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ÚVOD
Děkujeme vám za to, že jste si vybrali výrobek Atlas Copco. Již od roku 1873 se snažíme nacházet 
nejvhodnější řešení, která jsou přizpůsobena potřebám našich zákazníků. Během těchto let jsme 
vyvinuli řadu novátorských a ergonomicky konstruovaných výrobků, které našim zákazníkům pomohly 
optimalizovat a zracionalizovat jejich každodenní práci.

Společnost Atlas Copco má rozsáhlou prodejní a servisní síť tvořenou zákaznickými středisky 
a distribučními organizacemi ve všech částech světa. Naši specialisté jsou vyškolení profesionálové, 
kteří mají rozsáhlé souhrnné znalosti o produktech a o způsobu jejich použití. Ve všech částech světa 
jsme schopni poskytovat podporu a předávat zkušenosti, které jsou potřebné k zaručení optimální 
a trvalé efektivity všech činností prováděných našimi zákazníky.

Další informace naleznete na následujících webových stránkách:
www.atlascopco.cz
Atlas Copco Construction Tools AB
Box 703
391 27 Kalmar
Sweden

O TĚCHTO BEZPEČNOSTNÍCH 
UPOZORNĚNÍCH A POKYNECH 
URČENÝCH PRO OBSLUHU
Účelem tohoto návodu je informovat vás o účinném a bezpečném způsobu používání zařízení Atlas 
Copco. Návod vám rovněž poskytuje rady a informace týkající se správného provádění pravidelné 
údržby dotyčného zařízení.

Před prvním použitím zařízení Atlas Copco byste si měli tento návod pečlivě přečíst a ujistit se, že jste 
mu porozuměli.
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VŠEOBECNÁ BEZPEČNOSTNÍ 
UPOZORNĚNÍ

 
VAROVÁNÍ

Přečtěte si všechna bezpečnostní upozornění označená 
symbolem  a všechny pokyny

VŠECHNA UPOZORNĚNÍ A POKYNY SI USCHOVEJTE PRO PŘÍPADNÉ BUDOUCÍ NAHLÉDNUTÍ.

Všeobecná bezpečnostní upozornění týkající se 
elektrického nářadí PRACOVNÍ OBLAST

Vaše pracoviště udržujte čisté a dobře osvětlené. Neuklizený pracovní stůl a neosvětlené plochy 
mohou být příčinou nehod.

Nepoužívejte elektrické nářadí ve výbušné atmosféře, jako v přítomnosti hořlavých kapalin, 
plynů nebo prachu. Elektrické nářadí vytváří jiskry, které mohou způsobit vznícení prachu nebo výparů.

Při obsluze nástroje zajistěte, aby okolo stojící osoby, děti a návštěvníci byli v bezpečné 
vzdálenosti. Při práci se nerozptylujte, abyste neztratili kontrolu nad strojem.

Všeobecná bezpečnostní upozornění týkající se 
elektrického nářadí ELEKTRICKÁ BEZPEČNOST

Zástrčky napájecích kabelů elektrického nářadí se musí shodovat se síťovou zásuvkou. Zástrčku 
kabelu nikdy žádným způsobem neupravujte. Při práci s uzemněným elektrickým nářadím 
nepoužívejte prodlužovací kabely. Použití neupravených zástrček a odpovídajících síťových zásuvek 
sníží nebezpečí zasažení elektrickým proudem.

Vyhýbejte se kontaktu s uzemněnými předměty, jako potrubí, radiátory, sporáky a chladničky.
Pokud je vaše tělo uzemněné, hrozí zvýšené nebezpečí zasažení elektrickým proudem.

Elektrické nářadí nevystavujte dešti nebo vlhku. Voda vnikající do elektrického nástroje zvyšuje 
riziko úrazu elektrickým proudem.

Nezacházejte hrubě s napájecím kabelem. Napájecí kabel nikdy nepoužívejte k přenášení 
nástroje ani k vytahování zástrčky ze zásuvky tahem. Kabel držte v odstupu od zdrojů tepla, 
oleje, ostrých hran nebo pohyblivých částí. Poškozený kabel zvyšuje nebezpečí zasažení 
elektrickým proudem.

Při práci s elektrickým nářadím ve venkovním prostředí používejte prodlužovací kabel, který je 
určen pouze pro venkovní použití. Použití kabelu vhodného pro venkovní použití snižuje nebezpečí 
zasažení elektrickým proudem.

Je-li nevyhnutelné použití elektrického nářadí ve vlhkém místě, používejte zdroj napájení 
vybavený zařízením pro sledování zbytkového proudu (RCD). Použitím tohoto ochranného zařízení 
se snižuje nebezpečí zasažení elektrickým proudem.

Všeobecná bezpečnostní upozornění týkající se 
elektrického nářadí BEZPEČNOST OSOB

Při obsluze elektrického nástroje věnujte neustále pozornost tomu, co děláte, a při práci 
používejte zásady zdravého rozumu. Nepoužívejte nářadí, jste-li unaveni nebo pod vlivem 
drog, alkoholu nebo léků. I krátká okamžik nepozornosti při obsluze elektrického nářadí může mít za 
následek vážný úraz.

Používejte osobní ochranné vybavení. Vždy používejte ochranu zraku. Používání ochranného 
vybavení vhodného pro konkrétní pracovní podmínky, mezi které patří prachová maska, bezpečnostní 
obuv s protiskluzovými podrážkami nebo ochrana sluchu, sníží nebezpečí vzniku úrazů.
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Zabraňte neúmyslnému spuštění. Před připojením nářadí ke zdroji napájení a/nebo 
k akumulátorové sadě a před jeho převážením nebo přenášením se vždy ujistěte, že vypínač je 
ve vypnuté poloze. Přenášení elektrického nářadí s prstem na spínači nebo připojování elektrického 
nářadí, jehož spínač je v zapnuté poloze, je častou příčinou nehod.

Před zapnutím nástroje odstraňte seřizovací klíče nebo spínače. Klíč, který je ponechán na otáčející 
se části nástroje, může způsobit zranění.

Pracujte ve stabilní poloze. Vždy udržujte pevný postoj a stabilitu. To vám umožní zachovat si lepší 
kontrolu nad elektrickým nářadím v neočekávaných situacích.
Noste vhodný oděv. Nenoste volné součásti oděvu ani šperky. Nedávejte vlasy, oděv ani rukavice 
do blízkosti pohybujících se součástí. Pohybujícími se součástmi mohou být zachyceny volné šaty, 
šperky nebo dlouhé vlasy.

Jsou-li k dispozici zařízení k odsávání a jímání prachu, zajistěte, aby tato zařízení byla připojena 
a řádně používána. Použití zařízení k jímání prachu může snížit nebezpečí spojená s prašným 
prostředím.

Všeobecná bezpečnostní upozornění týkající se 
elektrického nářadí

POUŽÍVÁNÍ NÁŘADÍ A PÉČE 
O NĚ

Elektrické nářadí nepřetěžujte. Používejte správné elektrické nářadí, které je vhodné pro vaši 
aplikaci. Správné nářadí provede práci lépe a bezpečněji, je-li použito k účelu, pro který bylo navrženo.

Nepoužívejte elektrické nářadí, které má nefunkční vypínač. Každé nářadí, které nemůže být 
ovládáno vypínačem, je nebezpečné a musí být opraveno.

Před zahájením provádění jakýchkoli nastavení, před výměnou příslušenství nebo před uložením 
elektrického nářadí k uskladnění odpojte zástrčku napájecího kabelu od elektrické sítě nebo 
z nářadí vyjměte akumulátorovou sadu. Taková preventivní bezpečnostní opatření snižuje nebezpečí 
náhodného spuštění elektrického nářadí.

Elektrické nářadí, které není v činnosti, uchovávejte mimo dosah dětí a nedovolte, aby toto 
elektrické nářadí obsluhovaly osoby, které nejsou obeznámeny s ním samotným nebo s tímto 
návodem. V rukou neškolených uživatelů je elektrické nářadí nebezpečné.

Zajistěte řádnou údržbu elektrického nářadí. Kontrolujte nesouosost, překážky pohyblivých 
součástí, poškození a jiné podmínky, které by mohly nepříznivě ovlivnit provoz elektrického 
nářadí. Je-li elektrické nářadí poškozené, nechejte je před použitím opravit. Mnoho nehod je 
způsobeno nedostatečně prováděnou údržbou elektrického nářadí.

Řezné nástroje udržujte v řádně naostřeném a čistém stavu. Řádná údržba řezných nástrojů 
a ostření jejich řezných hran snižují pravděpodobnost uváznutí nástrojů a usnadňují ovládání stroje.

Elektrické nářadí, příslušenství, výměnné nástroje atd. používejte v souladu s tímto návodem 
a berte přitom v úvahu konkrétní pracovní podmínky a druh prováděné práce. Použití elektrického 
nářadí k činnostem, pro které není určeno, by mohlo mít za následek vznik nebezpečné situace.

Všeobecná bezpečnostní upozornění týkající se 
elektrického nářadí SERVIS

Provádění údržby a oprav vašeho elektrického nářadí svěřujte kvalifi kovanému opraváři, který 
používá pouze identické náhradní díly. Tím se zajistí zachování bezpečného stavu elektrického 
nářadí.
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VŠEOBECNÉ INFORMACE
POZOR

Abyste omezili nebezpečí vážného nebo dokonce smrtelného úrazu, před zahájením práce se 
strojem si pečlivě přečtěte veškeré bezpečnostní pokyny, které naleznete na předcházejících 
stranách tohoto dokumentu.

Konstrukce a provoz
Řada AME600 sestává z lehké elektrické hnací jednotky a ze vzájemně zaměnitelných, 
vysokofrekvenčních ponorných vibrátorů HA, čímž je umožněno sestavování kompletního stroje 
k vibračnímu zhutňování betonu.

Hnací jednotka sestává z následujících součástí:
 jednofázový elektrický motor pracující s napětím 230 nebo 115 V,
 zástrčka ve standardním provedení CE umožňující jednoduché připojení k vhodné elektrické 

síťové zásuvce,
 výlisek skříně z materiálu odolného proti nárazům, s dvojitou izolací, v provedení chráněném proti 

stříkající vodě (IP44),
 ergonomická rukojeť umožňující používání jednotky ve vodorovné nebo svislé poloze, podle 

prováděného druhu práce,
 přenášecí popruh.

Konstrukce ponorného vibrátoru je založena na principu kyvadla, který umožňuje otáčení ohebného 
hřídele nízkou rychlostí a dosažení vysoké frekvence vibrací. Ponorné vibrátory HA vibrují rychlostí 
v rozsahu 12 000 až 15 000 kmitů za minutu. Kombinace vysoké frekvence a odstředivé síly umožňuje 
rychlé a účinné vibrační zhutňování betonu. Průměry ponorných vibrátorů se liší v rozsahu od 25 mm 
do 45 mm.

Ponorné vibrátory jsou vybaveny ohebným pláštěm proměnné délky, který je určen k mechanickému 
připojení k sestavě hnací jednotky a stroje. Ohebný plášť je s hnací jednotkou spojen prostřednictvím 
rychločinné spojky umístěné na ohebném plášti. Ohebný plášť je k dispozici v délkách 1, 2 nebo 
3 metry.
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Hlavní součásti

1 Hnací jednotka 2 Ponorný vibrátor
3 Ohebný plášť 4 Uvolňovací rukojeť
5 Spínač 6 Rukojeť
7 Připojovací zástrčka a kabel 8 Zvedací kroužky

Označení
TYPOVÝ ŠTÍTEK

 

 
 

A Typ stroje
B Technické charakteristiky stroje
C Výrobní číslo
D Rok výroby
E  Symbol CE udává, že stroj je vyroben ve shodě s příslušnými směrnicemi. Další související 

informace jsou uvedeny v prohlášení o shodě ES, které je dodáno společně se strojem. Pokud 
typový štítek symbol CE neobsahuje, znamená to, že stroj neodpovídá požadavkům příslušných 
směrnic.

F  Tento symbol se vztahuje k recyklaci použitého elektrického a elektronického vybavení (DEEE). 
Další informace naleznete v kapitole „Likvidace vyřazeného stroje“.

G  Symbol v podobě knihy znamená, že si uživatel před prvním použitím stroje musí přečíst kapitolu 
„Bezpečnostní upozornění a pokyny určené pro obsluhu“.
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POKYNY URČENÉ PRO OBSLUHU
POZOR

Stroj musí být používán kvalifi kovaným personálem a ke stanovenému účelu.
Dodržujte všechny pokyny týkající se obsluhy a údržby.
Stroj, který je poškozen, nikdy nepoužívejte.
Hnací jednotku nelze ponořovat do vody ani betonu.
Neuvádějte vibrátor na delší dobu v činnost, není-li ponořen v betonu.
Chraňte ponorný vibrátor před nárazy způsobenými pádem na zem.
Zabraňte dlouhodobému styku hlavy vibrátoru se dnem bednění nebo s kovovými výztužemi.
Zajistěte, aby vstup i výstup hnací jednotky byly trvale volné. V opačném případě dojde ke 
snížení účinnosti chlazení a k následnému přehřátí motoru.

Uvedení do provozu
PŘED POUŽITÍM

 Zkontrolujte, zda je zařízení včetně konektorů a připojovacích kabelů v dobrém celkovém stavu.
 

Poškozené elektrické vybavení neprodleně vyměňte.
 Používejte pouze izolované elektrické prodlužovací kabely, které jsou určeny k venkovnímu 

použití (typ H07-RN-F nebo A07-RN-F).
 Zkontrolujte, zda hodnota napětí a druh proudu napájecího zdroje odpovídají hodnotám, které 

jsou pro vibrátor specifi kovány. Příslušné údaje naleznete na štítku připevněném k držáku 
elektrického vybavení.

 Nikdy netahejte za zachycený elektrický kabel. Takový kabel by mohl být poškozen výztužemi 
vloženými v betonu nebo jinými vyčnívajícími předměty a stát se velmi nebezpečným.

 K hnací jednotce připevněte přenášecí popruh.

Připojení ponorného vibrátoru
Nikdy ponorný vibrátor nepřipojujte k běžící hnací jednotce.

Zkontrolujte, zda je vypnuto napájení vibrátoru.

 Zasuňte spojku 1 hnací jednotky do konce 
spojky 2 pláště.

 Zatlačte spojku až na doraz a zkontrolujte, 
zda je čtyřhran 3 ohebného hřídele v záběru 
se čtyřhranem 4 spojky hnací jednotky.

 Utažením uvolňovací rukojeti 5 zajistěte 
konec pláště v poloze připevněné k hnací 
jednotce.
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Použití

 Zkontrolujte, zda je spínač nastaven ve 
vypnuté poloze.

 Připojte zástrčku hnací jednotky k zásuvce 
vhodného zdroje napájení.

 Přemístěte spínač do polohy I. Ponorný 
vibrátor začne vibrovat.

Poznámka: Ergonomická rukojeť umožňuje 
uživateli držet jednotku v pohodlné poloze, která je 
přizpůsobena prováděnému druhu práce.

ZASTAVENÍ
 Přemístěním spínače do polohy O zastavte 

hnací jednotku.

Vibrace
DŮLEŽITÉ

PONORNÝ VIBRÁTOR NEPOUŽÍVEJTE K PŘEMÍSŤOVÁNÍ BETONU DO STRAN.

 

 

Plnění bednění betonem provádějte rovnoměrně, ve vrstvách 
o tloušťce asi 30 - 50 cm.
Při provádění vibračního zhutňování postupujte systematicky. 
Ponorný vibrátor postupně zasouvejte ve svislém směru, a to 
vždy o vzdálenost odpovídající 8-10násobku průměru trubky.
Nechejte vibrátor proniknout do vzdálenosti asi 15 cm do 
nejbližší dolní vrstvy, abyste zajistili, že se různé vrstvy řádně 
vzájemně spojí.

Beton je důkladně vibračně zhutněn tehdy, jestliže oblast okolo 
vibrátoru získá lesklý vzhled a na povrch nevystupují žádné 
velké vzduchové bubliny. K dosažení tohoto stavu je obvykle 
zapotřebí doba činící 10-20 sekund.
Vibrátor vytahujte pomalu, aby měl beton dostatek času zatéci 
zpět do dutiny, která při vytahování vibrátoru vzniká.
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ÚDRŽBA
POZOR

Práce údržby smí provádět pouze kvalifi kovaný elektromontér.
Vždy používejte originální díly dodané výrobcem.
Poškozené díly je nutno ihned vyměnit.
K čištění hnací jednotky nepoužívejte vysokotlaké čisticí zařízení.
Zjistíte-li při kontrole elektrického vybavení, že je kterákoli jeho součást poškozena, tuto součást 
neprodleně opravte.
Provádění řádné údržby stroje je důležitým předpokladem pro zajištění jeho správné funkce. Stroj 
musí být udržován v čistotě, aby bylo možno rychle zjistit jakékoli netěsnosti, povolené šrouby nebo 
poškozené konektory.

Rozdíly mezi originálními a napodobenými díly
Při nákupu náhradního dílu je vždy nutno nejprve ověřit, zda se skutečně jedná o originální díl dodávaný 
společností Atlas Copco.
Součásti stroje AME600 jsou uvedeny v „Seznamu náhradních dílů“ s referenčním číslem 9800 1192 01. 
Tento seznam náhradních dílů obsahuje objednací čísla dílů společně s počty, ve kterých jsou tyto díly 
ve stroji AME600 obsaženy.

Hnací jednotka
KAŽDÝ DEN

 Před každým použitím zkontrolujte, zda jsou volné otvory pro chlazení motoru (kamínky a písek 
mohou bránit nasávání vzduchu a snižovat tak účinnost chlazení hnací jednotky).

 Po každém použití je jednotku nutno očistit. Musí z ní být odstraněny zbytky betonu a cizí 
předměty.

PO KAŽDÝCH 100 PROVOZNÍCH HODINÁCH
 Kontrolujte kartáčky motoru. Kartáčky motoru jsou vybaveny bezpečnostním systémem, který při 

zjištění podstatného opotřebení kartáčků zastavuje chod motoru.

Poznámka: Pohon obsahující motor obsahuje náplň mazacího tuku BLASOLUBE 301 v množství 17 
gramů a za běžných podmínek nevyžaduje dodatečné mazání.

Ohebný plášť
PO KAŽDÝCH 100 PROVOZNÍCH HODINÁCH

 Odpojte ohebný plášť na straně hnací jednotky (pomocí uvolňovací rukojeti) i na straně 
ponorného vibrátoru (pomocí spojky s levým závitem).

 Vyjměte ohebný hřídel z pláště.
 Namažte ohebný hřídel tukem SHELL HDX2 RETINAX.

 • Množství: 20 gramů na každý metr ohebného hřídele.

Důležité: Dodržujte doporučené množství mazacího tuku. V důsledku nadměrného namazání může 
docházet k přetěžování elektrického motoru a následnému vypínání jističe. Doporučujeme, aby po 
každém namazání ohebného hřídele byl ponorný vibrátor uveden po dobu přibližně 2 minut v činnost 
mimo beton, čímž se zajistí správné rozložení maziva v ohebném plášti.
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Ponorný vibrátor
Ponorné vibrátory nevyžadují žádnou zvláštní údržbu.

Výměna uhlíků

Uhlíky jsou umístěny na každé straně hnací 
jednotky.
Při provádění údržby je třeba systematicky 
vyměňovat oba uhlíky.

 

1 

Poznámka: Existují dva modely uhlíků. Oba modely 
jsou dokonale slučitelné.

1. Odstraňte kryt 2.
2.  Vytáhněte uhlík 1 pomocí malého 

šroubováku.
3. Odpojte konektory 3.

Poznámka: Konektory odložte mimo jednotku.
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3 

1 

4.  Vložte uhlík 1 do jeho pouzdra a dodržte 
přitom správný směr jeho instalace.

5. Připojte konektory 3.
6. Zasuňte uhlík do jeho pouzdra až na doraz.

 4 

7. Zkontrolujte stav těsnicího o-kroužku 4.

8.  Umístěte kryt 2 do montážní polohy (s kolíky 
směřujícími nahoru) a přitom se ujistěte, 
že nedošlo k poškození nebo přiskřípnutí 
těsnicího o-kroužku 4.

9. Utáhněte kryt 2 na hnací jednotce.
10.  Uvedený postup zopakujte při výměně 

druhého uhlíku 1.
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LIKVIDACE VYŘAZENÉHO STROJE
Všechny vyřazené stroje musí být rozebrány a zlikvidovány takovým způsobem, který umožní recyklaci 
co největšího podílu materiálu, minimalizuje jakýkoli nepříznivý vliv na životní prostředí a bere ohled na 
omezení stanovená místními předpisy.

Elektronická a elektrická zařízení mohou obsahovat potenciálně nebezpečné látky. Namísto 
odvážení na skládku je předávejte k recyklaci v souladu s národní legislativou platnou v zemi 
použití.
Podle evropských směrnic 2002/95/ES a 2002/96/ES.
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TECHNICKÉ CHARAKTERISTIKY
Elektrická hnací jednotka

Hnací jednotka AME600 UK/
verze US-CAN

AME600 UK/
verze EU

Napětí V 115 230

Počet fází - 1 1

Frekvence Hz 50/60 50/60

Max. otáčky bez zatížení/ pod 
zatížením ot/min 4 700/3 000 4 700/3 000

Výkon pod zatížením při 3 000 ot/min W 600 600

Proud A 5,5 11

Hladina hluku * LpA
 LwA

dB(A) 82
93

82
93

Vážené efektivní zrychlení ** 
Nejistota měření (K) m/s² 1,72

0,38
1,72
0,38

Ochrana - IP44 IP44

Rozměry: D x Š x V mm 357×95×180 357×95×180

Délka kabelu m 5 5

Hmotnost kg 1,9 1,9
* Hladina hluku měřená ve vzduchu ve vzdálenosti 1 metr podle normy ISO 3744.
 Nejistota měření ±3 dB.
** Vážené efektivní zrychlení měřené ve vodě v oblasti zápěstí za použití metody HA35-1 podle normy ISO 5349.

Vibrační část
Vibrační část HA25-1 HA25-2 HA25-3 HA35-1 HA35-2 HA35-3 HA45-1 HA45-2

Průměr mm 26 36 45

Délka mm 295 330 375

Délka pláště m 1 2 3 1 2 3 1 2

Celková 
hmotnost kg 2,8 4,0 5,2 4,4 6,0 7,6 5,9 7,5

Otáčky ot/
min 12000 12000 12000

DŮLEŽITÉ
Výše uvedené informace jsou všeobecným popisem a v žádném případě 

nepředstavují jakoukoli záruku.
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PROHLÁŠENÍ O SHODĚ
Prohlášení o shodě ES (Směrnice 2006/42/ES)
My, společnost Atlas Copco Construction Tools AB, tímto prohlašujeme, že níže vyjmenované stroje jsou 
vyrobeny ve shodě s ustanoveními směrnic ES 2006/42/ES (Směrnice o strojních zařízeních), 2006/95/
ES, 2004/108/ES a s níže uvedenými harmonizovanými normami.

Typ Výkon
(W)

Otáčky
(min-1)

Hmotnost
(kg)

AME600 600 3000 1,9

Byly uplatněny následující harmonizované normy:
  EN60751-1
  EN60745-2-12
  EN12649

Zástupce oprávněný k podepisování technické dokumentace:
Peter Karlsson
Atlas Copco Construction AB
Box 703
391 27 Kalmar
Sweden

Viceprezident pro konstrukci a vývoj:
Erik Sigfridsson

Výrobce:
Atlas Copco Construction AB
Box 703
391 27 Kalmar
Sweden

Místo a datum:
Kalmar, 23.11.2011









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.

www.atlascopco.cz
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