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ÚVOD

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY
Úvod

Použité bezpečnostní symboly

NEBEZPEČÍ

VÝSTRAHA

UPOZORNĚNÍ
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NEBEZPEČÍ

VÝSTRAHA

UPOZORNĚNÍ
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Před zahájením práce s přístrojem si přečtěte tento návod k obsluze a bezpečnostní pokyny. Součástí jsou 
pokyny pro obsluhu a údržbu čerpadla. Cílem této příručky je vysvětlit uživateli čerpadla zásady bezpečné 
a efektivní práce s přístrojem a jeho údržby.

Pro snížení nebezpečí vážného úrazu obsluhy nebo jiných osob si před zahájením práce s hydraulickým 
zdrojem přečtěte tyto bezpečnostní pokyny. Uložte tyto bezpečnostní pokyny na pracovišti, rozdělte kopie do-
kumentu zaměstnancům a zkontrolujte, že všichni si bezpečnostní pokyny před použitím hydraulického zdroje 
přečetli. Dodržujte příslušné bezpečnostními předpisy.

Tyto bezpečnostní pokyny byly sestaveny z mezinárodních bezpečnostních standardů a jsou součástí návodu 
k obsluze. Štítky a označení důležité pro bezpečný provoz a ošetřování hydraulického zdroje jsou součástí 
každého přístroje. Zkontrolujte jejich čitelnost. Nové štítky můžete objednat dle seznamu náhradních dílů.

Symboly NEBEZPEČÍ, VÝSTRAHA a UPOZORNĚNÍ použité u bezpečnostních pokynů mají tyto významy:

Označuje bezprostřední hrozbu, 
jejímž následkem JE v případě ne-
dodržení pokynu označeného tím-
to symbolem vážný nebo smrtelný 
úraz

Označuje hrozbu nebo nebezpečný 
postup, jejichž následkem MŮŽE 
BÝT v případě nedodržení pokynu 
označeného tímto symbolem vážný 
nebo smrtelný úraz

Označuje hrozbu nebo nebezpečný 
postup, jejichž následkem MŮŽE 
BÝT v případě nedodržení pokynu 
označeného tímto symbolem úraz 
nebo materiální škody

• Před spuštěním si důkladně přečtěte   
 všechny pokyny

• Zvláštní pozornost věnujte 
 informacím  označeným tímto 
 symbolem

• Používejte pouze originální náhradní díly   
 Atlas Copco

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY



Všeobecná bezpečnostní pravidla

• Hydraulický zdroj je povoleno používat pouze v souladu s jeho určením.
• Zjistěte způsob vypnutí zdroje v případě nebezpečí.
• Používat zdroj a provádět jeho údržbu mohou pouze kvalifikované a vyškolené osoby.
• Uložte hydraulický zdroj na bezpečném a uzamčeném místě mimo dosah dětí.
• Soustřeďte se na práci.
• Řiďte se zásadami zdravého rozumu.
• Nepoužívejte hydraulický zdroj jste-li unaveni, pod vlivem drog., alkoholu nebo jiných skutečností, které  
 mohou ovlivnit Váš zrak, reakce nebo úsudek.
• Nikdy nenechávejte hydraulický zdroj trvale zapnutý.
• Nezvedejte zdroj výše, než dovolují místní pracovní předpisy.
• Předpokladem pro bezpečný provoz přístroje je jeho pravidelná údržba. Dodržujte pokyny v návodu  
 k obsluze. Včas vyměňujte poškozené nebo potřebné díly. V případě potřeby větší opravy hydraulického  
 zdroje kontaktujte nejbližší autorizovanou prodejnu. Při čištění mechanických dílů rozpouštědly dodržujte  
 platné bezpečnostní předpisy a zajistěte dostatečné větrání.
• Výfukové plyny hydraulického zdroje jsou zdraví škodlivé a mohou za určitých podmínek způsobit smrt.  
 Nespouštějte hydraulický zdroj v uzavřených prostorech i v případě, že jsou otevřeny dveře a okna. Hyd- 
 raulický zdroj spouštějte a provozujte pouze ve venkovním prostředí.

VÝSTRAHA
Výfukové plyny motoru tohoto přístroje ob-
sahují chemické látky. Tyto chemické látky 
mohou být příčinou onemocnění rakovinou, 
vrozených dětských poruch a poškození re-
produkční schopnosti

Hydraulický zdroj spouštějte a provozujte 
pouze ve venkovním prostředí

• Jiskry z výfuku nebo elektrické soustavy mohou způsobit požár nebo výbuch.
 Nepoužívejte přístroj v uzavřených prostorech s hořlavým materiálem, výpary nebo prachem.

Ochranné prostředky
Vždy používejte schválené prostředky osobní ochrany. Obsluha a ostatní osoby v blízkosti musí během práce 
minimálně používat následující schválené ochranné prostředky:

be
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• ochrana sluchu

Je-li přístroj používán jako zdroj pro hydraulická kladiva, rozbrušovací pily a podobné nástroje, používejte 
následující ochranné prostředky:

• ochranná přilba
• bezpečnostní brýle s bočním krytím
• respirátor (v případě potřeby)
• ochranné rukavice
• bezpečnostní obuv



OZNAČENÍ
Identifikace

CE

Označení CE potvrzuje, že přístroj má certifikaci CE. Označení je umístěno na identifikačním štítku. Další
informace viz “Prohlášení o shodě” dodávané s hydraulickým zdrojem.

Bezpečnostní štítky na hydraulickém zdroji

VŠEOBECNÉ INFORMACE

DŮLEŽITÉ
Při snížení otáček se snižuje 
kroutící moment motoru. Pro-
to hydraulický zdroj nemůže ve 
všech případech dodávat při 
nízkých otáčkách max. tlak
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The CE marking verifies that the machine is CE approved. The marking is on the ID-tag. See
the “Declaration of Conformity” supplied with the Power Pack for more information.




The Atlas Copco LP 9-20 P PAC is a hydraulic power pack designed for operating Atlas
Copco hydraulic breakers and other tools. The Power Pack is fitted with a 9 HP Honda GX
270 air cooled petrol engine with hydraulic POD system. The flow of the LP 9-20 P Power
Pack is 20 l.p.m.

IMPORTANT
The torque of the engine is reduced
when reducing the rpm. The Power
Pack can therefore not in all cases
deliver the maximum pressure at
low rpm.
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Atlas Copco LP 13-30 P PAC je hydraulický zdroj navržený pro hydraulická kladiva a jiné nástroje Atlas Copco. 
Hydraulický zdroj je vybaven vzduchem chlazeným benzínovým motorem Honda GX 390 s výkonem 13 HP  
a hydraulickým systémem POD. Průtočné množství hydraulického zdroje LP 13-30 P je 20-30 l/min.
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Identifikace dílů

1) Víčko palivové nádrže

2) Víčko nádrže hydraulického oleje

3) Stavoznak hydraulického oleje

4) Ukazatel stavu filtru

5) Filtr hydraulického oleje

6) Měrka motorového oleje.

7) Spínač zapalování OFF/ON

8) Kohout přívodu paliva

9) Chladič oleje

10) Hydraulické čerpadlo

11) Páčka sytiče

12) Startovací rukojeť

13) Tlakový přepouštěcí ventil

14) Sklopné rukojeti

15) Obtokový ventil

16) Vzduchový filtr

17) Vypouštěcí zátka



NÁVOD K OBSLUZE
Příprava před spuštěním

Před spuštěném hydraulického zdroje po delší době odstavení je nutno provést následující kontroly. Všechny 
tyto kontroly jsou předpokladem pro udržení provozuschopnosti hydraulického zdroje. Některé z nich jsou 
důležité pro Vaši bezpečnost.

VÝSTRAHAbe
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• Benzín a jeho výpary jsou hořlavé a výbušné. Požár nebo výbuch může způsobit vážné popá-
leniny nebo smrtelný úraz

• V blízkosti hydraulického zdroje nepoužívejte otevřený plamen

• Během doplňování paliva a práce s motorem nekuřte

• Nedoplňujte palivo při běžícím motoru. Před doplňováním paliva motor vypněte a nechejte ho 
ochladit min. 2 minuty

• Nepřeplňujte palivovou nádrž. Nádrž naplňte cca 30-40 mm pod okraj hrdla nádrže, aby zůstal 
prostor pro rozpínání paliva při zahřátí

• Odstraňte nečistoty zvláště z okolí připojovacích míst a chladiče hydraulického oleje
• Očistěte všechny bezpečnostní štítky. Chybějící nebo nečitelné štítky vyměňte
• Zkontrolujte hydraulický zdroj a hadice, zda některé díly nechybějí nebo nejsou poškozené
• Zkontrolujte okolí zdroje, zda nedochází k úniku oleje nebo paliva
• Zkontrolujte bezpečnost sklopného rámu
• Zkontrolujte utažení víčka palivové nádrže
• Zkontrolujte stav hydraulického oleje a v případě potřeby ho doplňte
• Umístěte hydraulický zdroj na bezpečné místo
• Zkontrolujte, zda jsou hydraulické spojky čisté a v dobrém stavu
 Zkontrolujte, zda všechny zařízení, které plánujete použít, jsou kompatibilní s používaným typem hydrau- 
 lického zdroje. viz kap. Průtočná množství
• Zkontrolujte stav motorového oleje a v případě potřeby ho doplňte
• Zkontrolujte, zda máte dostatek paliva pro plánovanou práci. V případě potřeby palivo doplňte, ale ne- 
 přeplňujte nádrž



Spuštění motoru

VAROVÁNÍ

6. Po zahřátí motoru postupně přesouvejte páčku  
 sytiče (C) do polohy OPEN

Zastavení motoru

1. Přepněte spínač zapalování motoru (A) do polohy 0

2. Vypněte přívod paliva otočením kohoutu (B) do polo- 
 hy OFF 

Ovládací prvky hydrauliky  
a spojky

Obtokový ventil (1) musí být během startování mo-
toru v poloze OFF (vypnuto) a během práce s ná-
strojem v poloze (ON).

be
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1. Přepněte spínač zapalování motoru (A) do po-
lohy 1

2. Zapněte přívod paliva otočením kohoutu (B) do 
polohy ON 

3. Páčku sytiče (C) posuňte do polohy CLOSE 
(zavřeno). Při zahřátém motoru nebo při vyso-
ké teplotě okolí nechejte páčku sytiče v poloze 
OPEN (otevřeno)

4.  Nastavte hydraulický obtokový (bypass) ventil 
do polohy OFF

5. Lehce zatáhněte za startovací rukojeť (E), do-
kud neucítíte odpor, potom zatáhněte silně

Nepracujte s hydraulickým kladivem 
nebo jiným nástrojem během seřizová-
ní sytiče nebo ventilu paliva aby nedošlo  
k poranění vašich prstů.

Hydraulické spojky (2) a (3) jsou určena pro připoje-
ní hydraulického zdroje k nástroji:

• Spojka (2) Vratná větev
• Spojka (3) Tlaková větev



Připojení / odpojení hadic

VAROVÁNÍ

Připojení hadic

Odpojení hadic

Upozornění: Odjištění spojky se provádí povyta- 
  žením zajišťovacího prstence.

VÝSTRAHA

Kontrola hydraulického systému

Pro nastavení průtoku oleje a tlakového přepouště-
cího ventilu doporučujeme použít zkušební zařízení 
Atlas Copco nebo srovnatelné.

Číslo dílu 3371 8011 54

Postup při kontrole

be
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Part number 3371 8011 54

5-46 l/min. (1-12 gal/min.)

0-250 bar (0-3600 psi)

VÝSTRAHA
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1. Příprava hydraulického zdroje
a) Přepněte obtokový (bypass) ventildo polo-

hy OFF
b) Zastavte motor

2. Kontrola spojek
a) Zkontrolujte, zda jsou spojky čisté a v dob-

rém stavu

3. Připojení hadic
a) Připojte hadici vratné větve
b) Připojte hadici tlakové větve

4. Kontrola množství hydraulického oleje
a) Spusťte motor na nechejte zaplnit hydrau-

lický obvod
b) Zkontrolujte množství hydraulického oleje

1. Zastavte motor (viz kap. Zastavení motoru)

2. Připojte zkušební zařízení k hydraulickému 
zdroji. Výstup (B) připojte ke spojce vratné 
větve a výstup (A) ke spojce tlakové větve 
zdroje. Zkontrolujte, zda zátěžový ventil na 
zkušebním zařízení je plně otevřený

3. Nastartujte motor (viz kap. Spuštění moto-
ru)

4. Nastavte hydraulický obtokový (bypass) ven- 
til zdroje do polohy ON

Zkontrolujte, zda všechny zařízení, které 
plánujete použít, jsou kompatibilní s použí-
vaným typem hydraulického zdroje

Nekompatibilní zařízení mohou způsobit po-
škození zařízení a hydraulického zdroje

Srovnejte průtok uvedený v kap. Průtočná 
množství s průtokem uvedeným v technic-
kých specifikacích návodu k obsluze zaříze-
ní

Neodpojujte hadice za běhu hydraulického 
zdroje nebo je-li hydraulický olej horký

Horký hydraulický olej může způsobit vážné 
popáleniny

1. Příprava hydraulického zdroje
 a) Přepněte obtokový (bypass) ventil do polo- 
  hy OFF
 b) Zastavte motor

2. Odpojení hadic
 a) Odpojte hadici vratné větve
 b) Odpojte hadici tlakové větve



Nepřesnost odečtu hodnoty na mě-
řiči průtoku je ±2 l/min. (±0.5 gal/
min). Neodpovídá-li výkon zdroje 
technickým specifikacím, viz kap.
VYHLEDÁVÁNÍ ZÁVAD A JEJICH 
ODSTRAŇOVÁNÍ

Upozornění: 

Plán údržby

Nedostatečně ošetřovaný hydraulický zdroj před-
stavuje při provozu riziko. Pravidelná údržba a ma-
zání dle plánu údržby je předpokladem pro bezpeč-
ný provoz hydraulického zdroje.

S výjimkou denní údržby je plán údržby založen na 
provozních hodinách zdroje. Pravidelně kontrolujte 
provozní hodiny hydraulického zdroje. Hydraulický 
zdroj nepoužívejte, je-li překročen servisní interval. 
Nechejte opravit všechny závady, nalezené během 
pravidelné údržby, před uvolněním zdroje pro pou-
žití.

VÝSTRAHA

Denní údržba
1. Celkově očistěte hydraulický zdroj
2. Zkontrolujte palivové vedení, víčko nádrže pa- 
 liva a spojovací šroubení na výskyt trhlin nebo  
 netěsností. V případě potřeby díly vyměňte
3. Zkontrolujte, zda nedošlo k poškození zdroje
4. Zkontrolujte množství hydraulického oleje
5. Zkontrolujte množství motorového oleje
6. Zkontrolujte hydraulické spojky
7. Zkontrolujte hydraulické hadice
8. Zkontrolujte hydraulický filtr

DŮLEŽITÉ
Pokud je ukazatel znečistění filtru v červe-
ném poli (při volnoběžných otáčkách moto-
ru a zahřátém oleji v hydraulickém okruhu), 
je nutno filtr vyměnit. Filtr demontujte oto-
čením ve směru hod. ručiček (pomocí klíče 
na olejové filtry). Naklopením hydraulické-
ho zdroje dozadu minimalizujete množství 
vytečeného oleje.

Před montáži nového filtru doporučujeme
potřít olejové těsnění olejem, aby bylo mož-
no filtr snadno správně utáhnout.

VÝSTRAHA

Upozornění: Po prvním dni provozu zdroje zkont-
rolujte utažení šroubů, matic a hadi-
cových šroubení a následně kontro-
lu provádějte dle plánu údržby

Upozornění: Po prvních 8 hod. provozu vyměňte 
motorový olej a následně výměnu 
oleje provádějte dle plánu údržby 
uvedeném v návodu k obsluze a po-
kynech pro údržbu výrobce motoru

be
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Údržbu musí provádět kompetentní osoba  
s příslušnou kvalifikací.

Před zahájením údržby zkontrolujte, zda je 
hydraulický zdroj bezpečně a správně ulo-
žen na podlaze.

Tenké paprsky tlakového oleje mohou vnik-
nout do pokožky. Nezkoušejte případný 
únik hydraulického oleje prsty. Nepřibližuj-
te obličej k místům předpokládaného úniku 
oleje. U místa předpokládaného úniku oleje 
přidržte kousek lepenky a potom ho zkont-
rolujte na výskyt olejové skvrny.
Pokud dojde ke vniknutí hydraulického ole-
je do pokožky, ihned vyhledejte lékařskou 
pomoc.

5. Otočte zátěžovým ventilem, dokud manometr 
neukazuje tlak cca. 70 bar (1000 psi) a nechejte 
zdroj po dobu 3-4 min zahřát

6. Pomalu zavřete zátěžový ventil, až manome-
trukazuje jmenovitý tlak dle technických specifi
kací

7. Zkontrolujte, zda průtok odpovídá technickým 
specifikacím



Každé 3 měsíce

Každých 300 provozních hodin 
nebo jednou ročně

Likvidace odpadu

Použité a vyřazené díly je nutno likvidovat způso-
bem, který zaručuje recyklaci max. objemu vyřaze-
ných dílů a ochranu životního prostředí

ZÁVADY A JEJICH ODSTRANĚNÍ

VÝSTRAHA

Údržbu musí provádět kompetentní osoba s příslušnou kvalifikací.

Problém Příčina Odstranění
Motor se otáčí, ale
nestartuje

Málo paliva Doplňte palivo do nádrže.
Zablokované vedení paliva. Vyčistěte vedení paliva.

Spínač zapalování je v poloze 
OFF.

Přepněte spínač zapalování do 
polohy ON.

Málo motorového oleje. Doplňte motorový olej.
Nízká hladina hydraulického ole-
je.

Doplňte hydraulický olej.

Palivový kohout je v poloze 0. Otočte kohout do polohy 1.
Není zavřený sytič. Zavřete sytič.
Porucha motoru. Viz příručka motoru.

Motor se neotáčí nebo se otáčí ob-
tížně.

Obtokový ventil je v poloze ON. Otočte ventil do polohy OFF.
Porucha motoru. Viz příručka motoru.

Nízká hladina hydraulického oleje. Poškozené hydraulické hadice. Proveďte kontrolu a výměnu vad-
ných hadic.

Únik oleje ve spojích. Zkontrolujte utažení spojů/úniky 
oleje.

Vadné spojky hadic. Vyměňte spojky.

be

10

1. Proveďte denní údržbu a údržbu po 3 měsí- 
cích.

2. Proveďte výměnu hydraulického oleje
3. Vyměňte filtr hydraulického oleje

1. Proveďte denní údržbu
2. Zkontrolujte utažení šroubů, matic a hadicových 

šroubení
3. Vyčistěte vzduchový filtr (viz příručka výrobce  

motoru)
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Problém Příčina Odstranění
Nízký výkon připojeného zařízení. Přepouštěcí ventil je nastaven na 

nízký tlak
Nastavte ventil správně

Vysoký tlak ve vratné větvi Zkontrolujte hydraulické hadice, 
zda nejsou zablokovány

Opotřebované hydraulické čerpa-
dlo

Vyměňte čerpadlo

Nesprávné nastavení POD Nastavte vyšší otáčky motoru
Zpěněný nebo zakalený hydraulic-
ký olej.

Vzduch nebo voda v oleji Zkontrolujte příp. uvolnění spojů 
ve větvi k čerpadlu
Zkontrolujte, zda není povolené 
víčko nádrže
Zkontrolujte, zda je hladina oleje 
na horním okraji stavoznaku

Nadměrné zahřívání připojeného 
zařízení.

Nevhodné umístění hydraulického 
zdroje, recirkulace teplého vzdu-
chu

Přemístěte zdroj pro volnou cirku-
laci chladícího vzduchu

Zanesený chladič oleje Vyčistěte chladič vyfoukáním ne-
čistot. NIKDY pro tuto práci nepo-
užívejte drátěný kartáč

Vadný ventilátor Vyměňte ventilátor
Vysoký tlak ve vratné větvi. Zkontrolujte hydraulické hadice
Vadné zařízení Zkontrolujte a opravte nástroj

Hydraulický zdroj se náhle zasta-
ví.

Palivo došlo Doplňte palivo do nádrže

Málo hydraulického oleje, sepnutí 
plovákového spínače

Doplňte hydraulický olej

Málo motorového oleje, kontrolka 
oleje svítí

Doplňte motorový olej

TECHNICKÁ DATA

Rozměry

Výška (A) = 705 mm
Šířka (B) = 600 mm
Délka (C) = 747 mm
Hmotnost s olejem = 91 kg
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Typ motoru

Motor

Výkon

Palivo

Startér

Motor Honda GX 390 QX, benzíno-
vý, vzduchem chlazený čtyřtaktní 
jednoválec se systémem kontroly 
stavu motorového oleje a tranzisto-
rovým zapalováním

13 HP (9.6 kW) při 3600 ot./min.

Benzín

Ruční startování rukojetí.

Hydraulická soustava
Typ obvodu

Typ okruhu

Filtrace

Systém  
chlazení

Otevřený centrální (Open centre)

Zubové čerpadlo, přímý náhon z 
klikové hřídele motoru přes pružino-
vou spojku

Filtr 25µ ve vratné větvi. Obtokový 
ventil v bloku ventilu

Termostaticky řízený vzduchový 
chladič oleje

Kapaliny, mazadla, množství  
a specifikace
Položka

Motor (olej)

Palivová nádrž
Hydraulický 
olej

Množství Kapalina / mazadlo

Litry (gal,US)

Viz návod k obsluze výrobce moto-
ru

6.5 (1.7) Bezolovnatý benzín
7.0 (1.8) Mobil EAL 224 nebo  
 srovnatelný

Průtočná množství
Evropská asociace výrobců hydraulických nástrojů 
(E.H.T.M.A.) kategorizuje hydraulické zdroje a ná-
stroje na základě průtočného množství a pracovní-
ho tlaku.

Náš hydraulický zdroj LP 13-30PAC je dle E.H.T.M.A. 
zařazen následovně:

Průtočné množství, l/min (gal,US) 20-30 (5.2-
7.9)
Jmen. tlak, bar (psi) 120 (1 740)
Max. tlak, bar (psi) 138 (2 001)
Kategorie E.H.T.M.A. C a D

Upozornění: Hydraulické zdroje Atlas Copco 
jsou zřetelně označena názvem 
kategorie E.H.T.M.A. Je důleži-
té, aby hydraulický nástroj pou-
žitý v kombinaci s hydraulickým 
zdrojem byl zařazen do kompa-
tibilní kategorie. V případě po-
chybností kontaktujte Vašeho 
prodejce Atlas Copco.

Zdroj LP 13-30 P PAC umožňuje pracovat v reži-
mech průtoku 20 l/min nebo 30 l/min.

Můžete změnit průtok z hodnoty 30 l/min (katego-
rie EHTMA D) na 20 l/min ( kategorie EHTMA C) 
následovně:

(a) Povolte šroub (1)
(b) Přesuňte válec POD na příslušnou značku
(c) Utáhnete šroub (1)
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1) Při normální teplotě okolí, 0- 40°C (32-104°F),  
 nemá max. délka hydraulických hadic překročit  
 25 m (82 ft)

2) Normálně jsou pro hydraulický zdroj používány  
 7 m hadice Twin.

Hadice Twin a ostatní příslušenství jsou uvedeny  
v seznamu náhradních dílů.

Akustické emise

Úroveň akustického tlaku 
ve vzdálenosti 1 m 
(ISO 11203) LPA

92 dB

Zaručený akustický výkon
úroveň (2000/14/EC) LWA

104 dB

DŮLEŽITÉ

zs
t1

82
47

VÝSTRAHA

Tlakový přepouštěcí ventil na hydraulickém 
zdroji může být v některých případech na-
staven na vyšší hodnotu, než je předepsaný 
max. tlak dle kategorie E.H.T.M.A.

Příliš vysoký tlak na přepouštěcím ventilu 
může způsobit poškození nástroje.

Nastavte znovu tlakový přepouštěcí ven-
til na hydraulickém zdroji, pokud technické 
specifikace nástroje předepisují nižší tlak na
přepouštěcím ventilu, než je standardní na-
stavení hydraulického zdroje.

be

Při snížení otáček se snižuje kroutící mo-
ment motoru. Proto hydraulický zdroj nemů-
že ve všech případech dodávat při nízkých 
otáčkách max. tlak.

Délka hadic

Tyto uvedené hodnoty jsou zjištěny testováním  
v laboratoři ve shodě s platnými předpisy a ne-
jsou určeny pro uplatnění v rizikových situacích. 
Hodnoty naměřené na pracovišti mohou překra-
čovat uvedené hodnoty. Aktuální hodnoty a riziko 
poškození zdraví obsluhy jsou individuálně závislé  
na způsobu práce, pracovišti, pracovní době  
a fyzické kondici obsluhy.

DŮLEŽITÉ
Firma Atlas Copco Construction Tools AB, 
neručí za následky použití výrobku s dekla-
rovanými parametry bez ohledu na aktuální 
situaci, za následky podstoupení osobního 
rizika v dané situaci na pracovišti, která se 
vymyká naší kontrole.



Poznámky




