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1. ІНСТРУКЦІЯ З БЕЗПЕКИ
Перш ніж приступати до експлуатації клепального піс-

толета, уважно прочитайте цю інструкцію з експлуатації.
Якщо інформація, що міститься в цій Інструкції з експлуа-

тації не буде для Вас зрозумілою, Ви можете звернутися до 
авторизованого сервісного центру ПАТ «Солді і Ко» для до-
даткових роз’яснень.

У будь-якому випадку, при використанні клепального пісто-
лета дотримуйтесь нижченаведених вказівок:

 при використанні клепального пістолета одягніть захисні 
окуляри;

 коли клепальний пістолет не використовується, не зали-
шайте його підключеним до джерела стисненого повітря;

 ніколи не направляйте клепальний пістолет в напрямку 
людини;

 ніколи не залишайте клепальний пістолет в доступному 
для дітей місці.

2. ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ
2.1 ВИРОБНИК
Підприємство Sariv S.r.l. (Італія) представлено на ринку крі-

пильних систем з 1990 року. Підприємство володіє великим 
технічним досвідом і пропонує широку гаму продукції в сфері 
кріпильних систем.

Більш детально можна ознайомитись на http://sariv.it

2.2 ОБСЛУГОВУВАННЯ
Якщо Вам необхідна будь-яка допомога з використання та 

обслуговування клепального пістолета або якщо Ви потребує-
те запасні частини, звертайтеся до ПАТ «Солді і Ко», вказавши 
ідентифікаційний номер клепального пістолета, який знахо-
диться на його корпусі, а також на пакувальній коробці.

2.3 СЕРТИФІКАЦІЯ І ЗНАК CE
Даний клепальний пістолет вироблено відповідно до чин-

них на момент випуску на ринок Європейських Директив. Так 
як подібний інструмент не входить у Додаток IV Директиви  
89/232 / ECC, Sariv S.r.l. від свого імені сертифікує даний інстру-
мент і наносить знак CE.

2.4 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.

ПАТ «Солді і Ко» несе відповідальність тільки за виробничий 
брак і знімає з себе відповідальність за випадки, якщо корис-
тувач не слідує наведеним в цьому посібнику інструкціям.

3. ОПИС КЛЕПАЛЬНОГО ПІСТОЛЕТА
3.1 ПРИНЦИП РОБОТИ
Гідропневматичний клепальний пістолет SAR 002 виготов-

лено для установки витяжних заклепок діаметром 2.4 мм, 
3.0 мм, 3.2 мм, 4.0 мм з усіх матеріалів і витяжних заклепок з 
алюмінію діаметром 4.8 мм.

3.2 ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
У нижченаведеній таблиці представлено технічні характе-

ристики клепального пістолета:
ТАБЛИЦЯ 3.2 A - Технічні характеристики

ВАГА 1.3 кг
ДОВЖИНА 245 мм

ТИСК ПОВІТРЯ 5,8-7,6 бар (6-7,7 ат)
СИЛА ТЯГИ 8,0 кН (800 кгс)

ХІД 16 мм
МАСТИЛО Гідравлічне мастило ISO VG 32

3.3 ІДЕНТИФІКАЦІЙНИЙ ЗНАК
На клепальному пістолеті, а також на його упаковці є етикет-

ка із зазначенням моделі, назви фірми-виробника і знаку CЕ.

4. ФУНКЦІОНУВАННЯ
4.1  ПІДГОТОВКА КЛЕПАЛЬНОГО ПІСТОЛЕТА ДО РОБОТИ

1.  Процеси установки витяжних заклепок відрізняються в 
залежності від їх діаметру. Якщо при установці використо-
вуються заклепки діаметром 4.8 мм, то немає необхідності в 
будь-яких змінах.

2.  Якщо ж використовується витяжна заклепка діаметром не 
4.8 мм, а інші, то:
A.  для витяжних заклепок діаметром 4.0 мм: достатньо зня-

ти сопло (№1), і прикрутити сопло на 4 мм. 
Використовуйте прикладений ключ для прикручування і 
закріплення сопла.

Б.  для витяжних заклепок меншим діаметром (від 2.4 мм до 
3.2 мм) необхідно замінити штовхаючу трубку, поставив-
ши деталь №5 замість деталі №60. 
Для здійснення даної операції, необхідно попередньо від-
крутити сопло (№2), потім конус - тримач затискачів (№3) 
і, нарешті, замінити штовхаючу трубку №5, знову встано-
вивши ту ж пружину (деталь №6), яка була вставлена в 
штовхаючу трубку №60.

3.  Прикрутіть ємність для сердечників (№55) до клепального 
пістолета.

4.  Підключіть клепальний пістолет до джерела стисненого 
повітря.

5.  Відрегулюйте тиск повітря прикрутивши / відкрутивши ре-
гулятор повітря (№57): витяжні заклепки більшого діаметру 
вимагають більшого тиску повітря (відносно витяжних за-
клепок меншого діаметра) для їх коректної установки.
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4.2  ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ  
КЛЕПАЛЬНОГО ПІСТОЛЕТА

1.  Встановіть клапан з муфтою розміром ¼’’ у відповідний штуцер (№39). Підключіть клапан з 
муфтою до лінії подачі повітря.

2.  Для запуску пневматичної системи натисніть кнопку (№19).
3.  Введіть сердечник заклепки в сопло. Заклепка повинна утримуватися клепальним пісто-

летом за допомогою вакууму. Помістіть заклепку в попередньо зроблений отвір; натисніть 
кнопку для того, щоб встановити заклепку.

4.  Як тільки Ви відпустите кнопку, відірваний сердечник буде виведений в ємність для сердечників.
5.  Щоб уникнути нанесення шкоди гідравлічному поршню, НІКОЛИ не переповнюйте ємність 

для відірваних сердечників більш ніж на 1/3 її об’єму. Для спустошення ємності, зніміть її з 
клепального пістолета і витягніть сердечники через відповідний отвір. Після спустошення 
ємності, міцно прикрутіть її ззаду клепального пістолета.

5. ОБСЛУГОВУВАННЯ
 Рекомендується періодично (залежно від моделі і частоти експлуатації) проводити повну 

чистку клепального пістолета. Це необхідно для забезпечення його коректного і тривалого 
функціонування.

Нижче наведені необхідні для цього дії.
1.  Переконайтеся, що затискачі чисті і вільні від металевих частинок, бруду і мастила. Для 

доступу до затискачів, зніміть сопло (№1) та втулку (№2) клепального пістолета. Зніміть 3 
затискачі, очистіть зубці металевою щіткою, щоб видалити всі залишки бруду. По закінченню 
чистки затискачів, знову уважно зберіть, як раніше, встановивши 3 затискачі на кінцевій 
частині втулки, переконавшись, що зубці кожного затискача спрямовані один на одного. 
Затягніть втулку (№2) клепального пістолета. Прикрутіть сопло до клепального пістолета за 
годинниковою стрілкою. При закручуванні сопла, затискачі будуть зрушені.

2.  Слідкуйте за тим, щоб мастило підтримувалося на оптимальному рівні. При нормальній 
експлуатації клепального пістолета відбувається поступова витрата мастила. При виявленні 
зменшення ходу, необхідно додати невелику кількість мастила. Для цього необхідно:
- Після додавання мастила встановити сопло 4.8 мм на торцеву частину клепального пістолета.
- Від’єднати клепальний пістолет від лінії подачі повітря і зняти гвинт ємності мастила (№51), 

що знаходиться на верхній частині клепального пістолета, використовуючи ключ «шістку» 
(входить у комплектацію).

- Налити 20-30 мл мастила в ємність; опустити наконечник шприца (входить в комплектацію) 
в мастило і наповнити шприц.

- Пригвинтити наконечник шприца в отвір для заливу мастила. Дуже повільно залити масти-
ло, що міститься в шприці, всередину клепального пістолета.

- Відкрутіть шприц від клепального пістолета і міцно затягніть гвинт ємності мастила (№51). По-
тім знову підключіть клепальний пістолет до лінії подачі повітря і натисніть 2 - 3 рази на кнопку.

- Для того, щоб перевірити рівень мастила, введіть заклепку в сопло (використовуйте 
найбільше сопло, яке приймає клепальний пістолет). Візуально перевірте, щоб сердечник 
заклепки був повністю введений в сопло (корпус заклепки повинно стикатися з соплом). Якщо 
Вам не вдається повністю ввести сердечник заклепки в сопло, це означає, що залито занадто 
багато мастила, частину якого необхідно злити.

- Для видалення надлишків мастила, зніміть гвинт ємності мастила (№51) приблизно на ¼ 
обороту. Натисніть і відпустіть кнопку, щоб дати повітрю під тиском циркулювати в клепально-
му пістолеті - при натиснутій кнопці, мастило протече з отвору заливу на клепальний пістолет.

- Продовжуйте натискати і відпускати кнопку для видалення надлишків мастила до тих пір, 
поки корпус заклепки не торкнеться сопла. Як тільки клепальний пістолет буде правильно на-
повнений мастилом, затягніть гвинт ємності мастила (№51) за допомогою ключа «шістки».

Тепер клепальний пістолет готовий до експлуатації.

Зняття гвинта ємності 
мастила

Додавання мастила

Ввести заклепку

Корпус заклепки стикається 
з соплом

Видалення надлишків 
мастила

Затягування гвинта ємності 
мастила
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6. ПЕРЕЛІК ЧАСТИН

Мал. 6.1. Складові частини
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№* Номер  
компонента** Найменування Кіль-

кість
1D 480316** Сопло 4.8 мм 1
2 48012 Втулка 1
3 10409 Конус-тримач зажимів 1
4 10408** Зажими 3
6 480123** Пружина 1
7 48011A Розжим 1
8 11520** Герметичний X-ущільнювач (2) 4
9 11558** Шайба для ущільнюючого кільця OR (2) 4

10 48084 Корпус клепального пістолета 1
11 48003V** Гідравлічний поршень 1
12 P2224** Герметичне ущільнююче кільце (P22x2.4)(2) 2
13 48022** Шайба для ущільнюючого кільця OR 1
14 2149 Зажимне кільце 1
15 2170 Ущільнююче кільце OR (P26X2) 1
17 2168 Штифт (2) 2
18 2169 Штифт 1
19 2138 Кнопка 1
20 2133 Стрижень кнопки 1
21 2134 Важіль поршня 1
22 2167 Штифт 1
23 19326 Ущільнююче кільце OR (P16x1.9) 1
26 48072 Гвинтова кришка 1
27 48025HV Ціліндрообразний корпус для повітря 1
28 P6x1.9** Ущільнююче кільце OR (P6x1.9) (2) 2
29 48028 Стрижень клапана 1
30 48032 Пружина 1
31 48030 Шайба 1
32 48031** Дисковий клапан 1
33 48029 Пружина 1
34 10445 Ущільнююче кільце OR (P12x2) 1
35 48027 Гвинтова кришка 1
40 48060** Диск 1
41 48079 Важіль поршня 1
42 2197 Ущільнююче кільце OR 1
43 48061 Диск поршня 1
46 48048 Болт 1
47 R6035** Ущільнююче кільце OR (P58) 1
48 R6428 Ущільнююче кільце OR (P63x2.6) 1
49 48063 Захисне днище 1
50 48082** Гумова основа 1
51 2171** Гвинт ємності мастила 1
52 48007** Шайба 1
58 10453 Пружина 1
60 480065H** Штовхаюча трубка 1
64 R58 x 2** Ущільнююче кільце 1
65 76050 Зажимне кільце 1
66 20416 Ущільнююче кільце 1
67 21470** Універсальний набір 1
55 6200910** Приймач для сердечників 1
69 63014 Гайка 1

№* Номер  
компонента** Найменування Кіль-

кість

АКСЕСУАРИ
1A 480018 Сопло 3.2 мм 1
1B 480017 Сопло 2.4 мм 1
1C 480532 Сопло 4.0 мм 1
5 480065** Штовхаюча трубка 1

53 54059 Крюк-балансир 1
* 54005 Шестигранний ключ 1
* 11S13 Ключ 1
* 14S17 Ключ 14/17 мм 1
* 11790 Шприц заливу мастила 1

НАБІР ЗБІРКИ ПРИЙМАЧА ДЛЯ СЕРДЕЧНИКІВ
16 2197** Ущільнююче кільце OR 1
54 48010VB Гвинтова кришка 1
56 P1501** Ущільнююче кільце OR 1
57 48071** Регулятор 1
61 64085 Ущільнююче кільце OR 1
62 620090** Кришка 1
63 SP3x12 Штифт 1

  *  Номери відповідають Мал. 6.1.
**  На дані компоненти гарантія  

не розповсюджується

Зверніть увагу! 
Для заклепок діаметром менше (3.2 мм, 2.4 мм) 
зняти штовхаючу трубку № 60 (№ 480065 H) 
і встановити штовхаючу трубку № 5 (№ 480065).

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


