
 
 
 
 

 

 
  

 

 

Huskvarna,  12.03.2018 

 

Safety and Operating Instructions 

 

 

 

Dear customer, 

 

thank you for choosing a Husqvarna quality product. We hope that you will genuinely enjoy it. 

Please note that the enclosed manual contains Atlas Copco references. 

 

The Husqvarna Group is vouching for the quality of this product. 

 

If you have any questions, please do not hesitate to contact our local sales or service point. 

 

 

Husqvarna AB 

561 82 Huskvarna, Sweden 

 
 

 
 
Bezpečnostní a provozní instrukce 
 
 
 
Vážený zákazníku, 
 
Děkujeme vám, že jste si vybrali kvalitní výrobek značky Husqvarna. Doufáme, že se vám bude 
opravdu líbit. 
Upozorňujeme, že přiložený návod obsahuje výrobky společnosti Atlas Copco. 
 
Společnost Husqvarna Group ručí za kvalitu těchto produktů.  
 
V případě jakýchkoliv dotazů kontaktujte náše místní prodejní místo nebo servisní středisko. 
 
 

Husqvarna AB 

561 82 Huskvarna, Švédsko 
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Úvod
Děkujeme vám za to, že jste si vybrali výrobek značky Atlas Copco. Již od roku 1873 
se nepřetržitě věnujeme inovaci a optimalizaci našich výrobků ve snaze co nejlépe 
vyhovět potřebám našich zákazníků. Během těchto let jsme vyvinuli řadu novátorských 
a ergonomicky konstruovaných výrobků, které našim zákazníkům pomohly 
optimalizovat a racionalizovat jejich každodenní práci.

Společnost Atlas Copco má rozsáhlou globální prodejní síť tvořenou zákaznickými 
středisky a distribučními organizacemi ve všech částech světa. Našimi odborníky jsou 
dokonale vyškolení profesionálové s rozsáhlými znalostmi o výrobcích a zkušenostmi 
z provozní praxe. Ve všech koutech světa dokážeme nabídnout podporu výrobků 
a odborné znalosti, díky kterým naši zákazníci mohou za všech okolností pracovat 
s maximální efektivitou.

Další informace naleznete na našich webových stránkách: www.atlascopco.com.

Construction Tools PC AB

Box 703
391 27 Kalmar
Švédsko

O těchto bezpečnostních pokynech a návodu 
k obsluze
Cílem těchto pokynů je poskytnout vám znalosti potřebné k bezpečnému a efektivnímu 
používání stroje. Návod vám rovněž poskytuje rady a informace týkající správného 
provádění pravidelné údržby stroje.

Před prvním použitím stroje si musíte tyto pokyny pečlivě přečíst a ujistit se, že jste je 
všechny pochopili.

Různé označení textů znamená následující:

 Krok činnosti v bezpečnostním pokynu
 Krok činnosti

1. Stanovený pracovní postup
2. 
A Vysvětlení prvků výkresu
B
C 
● Výčet
●
● 
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Bezpečnostní pokyny
Abyste omezili nebezpečí vážného nebo dokonce 
smrtelného úrazu, který hrozí vám samotným nebo 
jiným osobám, přečtěte si před zahájením prací 
souvisejících s instalací, obsluhou, opravou či 
údržbou stroje nebo výměnou jeho příslušenství tyto 
bezpečnostní pokyny a návod k obsluze a ujistěte se, 
že jim rozumíte.

Předejte tyto bezpečnostní pokyny a návod 
k obsluze na příslušná pracoviště, poskytněte jejich 
kopie zaměstnancům a zajistěte, aby si je každý 
přečetl před zahájením práce se strojem nebo před 
prováděním jeho údržby.

Kromě toho musí pracovník obsluhující stroj nebo 
jeho zaměstnavatel provádět posouzení konkrétních 
rizik, která mohou vznikat následkem každého použití 
stroje.

Všechna upozornění a pokyny si uschovejte pro 
případné budoucí nahlédnutí.

Bezpečnostní signální slova

Signální slova Nebezpečí, Varování, Upozornění 
a Poznámka jsou v těchto Bezpečnostních pokynech 
a návodu k používání použita následovně:

NEBEZPEČÍ Označuje nebezpečnou situaci, která - pokud 
se ji nezabrání - bude mít za následek 
smrtelné nebo vážné zranění.

VAROVÁNÍ Označuje potenciálně nebezpečnou situaci, 
která by - pokud se ji nezabrání - mohla mít 
za následek smrtelné nebo vážné zranění.

UPOZORNĚNÍ Označuje nebezpečnou situaci, která by - 
pokud se ji nezabrání - mohla mít za následek 
lehčí nebo středně závažné zranění.

Pracovní oblast

 NEBEZPEČÍ  Nebezpečí výbuchu

Dostane-li se zahřátý stroj do styku s výbušnými 
látkami, může dojít k výbuchu. Při práci s určitými 
materiály může docházet ke vzniku jisker spojenému 
s nebezpečím vznícení. Výbuch může způsobit vážná 
nebo smrtelná zranění.

 Nikdy se strojem nepracujte v jakémkoli výbušném 
prostředí.

 Nikdy stroj nepoužívejte v blízkosti hořlavých 
materiálů, v prostředí s výpary nebo v prostředí 
s výbušným prachem.

 Ujistěte se, že v okolí pracoviště se nenacházejí 
skryté zdroje plynu nebo výbušných látek.

 VAROVÁNÍ  Zabezpečte pracovní oblast 

Nepořádek na pracovních stolech a nedostatečné 
osvětlení mohou být příčinou nehod spojených se 
zraněním osob.

 Pracovní oblast udržujte v čistotě.

 Zajistěte dostatečné osvětlení pracovní oblasti.
Obsluhu nebo údržbu stroje smějí provádět pouze 
způsobilé a vyškolené osoby. Musí být fyzicky 
způsobilé zacházet se strojem s ohledem na jeho 
rozměry, hmotnost a výkon. Při práci se vždy řiďte 
zdravým rozumem a vlastním úsudkem.

Během provozu stroje zajistěte, aby se okolostojící 
osoby, děti a návštěvníci nacházeli v bezpečné 
vzdálenosti. Rozptylování pozornosti může způsobit 
ztrátu kontroly nad strojem.

Bezpečnost při práci 
s elektrickým zařízením

 NEBEZPEČÍ  Nebezpečí zasažení elektrickým 
proudem

Při práci se stroji s elektrickým pohonem hrozí 
nebezpečí zasažení elektrickým proudem, které může 
mít za následek vážné nebo smrtelné zranění.

 Vyhýbejte se styku částí těla s uzemněnými 
povrchy (s povrchy, které jsou spojeny se zemí).

 Ujistěte se, že se v pracovní oblasti nenacházejí 
žádné skryté vodiče nebo jiné zdroje elektrického 
proudu.

 Vždy zkontrolujte, že napětí elektrické sítě odpovídá 
hodnotě uvedené na typovém štítku stroje.

 VAROVÁNÍ  Bezpečnost při práci 
s elektrickým zařízením

Při nesprávném zacházení s elektrickým kabelem 
a v případě poškození nebo pozměnění stroje vzniká 
nebezpečí zasažení elektrickým proudem. Zasažení 
elektrickým proudem způsobit vážné nebo smrtelné 
zranění.

 Zástrčka napájecího kabelu stroje musí odpovídat 
síťové zásuvce.

 Zástrčku napájecího kabelu nikdy neupravujte 
s úmyslem přizpůsobit ji síťové zásuvce.

 U uzemněných strojů nepoužívejte prodlužovací 
kabely. Použití neupravených zástrček 
a odpovídajících síťových zásuvek sníží 
nebezpečí zasažení elektrickým proudem.

 Stroj nikdy nepřemísťujte tažením za elektrický 
kabel.

 Při odpojování kabelu vždy tahejte za zástrčku, 
nikdy za kabel.

 Elektrický kabel nesmí být přiskřípnut dveřmi, 
plotem apod.

 Kontrolujte neporušenost a dobrý stav 
elektrického kabelu a zástrčky.

 Poškozený elektrický kabel nikdy nepřipojujte ke 
stroji.

 Nikdy se nedotýkejte elektrického kabelu, 
který se za provozu poškodil. Odpojte zástrčku 
elektrického kabelu ze zásuvky.

 Kabel vždy udržujte v bezpečné vzdálenosti od 
vody, oleje a ostrých hran.
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 Elektrické nářadí nevystavujte účinkům deště 
nebo vlhkosti. Při vniknutí vody do stroje se 
zvyšuje nebezpečí zasažení elektrickým proudem.

 Je-li stroj nutno používat ve vlhkém prostředí, 
používejte zdroj napájení vybavený ochranným 
zařízením proti zbytkovému proudu. Použitím 
tohoto ochranného zařízení se snižuje nebezpečí 
zasažení elektrickým proudem.

Bezpečnost osob

Osobní ochranné prostředky

Vždy používejte schválené ochranné prostředky. 
Osoby obsluhující stroj i všechny ostatní osoby 
zdržující se v pracovní oblasti musí používat 
ochranné prostředky, a to minimálně v následujícím 
rozsahu:

● Ochranná přilba
● Chrániče sluchu
● Ochrana očí odolná proti nárazům, včetně boční 

ochrany
● Ochrana dýchacích cest, v závislosti na prostředí
● Ochranné rukavice
● Vhodná ochranná obuv
● Vhodná pracovní kombinéza nebo obdobný 

pracovní oděv (přiléhající k tělu), který zakrývá 
paže a nohy.

Drogy, alkohol nebo léky

 VAROVÁNÍ  Drogy, alkohol nebo léky

Požití drog, alkoholu nebo léků může zhoršit vaši 
rozhodovací schopnost a soustředěnost při práci. 
Nedostatečné reakce a nesprávné vyhodnocení 
situací může mít za následek vážný nebo dokonce 
smrtelný úraz.

 Nikdy neobsluhujte elektrické nářadí, jste-li 
unaveni nebo jste-li pod vlivem drog, alkoholu 
nebo léků.

 Obsluha stroje nesmí být svěřena žádné osobě, 
které je pod vlivem drog, alkoholu nebo léků.

 VAROVÁNÍ  Neúmyslné spuštění

Neúmyslné spuštění stroje může způsobit zranění.

 Dokud nejste připraveni ke spuštění stroje, 
nepokládejte ruce na spouštěcí a zastavovací 
zařízení.

 Buďte obeznámeni se způsobem vypínání stroje 
v případě nouzové situace.

 VAROVÁNÍ  Padající součásti

Je-li na otočné části stroje ponechán připevněný 
montážní klíč nebo jiný nástroj, může po vymrštění ze 
stroje způsobit zranění osob.

 Před spuštěním stroje zkontrolujte, zda z něho 
byly odstraněny seřizovací klíče nebo spínače.

 VAROVÁNÍ   Nebezpečí uklouznutí, zakopnutí 
a upadnutí

Pohyb na pracovišti je spojen s nebezpečím 
uklouznutí, zakopnutí nebo upadnutí, například 
zakopnutí o hadice nebo o jiné předměty. Uklouznutí, 
zakopnutí nebo upadnutí může mít za následek 
zranění. Abyste toto riziko minimalizovali, počínejte si 
následujícím způsobem:

 Vždy se ujistěte, že se na pracovišti nenacházejí 
hadice nebo jiné předměty, které vám nebo 
jakýmkoli jiným osobám brání v bezpečné chůzi.

 Při práci vždy zaujímejte stabilní postoj s nohama 
rozkročenýma tak, aby jejich vzdálenost 
odpovídala šíři vašich ramen, s rovnoměrným 
rozložením tělesné hmotnosti.

 VAROVÁNÍ  Nebezpečí související s prachem 
a výpary

Prach a/nebo výpary vznikající nebo rozptylující 
se při používání stroje mohou způsobit vážné 
a chronické onemocnění dýchacích cest případně 
jiné onemocnění nebo tělesnou újmu (například 
silikózu nebo jiné nevratné poškození plic, které 
může mít smrtelné následky, rakovinu, poškození 
plodu u těhotných žen a/nebo podráždění či zánět 
pokožky).

Některé druhy prachu a výparů, které vznikají při 
zhutňování obsahují látky, které jsou úřady státu 
Kalifornie a dalšími úřady klasifikovány jako látky 
způsobující onemocnění dýchacích cest, rakovinu, 
poškození plodu nebo jiné poruchy reprodukce.

Mezi tyto látky patří například:

● Krystalický oxid křemičitý, cement a další stavební 
hmoty do zdiva.

● Arzén a chrom uvolňující se z chemicky upravené 
pryže.

● Olovo pocházející z olovnatých nátěrových hmot.
Prach a výpary obsažené ve vzduchu mohou být 
pouhým okem neviditelné, a proto se při zjišťování 
jejich přítomnosti v ovzduší nespoléhejte pouze na 
svůj zrak.

Abyste snížili nebezpečí vystavení účinkům prachu 
a výparů, proveďte všechna následující opatření:

 Proveďte posouzení rizika na konkrétním 
pracovišti. Při posuzování rizika je třeba brát ohled 
na prach a výpary vznikající při používání stroje 
i na možné zvíření usazeného prachu.

 Přijměte vhodná technická kontrolní opatření 
k minimalizaci množství prachu a výparů ve 
vzduchu a k minimalizaci usazování prachu na 
vybavení, okolních površích, oděvu a částech 
těla. Příklady kontrolních opatření zahrnují 
instalaci odsávacích a odvětrávacích systémů, 
lapačů prachu, vodních sprch a zařízení 
umožňujících provádění mokré vrtání. Kde je 
to možné, regulujte tvorbu prachu a výparů již 
přímo u zdroje. Zajistěte, aby zařízení omezující 
šíření prachu a výparů byla řádně instalována 
i udržována a správně používána.
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 Při práci používejte prostředky k ochraně 
dýchacích cest podle pokynů vašeho 
zaměstnavatele a podle příslušných hygienických 
a bezpečnostních předpisů. Tyto prostředky 
udržujte v řádném stavu. Tyto prostředky musí 
zajišťovat účinnou ochranu dýchacích cest proti 
konkrétním škodlivým látkám (je-li to požadováno, 
musí být schváleny příslušnými správními orgány).

 Pracujte v dostatečně větraném prostoru.
 Je-li stroj vybaven výfukem, musí být tento 

v prašném prostředí nasměrován tak, aby 
způsoboval co nejmenší víření prachu.

 Obsluhu i údržbu stroje provádějte způsobem, 
který je doporučen v těchto bezpečnostních 
pokynech a návodu k obsluze.

 Na pracovišti používejte pratelné nebo 
jednorázové pracovní oděvy a před odchodem 
z pracoviště se osprchujte a převlékněte do 
čistého oděvu, abyste snížili míru vystavení sebe 
samotného, ostatních osob, automobilů, předmětů 
v domácnosti a jiných oblastí účinkům prachu 
a výparů.

 V oblastech s výskytem prachu a výparů nejezte, 
nepijte a nekuřte.

 Po opuštění oblasti s výskytem prachu a výparů si 
vždy co nejdříve důkladně umyjte ruce a obličej. 
Totéž učiňte také vždy před jídlem, pitím, 
kouřením nebo navázáním styku s jinými osobami.

 Dodržujte ustanovení všech příslušných zákonů 
a předpisů, včetně předpisů týkajících se 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

 Účastněte se všech programů sledování 
stavu ovzduší, lékařských prohlídek a školení 
bezpečnosti práce organizovaných vaším 
zaměstnavatelem nebo profesními organizacemi 
v souladu s předpisy týkajícími se bezpečnosti 
a ochrany zdraví při práci a doporučeními 
příslušných orgánů. Poraďte se s lékaři se 
zkušenostmi v příslušném oboru pracovního 
lékařství.

 Spolupracujte se svým zaměstnancem a profesní 
organizací při snižování míry vystavení účinkům 
prachu a výparů na pracovišti a při omezování 
souvisejících rizik. Na pracovišti mají být 
zavedeny účinné programy bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci a uplatňovány zásady a postupy 
zajišťující ochranu pracovníků i ostatních osob 
proti vystavení škodlivým účinkům prachu 
a výparů. Tyto programy a zásady je třeba 
realizovat na základě doporučení odborníků 
z oboru hygieny a bezpečnosti práce. Řiďte se 
radami odborníků.

Obsluha a související 
bezpečnostní opatření

 VAROVÁNÍ  Nesprávné používání

Nesprávné používání stroje, příslušenství 
a výměnných nástrojů a ostří může mít za následek 
vážná zranění nebo vznik nebezpečné situace.

 Stroj, příslušenství i nářadí používejte v souladu 
s bezpečnostními pokyny.

 Stroj používejte pouze k účelu, ke kterému je 
určen, a stanoveným způsobem.

 Používejte správný stroj, jenž je vhodný pro práci, 
která se má provádět.

 Na stroj, který obsluhujete, nepůsobte nadměrnou 
silou.

 Berte v úvahu pracovní podmínky.

 VAROVÁNÍ  Poškozený hlavní vypínač

Hlavní vypínač neovládá stroj.
Poškození hlavního vypínače představuje nebezpečí 
a nutně vyžaduje opravu.

 Stroj nepoužívejte, pokud má poškozený hlavní 
vypínač a nemůže být tímto vypínačem ovládán.

 Hlavní vypínač udržujte v řádném stavu.

 VAROVÁNÍ  Vymrštěné předměty

Porušení opracovávaného předmětu, porucha 
příslušenství či dokonce samotného stroje mohou 
být příčinou vymrštění předmětů vysokou rychlostí. 
Takovými vymrštěnými předměty, které se mohou 
uvolňovat během provozu stroje, jsou zejména 
úlomky nebo jiné částice zhutňovaného materiálu. 
Tyto pak mohou při styku s tělem pracovníka obsluhy 
nebo jiných osob způsobit zranění. Abyste toto riziko 
minimalizovali, počínejte si následujícím způsobem:

 Používejte bezpečnostní přilbu a ostatní 
schválené osobní ochranné vybavení, včetně 
ochrany očí odolné proti nárazům a zajišťující 
i boční ochranu.

 Zajistěte, aby do pracovní oblasti nevstupovaly 
nepovolané osoby.

 Udržujte pracoviště v uklizeném stavu tak, aby se 
zde nenacházely nežádoucí předměty.

 VAROVÁNÍ  Neočekávané uvedení do 
pohybu

Stroj je během provozu vystaven velkému namáhání. 
V případě poruchy nebo zadření stroje může dojít 
k náhlému nebo neočekávanému pohybu, který může 
způsobit zranění.

 Před zahájením práce vždy proveďte prohlídku 
stroje. Nikdy nepoužívejte stroj, u něhož máte 
podezření, že je poškozen.

 Zkontrolujte, zda je rukojeť stroje čistá a zbavená 
mazacího tuku a oleje.

 Dodržujte bezpečnou vzdálenost nohou od stroje.
 Nikdy si na stroj nesedejte.
 Do stroje nikdy netlučte a nepoužívejte je hrubým 

způsobem.
 Při práci si počínejte soustředěně a pozorně.

 VAROVÁNÍ  Nebezpečí související 
s vibracemi

I při normálním a řádném způsobu používání stroje 
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je obsluha vystavena účinkům vibrací. Pravidelné 
a časté vystavení účinkům vibrací může být příčinou 
nebo přinejmenším částečnou příčinou zhoršení 
zdravotního stavu pracovníka obsluhy projevujícího 
se omezenou pohyblivostí prstů, rukou, zápěstí, 
paží nebo ramen, poruchami nervové soustavy a/
nebo krevního oběhu nebo poruchami funkce jiných 
částí těla, včetně oslabení organismu a/nebo trvalých 
poruch, které se mohou projevovat postupným 
zhoršováním zdravotního stavu v období týdnů, 
měsíců nebo roků. Taková poškození nebo poruchy 
zdraví mohou zahrnovat krevní oběhovou soustavu, 
nervovou soustavu, klouby a případně i další tělesné 
orgány.

Pokud se kdykoli začne vyskytovat strnulost, trvalá 
nebo opakující se nevolnost, palčivý pocit, ztuhlost, 
bušení srdce, brnění, bolestivost, těžkopádnost, 
oslabený úchop, blednutí pokožky nebo kterýkoli 
z dalších příznaků, a to jak v době práce se strojem, 
tak i mimo tuto dobu, přestaňte stroj používat, 
uvědomte svého zaměstnavatele a vyhledejte 
lékařské ošetření. Další používání stroje v případě 
výskytu kteréhokoli z uvedených příznaků může 
zvýšit nebezpečí zhoršení tohoto příznaku a/nebo 
jeho trvalého výskytu.

Obsluhu i údržbu stroje provádějte způsobem, který 
je doporučen v těchto bezpečnostních pokynech 
a v návodu k obsluze, abyste zabránili zbytečnému 
zvyšování míry vystavení účinkům vibrací.

Vystavení obsluhy účinkům vibrací je možno zmírnit 
uplatňováním těchto zásad:

 Je-li stroj vybaven antivibračními rukojeťmi, je tyto 
třeba držet ve středové poloze a nepřitlačovat je 
ke koncovým dorazům.

 Je-li aktivován příklepový mechanismus, musí být 
jedinými částmi těla přicházejícími do styku se 
strojem ruce položené na rukojeti nebo rukojetích 
stroje. Vyhýbejte se jakémukoli jinému styku těla 
se strojem, například opírání se kteroukoli částí 
těla o stroj nebo naléhání na stroj ve snaze zvýšit 
posuvnou sílu.

 Zajistěte, aby byl stroj správně udržovaný 
a neopotřebený.

 Pokud stroj náhle začne silně vibrovat, okamžitě 
přerušte práci. V přerušené práci pokračujte až po 
zjištění a odstranění příčiny zvýšených vibrací.

 Účastněte se programů zdravotního dohledu nebo 
sledování zdravotního stavu, lékařských prohlídek 
a školení organizovaných vaším zaměstnavatelem 
a požadovaných zákonnými předpisy.

 Při práci ve studeném prostředí používejte teplý 
oděv a udržujte své ruce v teple a suchu.

Seznamte se s obsahem „Prohlášení o hodnotách 
hluku a vibrací“ dodaného se strojem, včetně 
deklarovaných hodnot vibrací. Tyto informace 
naleznete na konci těchto bezpečnostních pokynů 
a návodu k obsluze.

 VAROVÁNÍ  Nebezpečný hluk

Vysoké hladiny hluku mohou způsobit trvalou ztrátu 

sluchu s následnou invaliditou nebo jiné potíže, mezi 
které patří například tinitus (zvonění, bzukot, pískání 
nebo hučení v uších). Abyste minimalizovali tato 
nebezpečí a předešli zbytečnému zvýšení hladiny 
hluku, proveďte následující opatření:

 Proveďte nezbytné posouzení těchto nebezpečí 
a zaveďte odpovídající protiopatření.

 Obsluhu i údržbu stroje provádějte způsobem, 
který je doporučen v těchto bezpečnostních 
pokynech a návodu k obsluze.

 Je-li stroj vybaven tlumičem hluku, zkontrolujte, 
zda je tento namontován a je v dobrém funkčním 
stavu.

 Vždy používejte ochranu sluchu.

 VAROVÁNÍ  Nebezpečí související 
s příslušenstvím

Náhodná aktivace příslušenství během provádění 
údržby nebo instalace stroje připojeného ke zdroji 
hydraulické kapaliny může způsobit vážné zranění.

 Nikdy neprovádějte prohlídku, čištění, montáž 
nebo demontáž příslušenství, dokud je ke stroji 
připojen zdroj tlakové hydraulické kapaliny.

Údržba a související 
bezpečnostní opatření

 VAROVÁNÍ  Úpravy stroje

 Provedení jakýchkoli úprav stroje může mít za 
následek úraz pracovníka obsluhy nebo jiných 
osob.

 Stroj nikdy neupravujte. Na upravené stroje se 
nevztahuje záruka ani odpovědnost za škody 
způsobené výrobkem.

 Používejte pouze originální díly a příslušenství 
schválené společností Atlas Copco.

 Poškozené díly vždy neprodleně vyměňte.
 Opotřebené součásti včas vyměňujte.

 VAROVÁNÍ  Poškozené součásti stroje

Nedostatečná údržba bude mít za následek 
poškození nebo zvýšené opotřebení součástí, které 
tak mohou být příčinou nehod.

 Kontrolujte nesouosost nebo zadírání pohyblivých 
součástí.

 Kontrolujte, zda stroj neobsahuje zlomené nebo 
jiným způsobem poškozené součásti.

Poškozené nebo opotřebované součásti mohou 
nepříznivě ovlivňovat činnost stroje.

Uskladnění

 Stroj uchovávejte na bezpečném místě, které je 
mimo dosah dětí a uzamknuté.
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Přehled
Abyste omezili nebezpečí vážného nebo dokonce 
smrtelného úrazu, které hrozí vám samotným 
nebo jiným osobám, před zahájením práce 
s elektrickým nářadím si přečtěte veškeré 
bezpečnostní pokyny, které naleznete na 
předcházejících stranách této příručky.

Konstrukce a funkce

AME1600 je hnací jednotka používaná pro 
mechanický ponorný vibrátor AT, který je připojen 
k ohebnému hřídeli v provedení superflex. Společně 
tvoří ucelený systém pro vibrační zhutňování betonu. 
Jiné způsoby použití nejsou přípustné.

Jednotka AME1600 je odolná proti stříkajícím 
kapalinám a jelikož je vybavena dvojitou izolací podle 
norem ES, nepotřebuje uzemnění. Lze ji připojovat 
k jakékoli běžné jednofázové síťové zásuvce.

Jednotka AME1600 sestává z univerzálního motoru 
umístěného ve skříni vyrobené z plastu, kterým 
se polyamid vyztužený skelnými vlákny. Rukojeti 
zabraňují jakémukoli poškození skříně rázovým 
namáháním a umožňují manipulaci v různých 
polohách.

K výběru správného příslušenství používejte seznam 
náhradních dílů.

Hlavní součásti

A. Elektrický kabel
B. Závěsné poutko
C. Rukojeť
D. Hlavní vypínač
E. Píst
F. Čtyřhranná trubka
G. Ochranný uzávěr

Štítky

Štítek s technickými údaji

A. Typ stroje
B. Identifikační číslo výrobku
C. Symbol CE znamená, že stroj je schválen 

k používání podle příslušných směrnic ES. Další 
informace naleznete v prohlášení o shodě ES, 
které je dodáno společně se strojem.

Štítek s bezpečnostními pokyny

 Návod k obsluze. Obsluha si musí před zahájením 
práce se strojem přečíst bezpečnostní pokyny 
a návod k obsluze a údržbě.

 Používejte ochranné rukavice.
 Používejte chrániče sluchu.

Obsluha

Přípravy před vibračním 
zhutňováním

POZNÁMKA   Před spuštěním hnací jednotky 
zkontrolujte, zda hodnota napájecího napětí odpovídá 
údaji na typovém štítku.
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Připojení hřídele k hnací jednotce

1. Zvedněte pojistný píst (A) na hnací jednotce (D).

2. Zasuňte ohebný hřídel (B) do otvoru v hnací 
jednotce.

3. Ujistěte se, že čtyřhranný spojovací díl (C) 
ohebného hřídele je uložen ve čtyřhranné trubce 
hnací jednotky (D).

4. K ohebnému hřídeli připevněte trubku vibrátoru 
tím. že ji našroubujete pomocí levého závitu.

5. Připojte hnací jednotku (D) k elektrické síťové 
zásuvce a spusťte stroj.

Vibrační zhutňování

POZNÁMKA   Ponorný vibrátor nikdy nepoužívejte 
k přemísťování betonu do stran.

1. Nechejte vibrátor proniknout do vzdálenosti asi 15 
cm do nejbližší dolní vrstvy, abyste zajistili, že se 
různé vrstvy řádně vzájemně spojí.

2. Plnění bednění betonem provádějte rovnoměrně, 
ve vrstvách o tloušťce asi 30 - 50 cm.

30-50 cm 
(11-19 in)

30-50 cm 
(11-19 in)

15 cm 
(6 in)

3. Ponorný vibrátor postupně zasouvejte ve svislém 
směru, a to vždy o vzdálenost odpovídající 
8-10násobku průměru trubky.

4. Při provádění vibračního zhutňování postupujte 
systematicky.

5. Po dokončení zhutňování vytahujte ponorný 
vibrátor pomalu, aby beton mohl vyplnit dutinu, 
kterou po sobě vibrátor zanechá.

6. Beton je důkladně vibračně zhutněn tehdy, jestliže 
oblast okolo vibrátoru získá lesklý vzhled a na 
povrch nevystupují žádné vzduchové bubliny. 
K dosažení tohoto stavu je obvykle zapotřebí 
doba činící 10-20 sekund.

Při pracovní přestávce
 Během všech přestávek v práci je stroj nutno 

odkládat takovým způsobem, aby bylo zabráněno 
nebezpečí vyplývajícími z možnosti jeho 
neúmyslného spuštění. Stroj vždy pokládejte na 
zem tak, aby nemohl spadnout.

 V případě delšího přerušení práce nebo před 
opuštěním pracoviště vypněte přívod elektrické 
energie.
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Údržba
Pravidelná údržba je základním předpokladem trvale 
bezpečného a efektivního používání stroje.

Pokyny týkající se údržby je nutno pečlivě dodržovat.

 Před zahájením provádění údržby stroje je tento 
nutno odpojit od přívodu elektrického proudu 
a očistit.

 Používejte pouze schválené díly. Jakékoli 
poškození nebo funkční porucha, jejichž příčinou 
je použití neschválených dílů, má za následek 
ztrátu platnosti záruky nebo odpovědnosti výrobce 
za škody způsobené výrobkem.

 Při čištění mechanických dílů pomocí 
rozpouštědla dodržujte příslušné hygienické 
a bezpečnostní předpisy a zajistěte dostatečné 
větrání pracoviště.

 Provádění rozsáhlejších servisních činností 
svěřujte nejbližší autorizované servisní dílně.

 Po každé činnosti údržby zkontrolujte, zda je 
úroveň vibrací stroje v normálním rozsahu. 
Pokud tomu tak není, obraťte se na nejbližší 
autorizovanou servisní dílnu.

Každých 10 hodin provozu 
(denně)

Postupy pravidelné údržby:

 Kontrola a očištění chladicích přírub motoru. 
Písek a kamínky by mohly ucpat přívod vzduchu 
a způsobit tak nedostatečné chlazení hnací 
jednotky.

 Očistění stroje. Po každé pracovní směně 
je z povrchu jednotky nutno odstranit zbytky 
rozstříknutého betonu, dokud je tento ještě 
čerstvý.

 Kontrola nepoškozenosti a volnosti pohybu 
ovládacích prvků. V případě potřeby proveďte 
výměnu.

POZNÁMKA   K čištění hnací jednotky nikdy 
nepoužívejte vysokotlakou vodu.

Každých 75 hodin provozu  
(nebo každý druhý týden)

Postupy pravidelné údržby:

 Zvedněte zajišťovací mechanismus a odpojte 
ohebný hřídel od hnací jednotky. Odšroubujte 
hřídel od ponorného vibrátoru, který je opatřen 
levým závitem.

 Vytáhněte vnitřní hřídel a namažte jej tukem 
KLUBER GBU Y131 nebo rovnocenným mazivem. 
K namazání každého metru hřídele je zapotřebí 
asi 15 gramů mazacího tuku.

POZNÁMKA   Při mazání vnitřních hřídelů 
nepoužívejte nadměrné množství mazacího tuku. 
Nadměrné namazání může způsobit přetížení 
elektrického pohonu a rozpojení jističe. Před 
ponořením vibrátoru do betonu nechejte hnací 
jednotku dvě minuty nepřetržitě běžet, aby se mazací 
tuk mohl v hřídeli rovnoměrně rozdělit.

Každých 100 hodin provozu  
(nebo měsíčně)

Postupy pravidelné údržby:

 Jedenkrát měsíčně nebo po každých 100 
hodinách provozu kontrolujte uhlíkové 
kartáčky. Při normálním provozním zatížení 
by kartáčky měly vydržet přibližně 150 hodin, 
avšak v závislosti na provozních podmínkách 
nebo intenzitě používání může docházet 
k předčasnému opotřebení.

 Zkontrolujte komutátor a uhlíkové kartáčky.
 Zkontrolujte filtr.

Výměna kartáčků

 Stroj je vybaven dvěma uhlíkovými kartáčky, 
které jsou umístěny na obou stranách. Uhlíkové 
kartáčky (A) jsou obrobeny tak, aby byl zajištěn 
dobrý kontakt mezi komutátorem (C) a vlastním 
uhlíkovým kartáčkem.
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1. Aby bylo možno získat přístup k uhlíkovým 
kartáčkům (B), je nutno odstranit ochranný uzávěr 
(C). K odstranění uzavíracího krytu použijte plochý 
šroubovák s širokým ostřím.

Výměna filtru

1. Odstraňte šrouby (A)
2. Vytáhněte zadní kryt (B)

3. Vyměňte filtr
4. Namontujte zpět zadní kryt (A)

Schéma elektrického zapojení

A. Hlavní
B. Spínač
C. Rotor
D. Kartáček
E. Stator

POZNÁMKA   Motor se otáčí proti směru hodinových 
ruček (při pohledu ze strany spojky)

Trubka ponorného vibrátoru AT

Během provozu dochází k zatěžování součástí 
následkem působení okolní teploty a vibrací 
způsobovaných stykem ponorného vibrátoru 
s betonem a/nebo tyčovými výztužemi. Toto 
zatěžování způsobuje opotřebení a případné 
následné ložisek a těsnění. Nefunkční součásti je 
nutno vyměnit za použití originálních náhradních dílů. 
Sady náhradních ložisek, které jsou k dipozici, jsou 
popsány v části Seznam náhradních dílů.

1. Odmontujte koncový uzávěr (s pravým závitem) 
a spojku trubky (s levým závitem).
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2. Zajistěte výstředník a povolte čtyřhranný šroubový 
uzávěr na hnací straně. K zajištění výstředníku 
použijte šroubovák, který je třeba zasunout do 
drážky na konci, na kterém se nachází šroubový 
uzávěr.

3. Vyhledejte ložiska a těsnění, která je třeba 
vyměnit. Z trubky vibrátoru vytáhněte výstředník 
společně se dvěma ložisky. Tyto součásti 
vytahujte koncem se šroubovým uzávěrem 
napřed.

4. Z trubky vytlačte zbývající dvě ložiska.

5. Zpětnou montáž proveďte v obráceném pořadí.

Uskladnění
 Před uskladněním stroj řádně očistěte, abyste 

z něho odstranili nebezpečné látky. Viz část 
„Nebezpečí související s prachem a výpary“.

 K uskladnění stroje vždy vybírejte suché místo.
 Stroj uchovávejte na bezpečném místě, které je 

mimo dosah dětí a uzamknuté.

Likvidace
Stroj vyřazený z provozu musí být rozebrán 
a zlikvidován takovým způsobem, který umožní 
recyklaci co největšího podílu materiálu a současně 
minimalizuje jakýkoli nepříznivý vliv na životní 
prostředí. Při likvidaci stroje je nutno brát ohled na 
omezení stanovená místními předpisy.

Použité filtry a zbytky vypuštěného oleje vždy 
předejte k předepsané likvidaci prováděné 
ekologickým způsobem.

Elektronická a elektrická zařízení mohou obsahovat 
potenciálně nebezpečné látky. Nelikvidujte je 
odkládáním na volné skládky. Likvidaci těchto 
zařízení je nutno provádět v souladu s příslušnými 
zákony a předpisy platnými v zemi použití. Podle 
evropských směrnic 2002/95/ES a 2002/96/ES.
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Odstraňování problémů

Problém Příčina Řešení
Elektrické nářadí nelze spustit. Zástrčka není připojena. Připojte zástrčku napájecího kabelu 

k síťové zásuvce.

Spouštěcí spínač je ve vypnuté poloze. Zapněte spouštěcí spínač.

Uhlíkové kartáčky jsou opotřebované. Vyměňte uhlíkové kartáčky.

V síťové zásuvce není k dispozici 
elektrický proud.

Vyměňte nebo opravte síťovou zásuvku.

Vadný hlavní vypínač Vyměňte hlavní vypínač.

Spínač poháněného nářadí se vypíná. Ponorný vibrátor je přetížený (následkem 
styku s tyčovými výztužemi v betonu).

Vyjměte ponorný vibrátor z betonu a znovu 
jej ponořte.

Vstup nebo výstup vzduchu je zanesený 
a elektrické nářadí není chlazeno.

Odstraňte veškeré předměty, které mohou 
blokovat proudění vzduchu.

Ventilátor elektromotoru je poškozen 
a elektrické nářadí není chlazeno.

Nechejte provést výměnu ventilátoru 
v autorizované servisní dílně.

Došlo k uvolnění matic a šroubů 
zajišťujících vnější pouzdro. Utáhněte 
matice a šrouby.

Nadměrné tření ohebného hřídele. Namažte ohebný hřídel uložený v hadici 
mazacím tukem.

Nadměrné namazání ohebného hřídele. Dodržujte maximální množství mazacího 
tuku činící 15 gramů na každý metr 
ohebného hřídele.

Příliš velký točivý moment uvnitř 
ponorného vibrátoru (ložiska jsou 
opotřebovaná).

Vyměňte ložiska v ponorném vibrátoru.

Ohebný hřídel se přehřívá. Nadměrné tření ohebného hřídele. Namažte ohebný hřídel uložený v hadici 
mazacím tukem.

Poháněný nástroj nadměrně vibruje. Ložiska poháněného nástroje jsou 
opotřebovaná.

Nechejte provést výměnu ložisek 
elektrického nářadí v autorizované servisní 
dílně.

Nadměrné tření ohebného hřídele. Namažte ohebný hřídel uložený v hadici 
mazacím tukem.

Elektrické nářadí je velmi hlučné Uhlíkové kartáčky jsou opotřebované. Vyměňte uhlíkové kartáčky.

Ložiska jsou vadná. Vyměňte ložiska.

Rotor se dotýká statoru. Nechejte provést výměnu rotoru 
v autorizované servisní dílně.

Vnější plášť je prasklý nebo má povolené 
šrouby.

Zkontrolujte vnější plášť a utáhněte 
šrouby.

Ponorný vibrátor se rozbíhá, avšak 
nevibruje.

Ložiska v ponorném vibrátoru jsou 
poškozená.

Vyměňte ložiska v ponorném vibrátoru.

Ohebný hřídel je zlomený. Vyměňte ohebný hřídel.
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Technické údaje

Technické údaje stroje

AME1600 UK / US-CAN AME1600 EU

Elektrická hnací jednotka

Napětí (V) 110 230

Počet fází 1 1

Frekvence (Hz) 50/60 50/60

Výkon, kW (k) 1,6 (2,25) 1,6 (2,25)

Proud (A) 14 7

Ochrana IP44 IP44

Třída izolace* I II

Otáčky, ot/min 12 000 12 000

Délka kabelu, m(ft) 5 (16) 5 (16)

Hmotnost, kg 6,1 (13,45) 6,1 (13,45)

Nejistota váženého efektivního  
zrychlení (K) m/s2**(ft/s2**)

„4,16
(0,71)“

„4,16
(0,71)“

** Vážené efektivní zrychlení měřené ve vodě při použití ohebného hřídele Superflex 10 a vibrátoru AT29 (m/s2) 
podle norem EN ISO 5349 a EN ISO 20643. k = 1,5 m/s2

* Třída I s uzemněním, třída II s dvojitou izolací

Prohlášení o hodnotách hluku a vibrací

Zaručená hladina akustického výkonu Lwa podle normy EN ISO 3744 a v souladu se směrnicí 2000/14/EC. 
Hladina akustického tlaku Lpa podle normy EN ISO 11203.

Hodnota vibrací určená podle norem EN ISO 20643, EN ISO 5349-2. Hodnoty a další informace jsou uvedeny 
v tabulce „Údaje o hluku a vibracích“.

Tyto deklarované hodnoty byly získány testováním v laboratorních podmínkách prováděným v souladu 
s uvedenou směrnicí nebo uvedenými normami, a jsou tedy vhodné k porovnávání s deklarovanými hodnotami 
jiných typů strojů zkoušených v souladu se stejnými normami. Tyto deklarované hodnoty nejsou vhodné k použití 
při posuzování rizik, protože hodnoty naměřené na jednotlivých pracovištích mohou být vyšší. Skutečné hodnoty 
vibrací, jimž je uživatel vystaven, a nebezpečí vzniku újmy na zdraví u konkrétního uživatele jsou jedinečné 
ukazatele, které závisí na způsobu, jakým uživatel pracuje, na materiálech, k jejichž opracování je stroj používán, 
jakož i na stavu stroje, době vystavení účinkům vibrací a tělesném stavu uživatele.

Společnost Construction Tools PC AB nemůže převzít odpovědnost za následky použití deklarovaných hodnot 
namísto hodnot vyjadřujících skutečné vystavení účinkům hluku při individuálním posuzování rizika za situace na 
pracovišti, nad kterou společnost nemá kontrolu.

Nejsou-li pod odpovídající kontrolou, mohou vibrace vznikající při provozu tohoto stroje nepříznivě působit na ruce 
a paže a způsobovat syndrom, který je klasifikován jako nemoc z povolání. Směrnici EU týkající se omezování 
vibrací působících na paže obsluhy lze nalézt na adrese  
http://www.humanvibration.com/humanvibration/EU/VIBGUIDE.html

Doporučujeme zavedení programu nepřetržitého sledování zdravotního stavu zaměstnanců, který umožní včasné 
rozpoznání příznaků, jež mohou souviset s vystavením účinkům vibrací a následné přizpůsobení řídicích postupů, 
které usnadní předcházení případnému budoucímu zhoršování zdravotního stavu.

Údaje o hlučnosti

Deklarované hodnoty hluku

Akustický tlak - EN ISO 11203

Typ Lpa

AME1600 77
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Ponorný vibrátor

AT29 AT39 AT49 AT59

Průměr trubky, mm (palce) 29 (1,125) 39 (1,5) 49 (2) 59 (2,375)

Délka trubky, mm (palce) 332 (13) 315 (12,375) 311 (12,25) 306 (12)

Hmotnost trubky, kg (lb) 1,30 (2,875) 2,10 (4,625) 2,70 (6) 3,90 (8,625)

Špičková amplituda, mm (in) 0,80 (0,03) 1,00 (0,04) 1,20 (0,05) 1,20 (0,05)

Otáčky, ot/min 12 000 12 000 12 000 12 000

Nejistota váženého efektivního zrychlení (K) 12,09 8,86 9,74 10,29

** Vážené efektivní zrychlení měřené ve vodě za použití ohebného hřídele Superflex 40 ve vzdálenosti 2 m  
od konce ponorného vibrátoru podle norem EN ISO 5349 a EN ISO 20643.

Ohebný hřídel

Ohebný hřídel 10 15 20 30 40

Délka, m (ft) 1 (3,25) 1,50 (5) 2,00 (6,5) 3,00 (10) 4,00 (13)

Hmotnost, kg 2,40 (5) 3,00 (6,625) 3,80 (8,375) 5,60 (12,375) 7,30 (16)

POZNÁMKA   Uvedené informace představují pouze všeobecný popis a neobsahují zaručené údaje ani záruky 
jakéhokoli jiného druhu

Rozměry
mm (in)
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Prohlášení o shodě ES

Prohlášení o shodě ES

My, společnost Construction Tools PC AB, tímto prohlašujeme, že níže vyjmenované stroje jsou vyrobeny  
ve shodě s ustanoveními směrnic ES 2006/42/ES (Směrnice o strojních zařízeních) a 2006/95/ES  
(Směrnice o nízkém napětí), 2004/108/ES (Elektromagnetická slučitelnost) a s níže uvedenými  
harmonizovanými normami.

Hnací jednotka Příkon (kW) Otáčky (min-1) Hmotnost (kg)

AME1600 1,6 12 000 6,1

Byly uplatněny následující harmonizované normy:

 EN607451-1
 EN60745-2-12
 EN12649

Zástupce oprávněný k podepisování technické dokumentace:

Peter Karlsson

Construction Tools PC AB

Box 703

391 27 Kalmar, Švédsko

Viceprezident pro konstrukci a vývoj:

Erik Sigfridsson

Výrobce:

Construction Tools PC AB

Box 703

391 27 Kalmar, Švédsko

Místo a datum:

Kalmar, 17.7.2015





Jakékoli neoprávněné využívání nebo kopírování obsahu  
této publikace nebo kterékoli jeho části je zakázáno.  
Toto se týká zejména ochranných známek, názvů modelů, 
čísel dílů a výkresů. ©
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