia nainštalovať poistné kolíky.

• Neprekračujte maximálny tlak vzduchu 6,3 bar / 90 psi,
ako je uvedené na štítku nástroja.

Nebezpečenstvá zamotania
• Uchovávajte mimo otočného pohonu. V prípade, že sa

nezachová dostatočná vzdialenosť medzi voľným ob-
lečením, rukavicami, šperkmi, náhrdelníkmi, vlasmi a
strojom a jeho príslušenstvom, môže dôjsť k duseniu,
skalpovaniu alebo tržným ranám.

• Rukavice sa môžu zachytiť do otočného pohonu, čo mô-
že spôsobiť odrezanie alebo zlomenie prstov.

• Do násad a nadstavcov otočného pohonu sa poľahky mô-
žu zachytiť rukavice s gumeným povrchom alebo kovo-
vými výstuhami.

• Nenoste voľné rukavice ani rukavice s otvormi na prsty
ani rozstrapatené rukavice.

• Nikdy nechytajte pohon, zásuvku ani nadstavec pohonu.
Nebezpečenstvo odletujúcich častí

• Pri prevádzke, oprave alebo údržbe nástroja alebo v ich
blízkosti alebo pri výmene príslušenstva nástroja vždy
používajte ochranu očí a tváre odolnú voči nárazom.

• Uistite sa, či všetci v pracovnom priestore majú nasa-
dené nárazuvzdorné chrániče očí a tváre. I malé odska-
kujúce častice môžu zraniť oči a spôsobiť stratu zraku.

• Príliš alebo málo utiahnuté skrutky a matice, ktoré sa
môžu zlomiť alebo uvoľniť a následne odskočiť, môžu
spôsobiť vážne poranenia. Uvoľnené príslušenstvo môže
byť odvrhnuté. Montážne operácie so špecifickým
momentom utiahnutia musia byť skontrolované mera-
čom momentu.
POZNÁMKA Tzv. „cvakacie” momentové kľúče nekon-
trolujú potenciálne nebezpečné podmienky prílišného
utiahnutia.

• Nepoužívajte ručné nástrčky. Používajte iba mechanické
nebo nástrčkové kľúče v dobrom stave.

• Skontrolujte, či je obrobok bezpečne upnutý.
Nebezpečenstvá pri prevádzke

• Skôr, než budete manipulovať s vrtákom skrutkovača
alebo zásuvkou, upravovať spojku alebo rozoberať ná-
stroj, odpojte prívod vzduchu.

• Pracovníci obsluhy a údržby musia byť fyzicky schopní
objemný, ťažký a mohutný nástroj manipulovať.

• Nástroj držte v správnej polohe:Buďte pripravení reago-
vať na normálne alebo náhle pohyby oboma rukami.

• Ihneď po nastavení spojky skontrolujte správnosť operá-
cie.

• Nepoužívajte pri zníženom tlaku alebo v opotrebovanom
stave. Spojka by nemusela pracovať a výsledkom by
bola náhla rotácia držadla nástroja.

• Držadlo nástroja vždy bezpečne podoprite v opačnom
smere proti otáčaniu vretena, aby sa znížil účinok náhlej
momentovej reakcie v koncovej fáze zatiahnutia a po-
čiatočnej fáze povoľovania.

• Ak je to možné, použite rameno nápravy na absorbova-
nie záťažného momentu. Ak to nie je možné, odporúča-
me bočné rukoväte pre zapuzdrené nástroje a nástroje s
pištoľovou rukoväťou; pre uhlové uťahovacie kľúče od-
porúčame reakčné tyče. V každom prípade odporúčame
použiť pomôcku na absorbovanie reakčného krútiaceho
momentu nad 4 Nm (3 lbf.ft) u zapuzdrených nástrojov,
nad 10 Nm (7,5 lbf.ft) u nástrojov s pištoľovou rukovä-
ťou, a nad 60 Nm (44 lbf.ft) u uhlových uťahovacích
kľúčov.

• Môže dôjsť k stisnutiu alebo rozdrveniu prstov otvorený-
mi koncami zaťahovacích hlavíc.

• Nepoužívajte nástroj v stiesnenom priestore: dajte pozor,
aby nedošlo k stlačeniu alebo rozdrveniu ruky, ak by sa
dostala medzi nástroj a dielec, najmä pri povoľovaní
skrutiek.

Nebezpečenstvá z opakovaných pohybov
• Pri používaní elektrického nástroja za účelom vykonania

pracovných úloh môže operátor pocítiť nepohodlie v ru-
kách, ramenách, pleciach, krku alebo iných častiach tela.

• Zaujmite pohodlné držanie tela a zároveň si zachovajte
bezpečný postoj, aby ste sa vyhli neprirodzeným alebo
nerovnovážnym polohám. Zmena postoja počas dlho
trvajúcich prác môže pomôcť predísť nepohodliu a
únave.

• Neignorujte symptómy ako trvalé alebo opakujúce sa ne-
pohodlie, bolesť, búšenie, bodavú bolesť, tŕpnutie, necit-
livosť, pálenie alebo stuhnutie. Prestaňte používať ná-
stroj, informujte vášho zamestnávateľa a vyhľadajte
lekára.

Nebezpečenstvá spôsobené hlukom a vibráciami
• Vysoké úrovne hluku môžu spôsobiť trvalú stratu sluchu

alebo iné problémy, ako napr. hučanie v ušiach. Použí-
vajte ochranu sluchu odporúčanú zamestnávateľom
alebo predpismi týkajúcimi sa zdravia a bezpečnosti na
pracovisku.

• Vystavenie vibráciám môže spôsobiť vážne poškodenie
nervov a prívodu krvi na rukách a ramenách. Noste teplé
oblečenie a uchovajte si ruky teplé a suché. Ak dôjde k
znecitliveniu, tŕpnutiu, bolesti alebo zbeleniu kože, pre-
staňte s nástrojom pracovať, informujte vášho zamest-
návateľa a vyhľadajte lekára.

• Nástroj uchopte zľahka ale bezpečne, pretože nebezpe-
čenstvo spôsobované vibráciami je väčšie pri pevnejšom
uchopení. Tam kde je to možné použite rameno nápravy
alebo pripevnite bočnú rukoväť.

• Aby ste predišli zbytočnému zvyšovaniu úrovní hluku a
vibrácií:

• Nástroj prevádzkujte a servisujte, a vyberte, servisujte a
nahraďte príslušenstvo a spotrebné diely v súlade s tým-
to návodom na obsluhu.
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• Nepoužívajte opotrebené ani nepasujúce hroty pre
skrutkovače, násady ani nadstavce.

Nebezpečenstvá na pracovisku
• Pošmyknutie/zakopnutie/pád sú významnou príčinou

vážneho zranenia alebo smrti. Dávajte pozor na nadby-
točné hadice ponechané na povrchu, kde sa chodí alebo
pracuje.

• Prediďte vdýchnutiu prachu, výparov alebo sutiny, ktoré
vznikli pri práci a ktoré môžu spôsobiť zdravotné problé-
my (napr. rakovinu, pôrodné defekty, astmu a/alebo
zápal kože). Pri práci s materiálmi, pri ktorých vznikajú
vzduchové častice, používajte odsávanie prachu a vyba-
venie na ochranu dýchania.

• Niektoré prachy vytvorené pri pieskovaní, pílení,
brúsení, vŕtaní a iných stavebných aktivitách obsahujú
chemikálie, o ktorých je v štáte Kalifornia známe, že
spôsobujú rakovinu a vrodené chyby alebo iné re-
produkčné poškodenia. Medzi niektoré príklady takýchto
chemikálií patria:

• olovo z olovnatých farieb,
• tehly a cement s kryštalického kremeňa a iné murár-

ske produkty,
• arzenik a chróm z chemicky ošetrenej gumy.

Vaše riziko pri týchto expozíciách sa líši podľa toho, ako
často vykonávate tento druh práce. Na zníženie expozí-
cie týchto chemikálií: pracujte v dobre vetranej oblasti a
pracujte so schváleným bezpečnostným vybavením ako
napríklad maskou proti prachu, ktoré je špeciálne navr-
hnutá na odfiltrovanie mikroskopických častíc.

• V neznámom prostredí postupujte opatrne. Majte na
mysli možné nebezpečenstvá vyplývajúce z vašej
pracovnej činnosti. Tento nástroj nie je izolovaný na
kontakt so zdrojmi elektriny.

• Tento nástroj nie je určený na prácu v potenciálne vý-
bušných atmosférach.

NEVYHADZUJTE – ODOVZDAJTE POUŽÍVATEĽO-
VI

Nápisy a nálepky
Tento výrobok je vybavený značeniami a nálepkami, ktoré
obsahujú dôležité informácie o osobnej bezpečnosti a údržbe
výrobku. Značenia a nálepky musia byť vždy ľahko čitateľ-
né. Nové značenia a nálepky môžete objednať pomocou zo-
znamu náhradných dielov.

Užitočné informácie
Webová stránka
Prihláste sa do Atlas Copco: www.atlascopco.com.
Nájdete tam informácie ohľadom výrobkov, príslušenstva,
náhradných dielov a správy uverejnené na našej webovej
stránke.

Krajina pôvodu
Príslušná informácia je uvedená na etikete.

Záruka
• Záruka na výrobok uplynie 12 mesiacov po prvom uve-

dení výrobku do prevádzky ale v každom prípade uply-
nie najneskôr 13 mesiacov od dodania.

• Na bežné opotrebenie a zničenie dielov sa nevzťahuje
záruka.

• Bežné opotrebenie a starnutie je také, ktoré si vyža-
duje výmenu dielu a/alebo iné nastavenie/generálnu
opravu počas štandardnej údržby nástrojov typickej
pre daný interval (vyjadrený časom, prevádzkovými
hodinami alebo inak).

• Záruka na výrobok predpokladá správne použitie, údržbu
a opravy nástroja a jeho komponentov.

• Poškodenie dielov, ktoré sa vyskytne ako výsledok ne-
primeranej údržby alebo údržby vykonanej inými
stranami než Atlas Copco alebo ich certifikovanými ser-
visnými partnermi počas záručnej body, nie je pokryté
zárukou.

• Aby ste predišli poškodeniu alebo zničeniu dielov ná-
stroja, servisujte nástroj podľa odporúčaných servisných
intervalov a postupujte podľa správnych pokynov.

• Záručné opravy sú vykonávané iba v Atlas Copco diel-
niach alebo certifikovanými servisnými partnermi.

ponúka predĺženú záruku a najnovšiu preventívnu údržbu
prostredníctvom Atlas Copco ToolCover zmlúv. Bližšie in-
formácie získate u miestneho servisného zástupcu.
Pre elektrické motory:

• Záruka sa uplatňuje iba v prípade neotvorenia elektrické-
ho motora.

Funkcia ServAid
ServAid je portál, ktorý obsahuje technické informácie pre
všetky hardvérové a softvérové produkty, ako napríklad:
- bezpečnostné informácie vrátane vyhlásení, noriem a smer-
níc,
- technické údaje,
- inštalačné, prevádzkové a servisné pokyny,
- zoznamy náhradných dielov,
- príslušenstvo.
ServAid sa neustále aktualizuje a je dostupný na stránke:
https://servaid.atlascopco.com
Bližšie informácie vám poskytne váš miestny zástupca
spoločnosti Atlas Copco.

Bezpečnostné dátové listy MSDS/SDS
Tieto bezpečnostné dátové listy popisujú chemické produkty
predávané spoločnosťou Atlas Copco.
Bližšie informácie nájdete na webovej stránke:
www.atlascopco.com/sds

http://www.atlascopco.com
https://servaid.atlascopco.com
http://www.atlascopco.com/
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Video o bezpečnosti výrobku pre
uťahovacie kľúče
Zistite viac o bezpečnostných funkciách uťahovacích kľúčov
spoločnosti Atlas Copco a o opatreniach, ktoré musí operátor
vykonať pre bezpečnú prevádzku. Video prehráte kliknutím
na prepojenie alebo naskenovaním QR kódu:
https://www.youtube.com/watch?v=FAh6yttvUpw

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


Preklad originálnych pokynov

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

© Copyright 2019, Atlas Copco Industrial Technique AB. Všetky práva vyhradené.
Akékoľvek neautorizované použitie alebo kopírovanie obsahu alebo jeho časti je
zakázané. Týka sa to predovšetkým obchodných značiek, označení modelov,
čísiel dielov a výkresov. Používajte iba autorizované diely. Na akékoľvek škody
alebo zlyhania spôsobené používaním neautorizovaných dielov sa nevzťahuje
záruka ani ručenie za výrobok.

Z rešpektu pred divokou zverou a prírodou je naša technická literatúra vytlačená
na papieri ohľaduplnom voči životnému prostrediu.
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