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Úvod 
 
Abyste ze svého nového přístroje měli co možná nejdéle 
radost, přečtěte si prosím před uvedením do provozu pečlivě 
návod k obsluze a přiložené bezpečnostní pokyny. Dále 
doporučujeme, abyste si návod k použití uschovali pro případ, 
že byste si později chtěli znovu připomenout funkce výrobku. 
 
V rámci neustálého dalšího vývoje výrobku si vyhrazujeme 
právo provádět technické změny za účelem vylepšení. 
 
U tohoto dokumentu se jedná o originální návod 
k obsluze.  
 
ILUSTRAČNÍ OBRÁZKY! 
 
Objem dodávky 
 
Přístroj vyjměte z přepravního obalu a zkontrolujte úplnost a 
existenci těchto dílů: 
 
1x Pneumatický rázový utahovák 
1x Uživatelská příručka 
 
Pokud díly v dodávce chybí nebo jsou poškozené, obraťte se 
prosím na svého prodejce. 
 
Popis přístroje (obr. 1) 
 
1. Úchyt nástroje pro hnací čtyřhran 
2. Přípojka tlakového vzduchu 
3. Přepínací páka 
4. Provozní tlačítko 
5. Nastavení točivého momentu 
 
Technické údaje 
 
Provozní tlak:    6 bar 
Spotřeba vzduchu:  320-530 l/min 
Závitová přípojka:   1/ 4“ 
Pohon:    1/ 2“ 
Max. povolovací moment:  1500 Nm 
Otáčky při chodu naprázdno: 8000 min-1 
Dopor. průřez hadice:  10 mm 
Údaj o hlučnosti LWA:  106 dB 
Hmotnost:   2,5 kg 
 
Všeobecné bezpečnostní pokyny 

 
Dříve než uvedete tento přístroj do provozu, přečtěte si 
všechny tyto pokyny a dodržujte je. 
Tyto bezpečnostní pokyny dobře uschovejte! 
 
Bezpečná práce 
 
Udržujte své pracoviště v pořádku!  
Nepořádek na pracovišti může mít za následek úrazy. 
 
Berte ohled na vlivy okolí 
Přístroj nevystavujte dešti. 
Přístroj nepoužívejte ve vlhkém nebo mokrém prostředí. 
Zajistěte dobré osvětlení. 
Přístroj nepoužívejte v blízkosti hořlavých kapalin či plynů. 
 
Ostatní osoby držte v bezpečné vzdálenosti! 
Ostatní osoby, zejména děti  držte v bezpečné vzdálenosti od 
pracoviště. 
 
Svůj přístroj dobře ukládejte! 
Přístroj, který nepoužíváte, byste měli uložit na suchém, 
uzamčeném místě mimo dosah dětí. 
 
 

Svůj přístroj nepřetěžujte! 
Pracujte v uvedeném rozsahu výkonu. 
 
Používejte správný přístroj! 
Na těžké práce nepoužívejte přístroj s malým výkonem. 
Přístroj nepoužívejte k účelům, ke kterým není určen. 
 
Noste vhodný pracovní oděv! 
Nenoste široký oděv ani šperky, mohly by se zachytit do 
pohyblivých částí. 
Při práci venku doporučujeme obuv s protiskluzovou 
podrážkou. 
Máte-li dlouhé vlasy, noste síťku. 
 
Používejte ochranné pomůcky! 
Vždy noste ochranné brýle. 
 
Vyvarujte se nenormálního držení těla! 
Zajistěte si stabilitu tak, abyste vždy udrželi rovnováhu. 
 
Pečujte o svůj přístroj! 
Přístroj udržujte čistý, budete moci pracovat lépe a 
bezpečněji. 
Dodržujte předpisy o údržbě a pokyny pro výměnu nástrojů.  
Rukojeti udržujte suché, beze stop oleje a tuku  
 
Buďte pozorní! 
Dávejte pozor na to, co děláte. K práci přistupujte rozumně. 
Přístroj nepoužívejte, jste-li unavení 
 
Svůj přístroj nechte opravit jen u elektrikáře! 
Tento přístroj odpovídá příslušným bezpečnostním 
ustanovením.  Opravy smí provádět pouze elektrikář, a to jen 
pomocí originálních náhradních dílů, jinak to může pro 
uživatele znamenat riziko úrazu 
 
Bezpečnostní pokyny specifické pro přístroj 
 
Před uvedením pneumatického přístroje do provozu si 
velmi pečlivě přečtěte všechny instrukce.  Všechny osoby 
zabývající se obsluhou musí být kompletně informovány o 
bezpečnostních předpisech při používání pneumatických 
přístrojů.  
 
Veškerý servis a opravy smí provádět jen autorizovaní 
odborníci. 
 
Pro rázové utahováky se smí používat výhradně jen 
silové nástrčné ořechy. Nikdy nepoužívejte jiné druhy 
nástrčných ořechů. 
 
Nikdy nepoužívejte silové nástrčné ořechy 
s opotřebeným nebo vytlučeným hnacím čtyřhranem. 
Před každým použitím zkontrolujte, zda nejsou hnací čtyřhran 
na silové nástrčné ořechy a prodloužení nebo vřeteno 
rázového utahováku opotřebené nebo nevykazují vlasovou 
trhlinu. Ujistěte se, že je silový nástrčný ořech před použitím 
bezpečně připevněn na hnacím čtyřhranu přístroje. 
 
Dbejte na to, abyste používali kompresor s dostatečným 
množstvím dodaného vzduchu (viz technické údaje). 
Před každým použitím zkontrolujte, zda je správně 
nastavena regulace výkonu. Špatné nastavení může vést 
k prasknutí či odtržení šroubového spoje, jakož i 
k nekontrolovatelným pohybům přístroje. 
 
Před uvedením do provozu se ujistěte, zda se přepínací 
ventil pro pravý a levý chod nachází ve správné poloze.  
 
Přístroj neuvádějte do provozu dříve, než budou silové 
nástrčné ořechy pevně a správně usazeny na hlavě šroubu 
nebo matici. 
 
Pneumatickou hadici a všechny přípojky kontrolujte 
pravidelně z hlediska opotřebení.  
 



Přístroj noste za rukojeť a ne za hadici. Vaše ruka se 
v tomto případě nesmí nacházet ani v blízkosti provozního 
tlačítka. 
 
Nepokoušejte se přístroj držet nebo vést za rotující silové 
nástrčné ořechy. 
 
Přístroj není uzemněn a izolován proti elektřině. 
V žádném případě ho nepoužívejte tam, kde existuje možnost 
kontaktu s elektřinou. 
 
Zabraňte tomu, aby se rotující součástka přístroje dostala do 
blízkosti nebo do kontaktu s volnými kusy oděvu, kravatami, 
vlasy, čisticími hadry apod. 
 
Zajistěte dostatečný prostor pro pohyb dozadu při 
povolování šroubových spojů, aby se obsluhující ruka 
nemohla zaklínit, protože se nástroj během povolování 
pohybuje podle délky závitu s rázovým utahovákem dozadu. 
 
Používejte jen prodloužení, adaptéry a klouby, jež jsou 
výslovně povoleny pro použití s rázovými utahováky. 
Vykazuje-li přístroj při používání známky nepravidelné funkce 
a výkonu, je třeba jej ihned přestat používat a přístroj podrobit 
údržbě nebo opravě. 
 
Přístroj odpojte od přívodu vzduchu, pokud se 
nepoužívá. NIKDY nevyměňujte části příslušenství a 
neprovádějte ŽÁDNOU údržbu, dokud je přístroj spojen 
s přívodem vzduchu. 
 
Hadice a spojky nepoškoďte tím, že budete přístroj nosit za 
hadici, nebo  hadici tím, že ji budete odpojovat od přívodu 
vzduchu taháním. Zabraňte tomu, aby se hadice dostala do 
kontaktu s nadměrnými teplotami, olejem a ostrými hranami. 
Hadici je třeba vyměnit, je-li poškozená nebo opotřebená.  
 
Tlak vzduchu při provozu přístroje NESMÍ být vyšší než 6 
bar. Použijte regulátor tlaku, který sníží tlak vzduchu na 6 
bar. 
 
Zajistěte, aby rychlost otáčení částí příslušenství odpovídala 
rychlosti otáčení rázového utahováku nebo byla vyšší. 
 
 
Označení 
 
Bezpečnost produktu: 

 

 
 

 

Produkt odpovídá příslušným 
normám EU 

 

 
Zákazy: 

  
Zákaz všeobecný 
(ve spojení s jiným 

piktogramem) 

  
Zákaz nošení volných kusů 

oděvu! 
 
Výstraha: 

  
 

Výstraha/pozor 
Výstraha před poletujícími 

předměty 

 
 

 
Dodržujte bezpečnostní 

odstup 
 

 
 

Příkazy: 

  

Přečtěte si návod k obsluze! 
Noste ochranné brýle a 

chrániče uší! 

 
Ochrana životního prostředí: 

  
Odpad zlikvidujte odborně tak, 

abyste neškodili životnímu 
prostředí. 

Obalový materiál z lepenky 
lze odevzdat za účelem 

recyklace do sběrny. 

  
Vadné a/nebo likvidované 
elektrické či elektronické 

přístroje musí být odevzdány 
do příslušných sběren. 

Interseroh Recycling 

 
Obal: 

 
 

Chraňte před deštěm 
Pozor - křehké 

Obal musí směřovat nahoru 
 

 
Technické údaje: 

 
 

Provozní tlak Přípojný závit 

  

Spotřeba vzduchu Otáčky 

 

 

Hmotnost   

 
Záruka 
 
Záruka se vztahuje výhradně na vady, způsobené vadou 
materiálu nebo výrobní vadou. 
Při reklamaci vady v záruční době je třeba přiložit originální 
doklad o koupi s datem prodeje. 
 
Do záruky nespadá neodborné použití jako např. přetížení 
přístroje, násilné použití, poškození zásahem cizí osoby nebo 
cizího předmětu. Nedodržení návodu k použití a montáži a 
normální opotřebení rovněž nespadá do záruky. 
 
Chování v případě nouze 
 
Kvůli případné nehodě musí být na pracovišti vždy po ruce 
lékárnička první pomoci dle DIN 13164. Materiál, který si z 
lékárničky vezmete, je třeba ihned doplnit. 
 
Pokud požadujete pomoc, uveďte tyto údaje: 
 
Místo nehody 
Druh nehody 



Počet zraněných 
Druh zranění 
 
Zaveďte úrazu odpovídající potřebnou první pomoc a vyzvěte 
co možná nejrychleji kvalifikovanou lékařskou pomoc. 
Chraňte zraněného před dalšími úrazy a  
uklidněte jej. 
 
Použití v souladu s určením 
 
Rázové utahováky k povolování a utahování šroubů tlakovým 
vzduchem. Utahovací moment a povolovací momenty viz 
Technické údaje. 
 
Tímto strojem nesmí být prováděny jiné práce, než práce, pro 
něž byl stroj vyroben a jež jsou popsány v návodu k obsluze. 
 
Každé jiné použití je považováno za použití v rozporu s 
určením. Za následné škody či úrazy výrobce neručí. Dbejte 
prosím na to, že tento přístroj není v souladu s určením 
konstruován pro průmyslové použití. 
 
Likvidace 
 
Pokyny pro likvidaci vyplývají z piktogramů umístěných na 
přístroji resp. obalu. Popis jednotlivých významů najdete v 
kapitole „Označení“. 
 
Likvidace přepravního obalu 
Obal chrání přístroj před poškozením při přepravě.  
Obalové materiály jsou zvoleny zpravidla podle jejich 
šetrnosti vůči životnímu prostředí a způsobu likvidace a lze je 
proto recyklovat.  
Vrácení obalu do oběhu materiálu šetří suroviny a snižuje 
náklady na likvidaci odpadů. Části obalu (např. fólie, 
styropor®) mohou být nebezpečné pro děti. Existuje riziko 
udušení! Části obalu uschovejte mimo dosah dětí a co 
nejrychleji zlikvidujte. 
 
Požadavky na obsluhu 
 
Obsluha si musí před použitím přístroje pozorně přečíst 
návod k obsluze a pochopit jej. 
 
Kvalifikace 
 
Kromě podrobného poučení odborníkem není pro používání 
přístroje nutná žádná speciální kvalifikace. 
 
Minimální věk 
 
Na přístroji smí pracovat jen osoby, jež dosáhly 16 let. 
Výjimku představuje využití mladistvých, pokud se toto děje 
během profesního vzdělávání za účelem dosažení dovednosti 
pod dohledem školitele. 
 
Školení 
 
Používání přístroje vyžaduje pouze odpovídající poučení 
odborníkem resp. návodem k obsluze. Speciální školení není 
nutné. 
 
Skladování 
 
Rázový utahovák uložte na suchém, vyvýšeném nebo 
uzamčeném místě, mimo dosah dětí. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Před spuštěním 
 
Přívod vzduchu 
Přístroj namažte před uvedením do provozu (viz Údržba). 
 
Montáž 
Hadici pro přívod vzduchu odpojte vždy, když chcete na 
přístroj namontovat nástrčné ořechy nebo nástavce či je z něj 
odmontovat.  
 
Bezpečnostní pokyny pro obsluhu 
 

• Přístroj použijte až poté, co jste si pozorně přečetli 
návod k obsluze. 

• Dodržujte všechny v návodu uvedené bezpečnostní 
pokyny. 

• Chovejte se zodpovědně vůči ostatním osobám. 
• Při práci pouze choďte, neběhejte. 
• Používejte vždy správný pracovní oděv. 
• Zajistěte si rovněž dobrou stabilitu. 

 
Obsluha 
 

 Bezpečnostní upozornění!  
Noste ochranné brýle! Noste chrániče uší!   
 
Před každodenním provozem vypusťte prosím z nádrže 
kompresoru vždy vodu a ze vzduchové hadice vyfoukejte 
kondenzát. 

 
Nyní spusťte Váš kompresor. Maximální provozní tlak 
vzduchu činí 6 bar. 
 
Výkon (točivý moment) rázových utahováků za primárních 
pracovních podmínek se určí především pomocí tří faktorů: 
 
a) použitý provozní tlak 
b) doba trvání pracovního kroku na šroubovém spoji. 
Normální pracovní doba pro jeden šroubový spoj činí 
v průměru 3-5 sekund. 
c) nastavení přepínací páky, ve vztahu k šroubovému spoji 
v poměru k době příklepu. 
 
Díky použití šroubů a materiálů nejrůznější tvrdosti dochází 
ke zvýšenému tření, což způsobuje vyšší točivý moment, aniž 
by byl šroub pevněji utažen.  
 
U zarezlých šroubových spojů použijte před použitím 
rázového utahováku příslušný prostředek rozpouštějící rez. 
Pokud šroubové spoje po 3- až 5-sekundové době příklepu 
přesto nepovolí, je třeba použít o stupeň větší rázový 
utahovák.  
 
Rázový utahovák nepřetěžujte přes uvedenou hranici výkonu, 
neboť to drasticky zkracuje životnost přístroje. 
 
POZNÁMKA: Utahovací točivý moment na šroubovém spoji 
přímo souvisí s pevností šroubu, otáčkami přístroje, kondicí 
použitých silových nástrčných klíčů a dobou použití rázového 
utahováku při daném  
případu šroubování. Použijte nejpřímější a nejjednodušší 
spojení mezi přístrojem a silovým nástrčným ořechem. Každé 
spojení a prodloužení navíc absorbuje a snižuje výkon. 
 
Obrázek 2 ukazuje nastavení povolovacích momentů 
 
Obrázek 3 ukazuje použití rázového utahováku 
s mlhovým přimazávačem.  
 
 
 
 
 
 
 



Údržba a ošetřování 
 

 POZOR: Dodržujte návody k údržbě pro tento 
přístroj. Nezmíněné údržbové práce musí provést 
autorizovaný servis. 
 
Mazání 

1. Rázový utahovák odpojte od přívodu vzduchu. 
2. Přidejte 4-6 kapek pneumatického oleje GÜDE, obj. č. 

40060 (doporučujeme mlhový přimazávač GÜDE,  
obj. č. 41354) či odpovídající olej do vstupu vzduchu, 
zatímco je stisknut spouštěč. 

3. Nyní spojte přístroj opět s přívodem vzduchu a nechte 
cca 30 sekund běžet, aby vytekl přebytečný olej 

 
Tento mazací proces přispívá k tomu, že se redukuje vlhkost, 
prach a nečistoty, jež se při používání ukládají časem 
v každém kompresoru a snižují tak jeho výkon. Nejlepší 
ochranu proti tomu nabízí použití integrované olejové nádrže. 
 
Každé tři měsíce nebo pokud je rázový utahovák v provozu 
jen občas, musíte odmontovat vzduchovou hadici a do vstupu 
vzduchu nalít větší množství pneumatického oleje. Poté 
vzduchovou hadici opět připojte a rázový utahovák nechte 
cca 30 sekund běžet, aby se vyčistil motor kompresoru. Po 
čištění dodržujte pokyny pro mazání. 
 
Vyhledávání poruch 
 
Problém Možná příčina Vyřešení problému 
Žádný 
výkon 

Příliš malé množství 
vzduchu (viz techn. 
údaje) 

Větší kompresor 

Nedostatečný tlak 
vzduchu 

Tlak vzduchu 
zkontrolujte na vstupu 
vzduchu. Musí činit 6 
bar. 

Nízko nastavený tlak 
vzduchu 

Tlak zvyšte na 6 bar  

Rázový utahovák musí 
být namazán olejem 

Viz Mazání 

Rázový utahovák musí 
být vyčištěn 

Viz Údržba 

Rázový 
utahovák 
nefunguje 
nebo běží 
pomalu 

Vzduchová hadice je 
netěsná 

Utáhněte všechna 
šroubení hadice 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ EU 
 
Tímto prohlašujeme my 
 
Güde GmbH & Co. KG 
Birkichstrasse 6 
74549 Wolpertshausen 
Německo, 
 
že koncepce a konstrukce níže uvedených přístrojů v 
provedeních, která uvádíme do oběhu, odpovídá příslušným 
základním požadavkům směrnic EU na bezpečnost a 
hygienu. 
 
V případě změny přístroje, která s námi nebyla 
konzultována, ztrácí toho prohlášení svou platnost. 
 
Označení přístrojů / obj. č.: 
PNEUMATICKÝ RÁZOVÝ UTAHOVÁK ½" 
 
Příslušné směrnice EU:  
2006/42/EG 
 
Použité harmonizované normy: 
EN 792-6:2001 

Datum/podpis výrobce: 14.09.2011   
 
Údaje o podepsaném: jednatel, pan Arnold 
 
Technická dokumentace: J. Bürkle FBL; QS 
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