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MAGYAR (Eredeti útmutató)

Az általános nézet magyarázata
6-1. VédĘ
7-1. Kefetartó sapka
7-2. Csavarhúzó

3-2. Szerszámcsonk
4-1. O-gyĦrĦ
4-2. Pecek
5-1. Határjelzés

1-1. Kapcsoló kioldógomb
2-1. Oldalmarkolat
2-2. Horony
3-1. Hüvely

RÉSZLETES LEÍRÁS
Modell
Teljesítmény

TW1000
Szabvány fejescsavar

M22 - M30

Nagy szakítószilárdságú fejescsavar

M22 - M24

Négyszögletes csavarbehajtó

25,4 mm

Üresjárati sebeség (min-1)

1400

Ütés percenként

1500

Max. meghúzási nyomaték

1000 N.m

Teljes hossz

382 mm

Tiszta tömeg

8,6 kg

Biztonsági osztály

/II

• Folyamatos kutató- és fejlesztĘprogramunk eredményeként az itt felsorolt tulajdonságok figyelmeztetés nélkül megváltozhatnak.
• A tulajdonságok országról országra különbözhetnek.
• Súly, az EPTA 01/2003 eljárás szerint
ENE036-1

ENG900-1

RendeltetésszerĦ használat
A szerszám fejescsavarok és anyák meghúzására
használható.

Vibráció
A vibráció teljes értéke (háromtengelyĦ vektorösszeg)
EN60745 szerint meghatározva:

ENF002-2

Tápfeszültség
A szerszámot kizárólag olyan egyfázisú, váltóáramú
hálózatra szabad kötni, amelynek feszültsége
megegyezik az adattábláján szereplĘ feszültséggel. A
szerszám kettĘs szigetelésĦ, ezért földelĘvezeték nélküli
aljzatról is mĦködtethetĘ.

MĦködési mód: rögzítĘk ütve behajtása a szerszám
maximális kapacitásával
Vibráció kibocsátás (ah) : 17,5 m/s2
Bizonytalanság (K): 1,5 m/s2
ENG901-1
•

ENG905-1

Zaj
A tipikus A-súlyozású zajszint, a EN60745szerint
meghatározva:

•

angnyomásszint (LpA) : 103 dB(A)
Hangteljesítményszint (LWA) : 114 dB(A)
Bizonytalanság (K) : 3 dB(A)
•

Viseljen fülvédĘt.

•
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A rezgéskibocsátás értéke a szabványos vizsgálati
eljárásnak megfelelĘen lett mérve, és segítségével
az elektromos kéziszerszámok összehasonlíthatók
egymással.
A rezgéskibocsátás értékének segítségével
elĘzetesen megbecsülhetĘ a rezgésnek való
kitettség mértéke.
FIGYELMEZTETÉS:
A szerszám rezgéskibocsátása egy adott
alkalmazásnál eltérhet a megadott értéktĘl a
használat módjától függĘen.
Határozza meg a kezelĘ védelmét szolgáló
munkavédelmi lépéseket, melyek az adott
munkafeltételek melletti vibrációs hatás becsült
mértékén
alapulnak
(figyelembe
véve
a
munkaciklus elemeit, mint például a gép
leállításának és üresjáratának mennyiségét az
elindítások száma mellett).

ENH101-15

Csak európai országokra vonatkozóan

2.
3.

EK MegfelelĘségi nyilatkozat
Mi, a Makita Corporation, mint a termék felelĘs
gyártója kijelentjük, hogy a következĘ Makita
gép(ek):
Gép megnevezése:
Ütve csavarbehajtó
Típus sz./ Típus: TW1000
sorozatgyártásban készül és
Megfelel a következĘ Európai direktíváknak:
2006/42/EC
És gyártása a következĘ szabványoknak valamint
szabványosított
dokumentumoknak
megfelelĘen
történik:
EN60745
A mĦszaki dokumentáció Európában a következĘ
hivatalos képviselĘnknél található:
Makita International Europe Ltd.
Michigan Drive, Tongwell,
Milton Keynes, Bucks MK15 8JD, Anglia

4.
5.

6.

ėRIZZE MEG EZEKET AZ
UTASÍTÁSOKAT
FIGYELMEZTETÉS:
NE HAGYJA, hogy a kényelem vagy a termék
(többszöri használatból adódó) mind alaposabb
ismerete váltsa fel az adott termékre vonatkozó
biztonsági
elĘírások
szigorú
betartását.
A
HELYTELEN
HASZNÁLAT
és
a
használati
útmutatóban
szereplĘ
biztonsági
elĘírások
megszegése súlyos személyi sérülésekhez vezethet.

30.1.2009

000230

Tomoyasu Kato
Igazgató
Makita Corporation
3-11-8, Sumiyoshi-cho,
Anjo, Aichi, 446-8502, JAPÁN
GEA010-1

A szerszámgépekre vonatkozó
általános biztonsági
figyelmeztetések
FIGYELEM Olvassa el az összes biztonsági
figyelmeztetést és utasítást. Ha nem tartja be a
figyelmeztetéseket és utasításokat, akkor áramütést,
tüzet és/vagy súlyos sérülést okozhat..

ėrizzen meg minden figyelmeztetést és
utasítást
a
késĘbbi
tájékozódás
érdekében.
GEB009-6

ÜTVECSAVAROZÓ BIZTONSÁGI
FIGYELMEZTETÉSEK
1.

kezelĘt.
Viseljen fülvédĘt.
Gondosan ellenĘrizze az aljzatot a felszerelés
elĘtt, kopás, repedések vagy sérülések
tekintetében.
Tartsa a szerszámot szilárdan.
Mindig bizonyosodjon meg arról hogy
szilárdan áll.
Bizonyosodjon meg arról hogy senki sincs
lent amikor a szerszámot magas helyen
használja.
A megfelelĘ meghúzási nyomaték változhat a
csavar fajtájának és méretének függvényében.
EllenĘrizze
a
nyomatékot
egy
nyomatékkulccsal.

Tartsa az elektromos szerszámot a szigetelt
markolási felületeinél fogva amikor olyan
mĦveletet végez, amelyben fennáll a veszélye,
hogy a rögzítĘ rejtett vezetékekbe vagy saját
csatlakozózsinórjába ütközhet. A rögzítĘk "élĘ"
vezetékekkel való érintkezéskor a szerszám fém
alkatrészei is áram alá kerülnek és megrázhatják a
23

TömítĘgyĦrĦ és csapszeg nélküli dugókulcs
A dugókulcs
felszereléséhez
nyomja
azt
a
szerszámcsonkra addig, amíg a helyére nem kattan.
A dugókulcsot eltávolításkor egyszerĦen húzza le.
TömítĘgyĦrĦvel és csapszeggel felszerelt dugókulcs
Mozdítsa ki a tömítĘgyĦrĦt a dugókulcson található
horonyból és távolítsa el a csapszeget a dugókulcsból.
Illessze a dugókulcsot a szerszámcsonkra úgy, hogy
hogy a dugókulcsban található furat igazodjon a csonkon
található furathoz. Dugja át a csapszeget a dugókulcson
és a szerszámcsonkon található furatokon. Ezután
helyezze vissza a tömítĘgyĦrĦt az eredeti helyzetébe a
dugókulcs hornyában a csapszeg megtartásához. A
dugókulcs eltávolításához kövesse a felszerelési eljárást
fordított sorrendben.

MĥKÖDÉSI LEÍRÁS
•

VIGYÁZAT:
Mindig bizonyosodjon meg a szerszám kikapcsolt
és a hálózathoz nem csatlakoztatott állapotáról
mielĘtt ellenĘrzi vagy beállítja azt.

A kapcsoló használata
Fig.1
VIGYÁZAT:
A szerszám hálózatra csatlakoztatása elĘtt mindig
ellenĘrizze hogy a kapcsoló kioldógombja
megfelelĘen mozog és visszatér a kikapcsolt (OFF)
állapotba elengedése után.
•
A forgásirányt csupán a szerszám teljes megállása
után változtassa. A szerszám megállása elĘtti
forgásirányváltás
a
szerszám
károsodását
okozhatja.
A kapcsoló irányváltó is és az óramutató járásával
megegyezĘ vagy azzal ellentétes irányú forgás is
elérhetĘ. A szerszám bekapcsolásához egyszerĦen
húzza meg a kioldókapcsoló alsó részét (A) az
óramutató járásával megegyezĘ irányba vagy a felsĘ
részét (B) az óramutató járásával ellentétes irányba való
forgáshoz. Engedje fel a kioldókapcsolót a leállításhoz.
•

Fig.4

ÜZEMELTETÉS
A helyes meghúzási nyomaték változhat a fejescsavar
típusától vagy méretétĘl, a munkadarab anyagától, stb.
függĘen. A meghúzási nyomaték és a meghúzási idĘ
közötti összefüggés az ábrákon látható.
Nagy szakítószilárdságú fejescsavar
Nm

ÖSSZESZERELÉS

1000

•

Meghúzási nyomaték

M24

VIGYÁZAT:
Mindig bizonyosodjon meg a szerszám kikapcsolt
és a hálózathoz nem csatlakoztatott állapotáról
mielĘtt bármilyen munkálatot végezne rajta.

Az oldalsó markolat (kiegészítĘ nyél)
felszerelése

M22
M22

600

400

200

Fig.2
Illessze az oldalsó fogantyút az ütĘmĦ házán található
horonyba és húzza meg.
A hornyok az oldalsó fogantyú felszereléséhez két
pozícióban találhatók. Szerelje fel azt a munkához
megfelelĘbb pozícióba.
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5

Meghúzási idő (S)
006018

Tartsa szilárdan a szerszámot és helyezze a
dugókulcsbetétet a fejescsavarra vagy az anyára.
Kapcsolja be a szerszámot és húzza meg a csavart a
megfelelĘ meghúzási idĘvel.

A helyes dugókulcs kiválasztása
Mindig az adott fejescsavarhoz és az anyához megfelelĘ
méretĦ dugókulcsot használja. A nem megfelelĘ méretĦ
dugókulcs pontatlan és változó nagyságú meghúzási
nyomatékot eredményez és/vagy a fejescsavar vagy az
anya károsodását okozza.

MEGJEGYZÉS:
•
Tartsa a szerszámot egyenesen a csavarra vagy az
anyára irányítva.
•
A túlzott meghúzási nyomaték károsíthatja a
fejescsavart/anyát vagy a dugókulcsot. MielĘtt
elkezdi a munkát, mindig végezzen egy próba
mĦveletet, hogy meghatározza a fejescsavarnak
vagy az anyának megfelelĘ meghúzási idĘt.

A dugókulcs felhelyezése és eltávolítása

•

M24

800

VIGYÁZAT:
Minden esetben ellenĘrizze, hogy a szerszám ki
van kapcsolva és áramtalanítva lett, mielĘtt
felhelyezi vagy eltávolítja a dugókulcsot.

Fig.3
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Fig.6

A meghúzási nyomatékot számos tényezĘ befolyásolja,
a következĘket is beleértve. A meghúzás után mindig
ellenĘrizze a nyomatékot egy nyomatékkulccsal.
1.
Feszültség
A feszültségesés a meghúzási nyomaték
csökkenését okozhatja.
2.
Dugókulcs
•
A helytelen méretĦ dugókulcs használata a
meghúzási nyomaték csökkenését okozza.
•
Az elhasználódott dugókulcs (kopás a
hatlapfejĦ végén vagy a négyszögletes végén)
a meghúzási nyomaték csökkenését okozza.
3.
Fejescsavar
•
Még abban az esetben is, ha a nyomatéki
együttható és a fejescsavar osztálya egyezik,
a megfelelĘ meghúzási nyomaték változni fog
a fejescsavar átmérĘjének függvényében.
•
Még abban az esetben is, ha a fejescsavarok
átmérĘje ugyanaz, a megfelelĘ meghúzási
nyomaték változni fog a nyomatéki együttható,
a fejescsavar osztálya és a fejescsavar
hosszúsága függvényében.
4.
Az univerzális összekötĘ vagy hosszabbító rúd
használata valamennyire csökkenti az ütve
csavarbehajtó meghúzó erejét. Kompenzálja
ezt hosszabb ideig tartó meghúzással.
5.
Az, ahogy a szerszámot fogja, vagy akár a
becsavarás helye is az anyagban befolyásolja a
nyomatékot.

Fig.7
A
termék
BIZTONSÁGÁNAK
és
MEGBÍZHATÓSÁGÁNAK
fenntartásához,
a
javításokat, bármilyen egyéb karbantartást vagy
beszabályozást a Makita Autorizált Szervizközpontoknak
kell végrehajtaniuk, mindig Makita pótalkatrászek
használatával.

TARTOZÉKOK
VIGYÁZAT:
Ezek a tartozékok vagy kellékek ajánlottak az
Önnek ebben a kézikönyvben leírt
Makita
szerszámához. Bármely más tartozék vagy kellék
használata személyes veszélyt vagy sérülést
jelenthet. A tartozékot vagy kelléket használja
csupán annak kifejezett rendeltetésére.
Ha bármilyen segítségre vagy további információkra van
szüksége ezekkel a tartozékokkal kapcsolatban, keresse
fel a helyi Makita Szervizközpontot.
•
Hosszabbító rúd
•
Oldalsó markolat
•
Dugókulcs
•
MĦanyag szállítóbĘrönd
•

KARBANTARTÁS
•

•

VIGYÁZAT:
Mindig bizonyosodjék meg arról hogy a szerszám
kikapcsolt és a hálózatra nem csatlakoztatott
állapotban van mielĘtt a vizsgálatához vagy
karbantartásához kezdene.
Soha ne használjon gázolajt, benzint, higítót,
alkoholt
vagy
hasonló
anyagokat.
Ezek
elszinezĘdést,
alakvesztést
vagy
repedést
okozhatnak.

A szénkefék cseréje
Fig.5
A szénkeféket cserélje és ellenĘrizze rendszeresen.
Cserélje ki azokat amikor lekopnak egészen a
határjelzésig. Tartsa tisztán a szénkeféket és biztosítsa
hogy szabadon mozoghassanak tartójukban. Mindkét
szénkefét egyszerre cserélje ki. Használjon egyforma
szénkeféket.
Távolítsa el a védĘt. A szénkefetartók fedelének
eltávolításához használjon csavarhúzót. Vegye ki az
elkopott szénkeféket, helyezze be az újakat és csavarja
vissza a szénkefetartók fedelét.
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Makita Corporation
Anjo, Aichi, Japan
884595A972
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www.makita.com

