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1. ІНСТРУКЦІЯ З БЕЗПЕКИ
ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Прочитайте усі попередження про без-
пеку і інструкції. Ігнорування наступних попереджень і 
інструкцій може призвести до ураження електричним 
струмом, пожежі та/або серйозних травм. Збережіть 
інструкцію для використання в майбутньому.

Робоче середовище
1.  Робоче середовище повинно бути чистим і добре освіт-

леним. Захаращені і темні області провокують нещасні 
випадки.

2.  Не працювати з електричними інструментами в вибухоне-
безпечному середовищі, наприклад, при наявності займис-
тих рідин, газів або пилу. Під час роботи силових інструмен-
тів можуть виникати іскри, які можуть підпалити пил або 
випари.

3.  Під час роботи з силовим інструментом діти і сторонні не 
повинні знаходитись поряд. Відволікання може зробити вас 
менш уважним.

Електрична безпека
1.  Вилка силового інструмента повинна відповідати розетці. 

Ніяким чином не модифікувати вилку. Не використовувати 
ніякі перехідники для вилок силових інструментів з за-
земленням. Незмінені вилки і відповідні розетки зменшують 
небезпеку ураження електричним струмом.

2.  Уникати контакту частин тіла з заземленими поверхнями, 
такими як труби, батареї і холодильники. Якщо ваше тіло 
заземлене, то небезпека враження електричним струмом 
збільшується.

3.  Не використовувати силові інструменти під час дощу або в 
вологих умовах. Вода, яка потрапляє всередину силового 
інструменту, підвищує небезпеку враження електричним 
струмом.

4.  Не використовуйте шнур не за призначенням. Не вико-
ристовуйте шнур для перенесення, перетягування або 
вимикання з розетки силового інструменту. Шнур повинен 
знаходитись якнайдалі від джерел тепла, гострих країв або 
рухомих частин. Пошкоджені або перекручені шнури ро-
блять ураження електричним струмом більш ймовірним.

5.  При використанні силового інструменту за межами при-
міщення потрібно використовувати подовжувач, який під-
ходить для використання за межами приміщення. Викорис-
тання такого подовжувача зменшує ймовірність ураження 
електричним струмом.

Особиста безпека
1.  Бути завжди уважним, слідкувати за тим, що робите, корис-

туватись здоровим глуздом під час роботи з силовим інстру-
ментом. Не використовувати силовий інструмент коли ви 
втомлені або під впливом лікарських засобів або алкоголю. 
Буквально секунда неуважності при роботі з силовими 
інструментами може призвести до серйозних травм.

2.  Використовувати засоби персонального захисту. Завжди 
використовувати захист для очей. Захисні засоби, такі як 
респіратор, нековзаюче взуття, каска або теплоізоляційний 
одяг, якщо вони використовуються у відповідних умовах, 
зменшують вірогідність травм персоналу.

3.  Запобігати випадковому ввімкненню. Впевнитись, що вими-
кач знаходиться в вимкненому положенні перед підключен-
ням до джерела живлення та/або акумулятора, або перед 
підніманням або перенесенням інструмента. Якщо пере-
носити силові інструменти тримаючи палець на вимикачі, 
або ж переносити ввімкнені силові інструменти, то це може 
спровокувати нещасний випадок.

4.  Перед вмиканням силового інструмента, прибрати усі 
засоби для його налаштування. Гайковий ключ, якщо його 
залишити у силовому інструменті, може призвести до травм.

5.  Потрібно постійно підтримувати рівновагу і надійний 
контакт взуття з поверхнею (підлогою). Це дозволяє краще 
контролювати силовий інструмент в неочікуванній ситуації.

6.  Правильно одягатись. Не носити вільний одяг. Ваше 
волосся, одяг і рукавиці не повинні знаходитись поряд з 
рухомими частинами. Вільний одяг або довге волосся може 
зачепитись за рухомі частини.

7.  Якщо пристрій має підключення до засобів для відведення 
пилу, впевнитись, що вони підключені і використовуються 
належним чином. Використання цих пристроїв може змен-
шити небезпеки від пилу.

Використання і догляд за силовим інструментом
1.  Не прикладати надмірні зусилля. Використовувати правиль-

ний силовий інструмент для конкретної задачі. Справний 
силовий інструмент виконає роботу краще і безпечніше при 
номінальному живленні.

2.  Не використовувати силовий інструмент, якщо вимикач не 
вмикається або не вимикається. Будь-який силовий інстру-
мент, яким не можна керувати перемикачами – небезпеч-
ний і повинен бути замінений на справний.

3.  Вийняти вилку з розетки перед налаштуванням, зміною 
аксесуарів або зберіганням силового інструмента. Такі запо-
біжні заходи безпеки дозволяють зменшити ризик випадко-
вого ввімкнення силового інструменту.

4.  Зберігати непідключений силовий інструмент в недоступ-
ному для дітей місці, не дозволяти особам, які не вміють 
працювати з інструментом або не читали цю інструкцію 
використовувати його. Силові інструменти можуть бути не-
безпечними в руках недосвідчених користувачів.

5.  Обслуговування силових інструментів. Впевнитись, що 
рухомі частини правильно вирівняні, немає розривів і 
будь-яких інших обставин, які можуть вплинути на робо-
ту силового інструмента. У випадку пошкодження, перед 
використанням інструмента його слід відремонтувати. При-
чиною багатьох нещасних випадків є силові інструменти, які 
погано обслуговуються.

6.  Ріжучі інструменти повинні бути гострими і чистими. Ріжучі 
інструменти, які добре обслуговуються і мають гострі ріжучі 
кромки менш ймовірно заїдатимуть і їх легше буде контр-
олювати.

7.  Використовувати силовий інструмент, аксесуари, насад-
ки, тощо відповідно до цих інструкцій і за призначенням, 
враховуючи умови роботи і задачу, яку потрібно виконати. 
Використання силових інструментів не за призначенням 
може призвести до небезпечних ситуацій.
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Обслуговування
1.  Ваш силовий інструмент повинен обслуговуватись виключ-

но кваліфікованим майстром з використанням оригіналь-
них запасних частин. Це гарантує підтримання безпеки 
силового інструмента.

Спеціальні застереження
1.  Тримати силовий інструмент за ізольовані частини, якщо під 

час роботи кріплення може контактувати з невидимою про-
водкою або шнуром інструмента. Якщо кріплення контактує 
з дротом під напругою, відкриті металеві частини інструмен-
та можуть також бути під напругою і привести до ураження 
оператора електрикою.

ВАЖЛИВІ ІНСТРУКЦІЇ ПО БЕЗПЕЦІ ПРИ РОБОТІ  
З ЗАРЯДНИМ ПРИСТРОЄМ І АКУМУЛЯТОРОМ
1.  Перед використанням зарядного пристрою для акумулято-

рів, прочитати усі інструкції і етикетки з попередженнями на 
(1) зарядному пристрої, (2) акумуляторі, і (3) продукті, з яким 
використовується акумулятор.

2.  Перезаряджати тільки з зарядним пристроєм, який вказа-
ний виробником. Зарядний пристрій, який підходить до 
одного типу акумуляторів, може створити небезпеку пожежі 
при використанні з іншим типом.

3.  Використовувати силовий інструмент тільки зі спеціально 
розробленими акумуляторами. Використання будь-яких 
інших комплектів акумуляторів може створити небезпеку 
травм і пожеж.

4.  Якщо комплект акумуляторів не використовується, збері-
гайте його окремо від інших металевих предметів, таких 
як скріпки, монети, ключі, цвяхи, гвинти або інші невеликі 
металеві предмети, які можуть закоротити два контакти. 
Закорочування контактів акумулятора може призвести до 
опіків або пожежі.

5.  При неправильному використанні, з акумулятора може 
виділятись рідина, уникайте контакту з нею. У випадку 
випадкового контакту, промити водою. Якщо ця рідина по-
трапила в очі, зверніться за медичною допомогою. Рідина з 
акумулятора може викликати подразнення або опіки.

6.  Не розбирати зарядний пристрій; віднести його до квалі-
фікованого майстра, якщо потрібне обслуговування або 
ремонт. Неправильне повторне збирання може призвести 
до ураження електричним струмом або пожежі.

7.  Використовування перехідників, які не рекомендовані або 
продані виробником, може призвести до пожежі, ураження 
електричним струмом або інших травм.

8.  Щоб зменшити небезпеку ураження електричним струмом, 
вимкнути зарядний пристрій з розетки перед будь-яким об-
слуговуванням або очищенням. Виймання акумулятора не 
зменшує цю небезпеку.

9.  При інтенсивному використанні або високих температурах 
з акумуляторів може виділятись незначна кількість рідини. 
Це не обов’язково свідчить про несправність комплекту 
акумуляторів. Однак, якщо верхній ущільнювач зламаний і 
рідина контактувала з вашою шкірою, потрібно: 

 

лимонним соком або оцтом.
      Якщо рідина потрапила в ваші очі: 

-
гайно звернутись за медичною допомогою. Повідомити 
медичний персонал, що рідина це 25-35% розчин гідрокси-
ду калію.

10.  Не зберігати і не переносити запасний комплект акуму-
ляторів в кишені, коробці для інструментів або в іншому 
місці, де він може контактувати з металевими предметами. 
Акумулятори можуть бути закорочені, що може призвес-
ти до опіків, пожежі або іншої шкоди. При зберіганні або 
утилізації комплекту акумуляторів, обмотати їх товстою 
ізолентою, щоб впевнитись, що коротке замикання не-
можливе. Акумулятори при тривалому зберіганні розря-
джаються.

11.  Заряджати акумулятори в приміщенні, зарядний пристрій 
розрахований на використання тільки в приміщенні.

12.  НЕБЕЗПЕКА: Якщо корпус акумуляторів тріснув або іншим 
чином пошкоджений, не вставляти їх в зарядний пристрій. 
Є небезпека ураження електричним струмом або смерті.

13.  ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Ніяка рідина не повинна контактувати з 
зарядним пристроєм. Є небезпека ураження електричним 
струмом.

14.  Не класти нічого на зарядний пристрій, це може призвести 
до його перегрівання. Не ставити зарядний пристрій по-
ряд з будь-яким джерелом тепла.

15.  Тягнути за сам зарядний пристрій, щоб вийняти його з роз-
етки. Не тягнути за шнур.

16.  Ніколи не заряджати повністю заряджений акумулятор. 
Перезаряд скорочує строк служби акумулятора.

17.  Кабель зарядного пристрою повинен лежати так, щоб на 
нього не наступали, не перечіпались, або іншим чином не 
пошкоджували.

18.  Не використовувати подовжувач, якщо це не вкрай необ-
хідно. Використання неправильного подовжувача може 
призвести до пожежі, ураження електричним струмом або 
смерті.

19.  Не використовувати зарядний пристрій, якщо його сильно 
вдарили, впустили або пошкодили іншим чином. Для пере-
вірки або ремонту віднести зарядний пристрій в авторизо-
ваний сервісний центр.

20.  Не заряджати від напруги, яка вище від вказаної на заряд-
ному пристрої, інакше він згорить.

21.  Не розбирати зарядний пристрій. Віднести його в авто-
ризований сервісний центр, якщо обслуговування або 
ремонт необхідні. Неправильне повторне збирання може 
призвести до пожежі, ураження електричним струмом або 
смерті.

22.  Щоб зменшити небезпеку ураження електричним стру-
мом, перед очищенням вимкнути його з розетки. Якщо 
просто вийняти акумулятор, це не зменшить небезпеку.

23.  Середовище, яке підходить для заряджання: 
 

 
 

Перед заряджанням почекати одну годину, якщо комплект 

24.  Інструкції по зберіганню акумуляторів: 
-

твердому стані і опір при заряджанні буде надто високим, 
що не дозволить їх зарядити. 

в газоподібному стані, що призведе до швидкого виходу 
акумулятора з ладу.
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3.  ІНДИКАТОР ЗАРЯДНОГО ПРИСТРОЮ  
І ВСТАНОВЛЕННЯ АКУМУЛЯТОРА

Сигнал світлового індикатора зарядного пристрою

ЗЕЛЕНИЙ

Швидке  
заряджання

Акумулятор в режимі 
швидкого заряджання

Повністю  
заряджений

Заряджання завершене. 
Зняти комплект аку-
муляторів з зарядного 
пристрою, після чого 
вимкнути зарядний при-
стрій з розетки.

ЖОВТИЙ

Висока 
температура 
акумулятора

Комплект акумуляторів 
перегрівся. Почекати, 
поки комплект акумуля-
торів охолоне, або зняти 
його з зарядного при-
строю, щоб він охолов.

Низька 
температура 
акумулятора

Температура комплекту 
акумуляторів надто 
низька . Почекати, поки 
температура комплекту 
акумуляторів підви-
щиться. Почекати, поки 
температура комплекту 
акумуляторів підви-
щиться до 10 .

Неправиль-
ний тип 
акумулятора

Неправильний або 
несправний комплект 
акумуляторів, замінити 
комплект акумуляторів 
на новий.

ЧЕРВОНИЙ Живлення 
ввімкнене

Зарядний пристрій ввім-
кнений

ПОПЕРЕДЖЕННЯ
Якщо сталось щось з наступного, вийняти зарядний пристрій 
з розетки і зняти акумулятори з нього

 Жоден з індикаторів не світиться.
 Жовтий індикатор постійно мигає.
 Навіть якщо підключений акумулятор, горить тільки чер-

воний індикатор.

ВСТАНОВЛЕННЯ КОМПЛЕКТУ АКУМУЛЯТОРІВ  
ДЛЯ ЗАРЯДЖАННЯ

25.  Функція захисту літієвих акумуляторів: 

початку використання акумулятора. Заряджайте літієві 
акумулятори для запобігання їх виходу з ладу. 

продовжує зростати. Коли температура літієвого акумуля-
-

-
чений, щоб запобігти небезпеці перегрівання, почекайте, 
поки акумулятор не охолоне. 

-
мент заклинило, протікають високі струми. Комплект аку-

для захисту акумулятора і його електронної плати. В цій 
ситуації інструмент зупиниться на декілька секунд, поки 
функція захисту автоматично не відключиться. Якщо через 
декілька хвилин інструмент все ще не можна використову-

-
рішити проблему, дійте як описано вище.

ДОДАТКОВІ ПОПЕРЕДЖЕННЯ ПРО БЕЗПЕКУ  
ІНСТРУМЕНТУ І ЗАРЯДНОГО ПРИСТРОЮ
1.  Цей інструмент не призначений для використання особами 

(в тому числі дітьми) з обмеженими фізичними, сенсорними 
або розумовими здібностями, недостатнім досвідом і зна-
ннями, якщо за ними не спостерігає і їх не інструктує особа, 
відповідальна за їх безпеку.

2.  За дітьми потрібен нагляд, щоб впевнитись, що вони не 
грають з інструментом.

3.  Якщо шнур живлення пошкоджений, його повинен замінити 
виробник, авторизований сервісний центр або кваліфікова-
на особа, щоб уникнути небезпеки.

2. ГАРАНТІЯ
Гарантійний термін складає 12 місяців з дати, зазначеної в 

рахунку-фактурі або чеку при продажу, і поширюється тільки 
на замінні частини (не включаючи роботу).

Пошкодження інструменту, яке нанесене по одній з наведе-
них нижче причин, не входить в гарантійне обслуговування:

 транспорт і / або пересування,
 помилки обслуговуючого персоналу,
 не проведене технічне обслуговування, передбачене цією 

інструкцією з експлуатації,
 звичайний знос частин при експлуатації.
Неавторизована заміна частин клепального пістолета, 

використання пристроїв, інструментів, а також витратних 
матеріалів, які не відповідають рекомендованим Виробником, 
можуть створити небезпеку виникнення нещасного випадку і 
скасовують гарантію.

брак і знімає з себе відповідальність за випадки, якщо корис-
тувач не слідує наведеним в цьому посібнику інструкціям.

Світлодіодний 
індикатор

Напрямок 
ковзання
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4.  ПОЯСНЕННЯ ЗАГАЛЬНОЇ КОНСТРУКЦІЇ 5.  СПЕЦИФІКАЦІЯ
Клепальний інструмент  
з безщітковим мотором 18 В

Модель 02RBZ
Напруга
Швидкість  
без навантаження

0-2400  
(об/хв)

Вага (з акумулятором 
2.0 Аh) 1722 г

Зарядний пристрій

Вхідна напруга 100-240 В  
50/60 Гц

Вихідна напруга
Час заряджання 105 хв.

Комплект акумулятора

Напруга 18V
Тип акумулятора 2.0 Аh Li-ion

Індикатор заряду
Індикатор живлення

Час повернення тримача

Швидкість

Ручний / автоматичний

Надмірний струм
Надмірна температура

Перемикач швидкості (H/L)
Клепальна головка
Насадка

Клепальна головка 
(передня частина)
Рукоятка прямого / зворотного ходу
Індикатор
Спуск
Ручка
Панель управління
Комплектний акумулятор

Контакти
Замок
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6.  ІНСТРУКЦІЇ ПО ЕКСПЛУАТАЦІЇ
КРОК 1: Встановлення комплекту акумуляторів
1.  Вставити комплект акумуляторів
2.  Ретельно перевірити, що комп-

лект акумуляторів правильно 
встановлений, впевнитись що ви 

-
зору (вказана стрілкою область) 
між інструментом і корпусом 
акумулятора.

КРОК 2: Перед початком роботи перевірити насадку
Впевнитись, що насадка відповідає 

розміру заклепки. Якщо це не так, пе-
ред початком роботи замінити насадку 
на правильну.

Матеріал заклепки
Розмір насадки

3.2(1/8”) 4.0(5/32”) 4.8(3/16”) 6.4(1/4”)
Алюміній / Алюміній  (H)  (H)  (L)  (L)
Сталь / Сталь  (H)  (L)  (L)
Нерж. сталь / Сталь  (H)  (L)
Нерж. сталь / Нерж. сталь  (H)

УВАГА:
Для заміни або затягування насадки перед роботою, 

використовуйте ворот для насадки
Пам’ятайте, що максимальний хід клепального ін-

струменту складає 26 мм. Не використовувати заклеп-
ки довше 26 мм, і дотримуватись робочої процедури. 
Пам’ятайте про загальну товщину матеріалів і діаметр 
отворів.

Перемкнутись на низьку швидкість (L) для заклепок  
4.8 (3/16»).

Перемкнутись на низьку швидкість (L), якщо сердечник 
заклепки не може бути відрізаний.

Підключення

Відключення

КРОК 3: Робоча процедура

1. Натиснути і тримати спуск 
доки не почуєте стукаючий 
звуковий сигнал, після чого 
відпустити спуск.

Швидкість
Час зворотного  

руху тримача

2. Вибрати час і швидкість зво-
ротного руху тримача.

Висока / низька  
швидкість

3.  Вибрати швидкість інструмен-
та (висока / низька) відповідно 
до матеріалу і розміру заклеп-
ки.

Висока / низька  
швидкість

4. Виберіть потрібну швидкість 
на панелі управління (висока / 
низька).

Ручний /  
Автоматичний

Індикатор

5.  Вибрати автоматичний режим 
(автоматичний реверс тримача). 
Вибрати світлодіодний індика-
тор, якщо потрібно.

6.  Наблизити клепальний піс-
толет до заготовки, заклепка 
повинна бути якомога ближче 
до насадки.

7.  Натиснути і тримати спуск, 
поки сердечник заклепки не 
буде відірваний, після чого 
відпустити спуск (тримач авто-
матично повернеться назад) 
Час відрізання сердечника за-
лежить від матеріалу і розміру 
заклепки.

Надмірний струм

8.  Слідкувати за індикатором 

роботи з інструментом.

9.  Якщо інструмент не викорис-
товується більше восьми хви-
лин, живлення вимикається.
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7. ОБСЛУГОВУВАННЯ
УВАГА: Завжди перевіряти, що інструмент вимкнутий і 
акумулятор знятий, перед будь-якою перевіркою чи об-
слуговуванням.

ВИЙМАННЯ ЗАКЛЕПКИ, ЯКА ЗАКЛИНИЛА
1.  Перемкнутись на низьку швидкість (L), якщо сердечник за-

клепки не може бути відрізаний.
2.  Перевірити, що компоненти інструмента зібрані, коли інди-

або сердечник заклепки не може бути відрізаний.
3.  Охолодити інструмент і акумулятор, якщо індикатор H.T. (ви-

сока температура) горить (на панелі управління).
4.  Якщо в інструменті заклинила заклепка, потрібно вибрати 

-
-

нути спуск до кінця). Якщо тримач все ще заклинило, зняти 
передню частини клепальної головки для заклепок.

5.  Перед зніманням передньої частини клепальної головки 
для заклепок, вибрати ручний режим. Повернути ручку 

спуск до кінця (повернути вісь назад). Відкрити клепальну 
головку для заклепок, після чого відкрити корпус затискача. 
Вичистити металеву стружку з передньої частини клепаль-
ної головки для заклепок і змастити перед збиранням, як 
показано на кресленні нижче.

-
ючий звуковий сигнал і впевнитись, що компоненти зібрані 
правильно.

ОБСЛУГОВУВАННЯ КЛЕПАЛЬНОГО ІНСТРУМЕНТА
1.  Щодня очищувати внутрішню поверхню передньої частини 

клепальної головки для заклепок і змащувати затискач.
2.  Змащувати різьбу осі, щоб продовжити строк служби.

Заміна затискача і насадки
Регулярно перевіряти затискач і насадку. 
У випадку зношення – замінити.

8. ПИТАННЯ І ВІДПОВІДІ ПО РОБОТІ
УВАГА: Не працювати з інструментом без заклепки, це 
зламає його. Перевірити роботу з шайбою. Припинити 
роботу, якщо заклепку заклинило.

1.  Не працює, хоча кнопку натиснули.
Перевірити, чи правильно встановлений акумулятор і чи 
не розряджений.

2.  Неможливо вставити заклепку в насадку.
Ще раз впевніться, що заклепку не заклинило. Вибрати 

натиснути і тримати натисненим спуск, доки не почуєте 
стукаючий звуковий сигнал. Або ж розберіть затискач після 
очищення внутрішніх поверхонь передньої кришки голо-
вки для заклепок.

3.  Неможливо запустити тримач заклепок.
Ретельно перевірити, чи немає залізної стружки або за-
клинених заклепок в насадці, і повторити вищенаведені 
кроки доки не почуєте стукаючий звуковий сигнал після 
очищення.

4.  Неможливо відпустити тримач заклепок після очищення 
насадки і головки для заклепок.
Тримач заклепок деформований і заклинив. Виконайте на-
ступні кроки щоб зняти тримач.
Крок 1:  Використати ворот для клепальної головки закле-

пок щоб відпустити головку для заклепок. (A)
Крок 2:  Використати ворот для насадки щоб відпустити 

корпус затискача. (B)
Крок 3:  Зняти тримач для заклепок, вичистити залізну 

стружку.

Крок 5:  Впевнитись, що усі різьбові з’єднання правильно і 
туго затягнуті.

5.  Затискач не може схопити заклепку.
Використання неправильної насадки, тримача заклепки 
або затискача призводить до швидкого зношення.

6.  Неможливо відірвати сердечник заклепки.
Можливо, затискач не може схопити заклепку. Відпустити 
заклепку і вставити знову.

7.  Заклепки якої довжини ми використовуємо?
Максимальний хід клепального інструменту складає 26 мм. 
Не можна використовувати тримачі заклепок довше ніж 26 мм. 
Негайно зупинитись і вставити нову заклепку, якщо вона 
розпалась.

8.  Заклепка постійно застрягає.
Затискачі зношені. Замінити затискачі.

10.  Впевнитись, що усі різьбові з’єднання добре затягнуті, 
затягнути після заміни насадки, розбирання головки для 
заклепок або заміни затискачів.

11.  Очистити внутрішні поверхні передньої кришки головки 
для заклепок і щодня змащувати затискач або після 5 000 
заклепок (або більше).

12.  Звернутись до авторизованого сервісного центру, якщо ви 
не можете вирішити проблему самотужки.

A B

C
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9. ПЕРЕЛІК ЧАСТИН

№* Номер  
компонента Найменування кіль- 

кість
1 Кільце для розвантаження 1
2 Шпиндель 1
3 Шайба 3
4 Сталева кулька 27
5 Втулка 1
6 Пластинка пружини 1
7 Пружина 1
8 Кругла шайба 1
9 Шайба 1

10 Гвинт 4
11 Редуктор (передній) 1
12 Гніздо шпинделя 1
13 Шестерня 6
14 Шестерня 1
15 Гніздо шестерні 1
16 Кільце шестерні 1
17 Гніздо шестерні 1
18 Планетарна шестерня 3
19 Редуктор (задній) 1
20 Гвинт 4
21 Кругле кільце 1
22 Головка для заклепок (передня) 1

23
Внутрішній шестигранний 
корпус клепальної головки для 
заклепок

1

№* Номер  
компонента Найменування кіль- 

кість

24 Передній корпус клепальної 
головки для заклепок 1

25 Затискач 3
26 Розширювач 1
27 Пружина 1
28 Штир 2
29 Шайба 1

30 Внутрішній корпус клепальної 
головки для заклепок 1

31 Пружина 1
32 Кругла шайба 1
33 Комплект втулок 1
34 Гвинт тримача 1
35 Перехідник гвинта тримача 1

36

Насадка 6.4 мм
Насадка 4.8 мм
Насадка 4.0 мм
Насадка 3.2 мм

1

37 Гумовий корпус 1
38 Кругла шайба 1
39 Кругла шайба 1
40 З'єднувальне кільце 1

* Номери відповідають Мал. 9.1.

Мал. 9.1. Складові частини редуктора
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ТЕХНІЧНІ ДАНІ:
 Автоматичний реверс
 Комплект витяжних заклепок  

до 6.4 мм (1/4’’) алюм./сталь
 Можливість вибрати 2 швидкості
 Хід 26 мм
 Сила тяги 820 кг
 Повністю металевий редуктор
 Ергономічна ручка

КОМПЛЕКТАЦІЯ
 Клепальний пістолет  

з безщітковим мотором
 Комплект акумуляторів
 Зарядний пристрій
 Насадки 3.2, 4.0, 4.8, 6.4
 Гайковий ключ для насадок
 Гайковий ключ для клепальної 

головки заклепок
 Короб для видування

№* Номер  
компонента Найменування кіль- 

кість
1 Комплект редуктора 1
2 Шайба 1
3 Гвинт 2
4 Гальмівна вісь 2
5 Ковзаюча поверхня 1
6 Ковзаюча пластина 1
7 Шестерня мотора 1
8 Мотор 1
9 Панель управління 1

КОМПЛЕКТ ІНДИКАТОРІВ 1
11 ІНДИКАТОР 1
12 Комплект кабелів 1
13 Термоусадочна трубка 2
16 Гвинт 2
17 Кришка контактора 1
18 Термінал 3
19 Гніздо контактора 1
10 Кнопка панелі управління 1
14 Ручка переднього/заднього ходу 1
15 Спуск 1
20 Ремінь 1
21 Корпус (нижній) 1
22 Корпус (верхній) 1
23 Гвинт 10

№ Номер  
компонента Найменування кіль- 

кість

24 Гайковий ключ для головки 
заклепок 1

25 Гайковий ключ для насадок 1
26 Насадка 4.8 мм 1
27 Насадка 4.0 мм 1
28 Насадка 3.2 мм 1

УВАГА: Завжди використовувати оригінальні запасні 
частини і аксесуари. Ніколи не використовувати запасні 
частини або аксесуари, які не призначені для використан-
ня з цим інструментом. Використання будь-яких інших на-
садок або аксесуарів може бути небезпечним і призвести 
до травм або механічних пошкоджень.

АКСЕСУАРИ

* Номери відповідають Мал. 9.2.

Мал. 9.2. Складові частини пістолета

З питань гарантійного обслуговування звертайтесь до:

Авторизований сервісний центр ПАТ «Солді і Ко» 
м. Київ, вул. Сирецька, 28/2 
тел.: (044) 591-53-18 
e-mail: lab@soldi.kiev.ua
www.metalvis.ua


