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Dříve než uvedete 
přístroj do provozu, 
pročtěte si prosím 

pečlivě tento návod k 
obsluze.
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A.V. 1 - Dotisky, a to i částečné, vyžadují schválení. - 
Technické změny vyhrazeny. - © Güde GmbH & Co. KG - 2006

1. Technické údaje

Přípojný závit ¼ ‘‘
Provozní tlak 6 bar
Spotřeba vzduchu cca 200 l/min.
Počet otáček max. 1800 ot./min.
Utahovací moment max. 10 Nm
Maximální průměr šroubu 6,0 mm
Obj. č. 40079

Potřebná kvalita vzduchu, přívod vzduchu:
Vyčištěný a s olejovou mlhou. Prostřednictvím údržbové jednotky s redukčním ventilem filtru a 
mazničkou s olejovou mlhou.
Nastavené hodnoty pro práci:         
Nastavený provozní tlak (hydraulický tlak) na redukčním ventilu 6 bar.

2. Objem zakázky

Obr. 1

1. Rychloupínací sklíčidlo
2. Chod vpravo/vlevo
3. Pneumatický šroubovák
4. Přípojka tlakového vzduchu
5. Spouštěcí páčka
6. Rozvidlený klíč
7. Imbusový klíč
8. Nástavec
9. Nástavec
10. Nástrčná spojka pro přípojku 

tlakového vzduchu
11. Náhradní pružina

3. Přístroj
Lehký, snadno ovladatelný přístroj s tlakovou spojkou, zvláštní přepínání na chod vpravo/vlevo. Komplet 
s rychloupínacím sklíčidlem a nástavci.
Dbejte: Při práci s nárazovým šroubovákem noste potřebný ochranný oděv.

Dodržujte bezpečnostní ustanovení.

Bezpečnostní ustanovení 
Chraňte sebe a své okolí pomocí vhodných bezpečnostních opatření vůči nehodám.
- Pneumatický šroubovák nepoužívejte k jinému účelu, než k jakému je určen
- Pneumatické přístroje chraňte před dětmi!
- Pracujte jen tehdy, jste-li odpočinutí a soustředění
- Přípojku tlakového vzduchu spojte jen pomocí rychlospojky
- Nastavení provozního tlaku se musí uskutečnit pomocí redukčního ventilu
- Jako zdroj energie nepoužívejte kyslík ani hořlavé plyny
- Před odstraněním poruchy odpojte přístroj od zdroje tlakového vzduchu.
- Používejte jen originální náhradní díly
- Přístroj nenechejte nikdy běžet bez zatížení při plných volnoběžných otáčkách.
- Při práci s nárazovým šroubovákem noste potřebný ochranný oděv
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Záruka
Záruční nároky dle přiloženého záručního listu.

Před použitím si přečtěte návod k obsluze Použijte ochranné brýle Použijte ochranná sluchátka

4. Uvedení do provozu

Obr. 2

• Vyjměte ochranu z hrdla přípojky tlakového 
vzduchu (obr. 1/ poz. 4). Nástrčnou spojku (obr. 
1/poz. 10) utěsněte teflonovou páskou a 
našroubujte.

• Rychloupínací sklíčidlo (obr. 1/ poz. 1) stlačte 
dolů a v případě potřeby jej trochu otočte, nyní 
můžete do rychloupínacího sklíčidla (obr. 1/ poz. 
1) nasadit potřebný nástavec (obr. 1/poz. 8 + 9), 
který zafixujete puštěním rychloupínacího 
sklíčidla (obr. 1/ poz. 1).

• Pomocí páčky (obr. 1/poz. 2), která je označena 
„F“ a „R“, přepněte z chodu vpravo na chod 
vlevo.

• Nyní připojte pneumatický šroubovák pomocí 
nástrčné spojky/rychlospojky (obr. 1/poz. 10) 
k vhodné pneumatické hadici a kompresoru 
s dostatečným dodaným množstvím.

• Zmáčknutím spouštěcí páčky (obr. 1/poz. 5) 
uveďte pneumatický šroubovák do provozu.

5. Údržba a péče
Dodržení zde uvedených pokynů pro údržbu je pro tento kvalitní výrobek zárukou dlouhé životnosti. 
Pneumatický šroubovák je třeba pravidelně mazat. Pokud jde o mazání, máte na výběr z následujících 
možností:

a) Maznička s olejovou mlhou: Kompletní údržbová jednotka obsahuje mazničku s olejovou mlhou a 
montuje se na kompresor.

b) Olejové potrubí: V bezprostřední blízkosti přístroje (vzdálenost cca 50 cm) se nainstaluje olejové 
potrubí, které zásobuje přístroj dostatečným množstvím oleje.

Je-li pneumatický šroubovák několik dnů mimo provoz, musíte před zapnutím kápnout do přípojky 
tlakového vzduchu 5-10 kapek speciálního oleje.
c) Ruční mazání
Pokud nemá Vaše zařízení ani údržbovou jednotku, ani olejové potrubí, musíte před každým uvedením 
Vašeho nárazového šroubováku do provozu kápnout do přípojky tlakového vzduchu 3 - 5 kapek speciálního 
oleje. Váš pneumatický přístroj skladujte jen v suchých místnostech.

6. Výkres
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EG-Konformitätserklärung
Prohlášení o shodě EU

Hiermit erklären wir, Güde GmbH & Co. KG
Tímto prohlašujeme my, Birkichstraße 6, 74549 Wolpertshausen, Germany

Dass die nachfolgend bezeichneten Geräte aufgrund ihrer Konzipierung und Bauart 
sowie in der von uns in Verkehr gebrachten Ausführungen den einschlägigen, 
grundlegenden Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen der EG-Richtlinien 
entsprechen.

že koncepce a konstrukce níže uvedených přístrojů v provedeních, která uvádíme do oběhu, 
odpovídá příslušným základním požadavkům směrnic EU na bezpečnost a hygienu.

Bei einer nicht mit uns abgestimmten Änderung der Geräte verliert diese
Erklärung ihre Gültigkeit.

V případě změny přístroje, která s námi nebyla konzultována, ztrácí toho prohlášení svou 
platnost.

Bezeichnung der Geräte: - DL-Schrauber
Označení přístrojů:

Artikel-Nr.: - 40079
Obj. č.:

Einschlägige EG-Richtlinien: - EG-
Maschinenrichtlinie 89/392/EWG, Anhang II A

Příslušné směrnice EU:  

Angewandte harmonisierte
Normen: - DIN EN 292, Sicherheit von Maschinen,
Použité harmonizované   Geräten und Anlagen
normy: - DIN EN 28 662, Teil 1

Datum/Herstellerunterschrift: 14.03.2008
Datum/podpis výrobce:
Angaben zum Unterzeichner: Hr. Arnold, Geschäftsführer
Údaje o podepsaném:
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