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Výměna sekáčů

Pneumatickou hadici odpojte od ventilu. Přidržovací kroužek sekáče (poz. 29) jednou 

rukou posuňte dozadu, druhou rukou sekáč vytáhněte z držáku. Při nasazování druhé-

ho sekáče dbejte na to, aby do držáku nevnikly žádné nečistoty.

Všeobecně

Nářadí nenechte běžet naprázdno. Nářadí při práci tlačte pouze lehce k osekávané plo-

še. V zimě doporučujeme používání teplého stlačeného vzduchu, aby se zamezilo za-

mrznutí nářadí.

Bezpečnostní pokyny

�
 Při práci chraňte sebe a okolí vhodnými bezpečnostními opatřeními.

�
 S pneumatickým nářadím smí pracovat pouze zaškolený personál; nářadí odkládejte 

na místech mimo dosahu dětí.

�
 Předepsaný maximální pracovní tlak se nesmí překročit.

�
 Při práci postupujte opatrně a s rozvahou.

�
 Při práci používejte vhodný ochranný oděv.

�
 Bezpodmínečně používejte chrániče sluchu, ochranné brýle a rukavice!

�
 Používejte výlučně upravený stlačený vzduch podle doporučení.

�
 Nářadí před odstraňováním poruch odpojte od zdroje stlačeného vzduchu.

�
 Při používání navijáku s pružinou nebo jiného pomocného zařízení se přesvědčte, že 

všechny části jsou pevně a bezpečně upevněné.

�
 Ruky při práci nepřibližujte do blízkosti pracovních nástrojů (sekáčů nebo držáků).

�
 Pneumatické nářadí nemá OCHRANNOU IZOLACI, proto při práci zabraňte doteku 

těla s uzemněnými předměty, např. radiátory.

�
 Při práci s hořlavými materiály postupujte opatrně - nebezpečí exploze při možném 

jiskření.

�
 Při práci se vyhýbejte nepřirozeným polohám těla, dbejte na stabilní polohu a udr-

žení rovnováhy v každé situaci.

�
 Používejte pouze originální náhradí díly, žádné improvizace. Poškozená ochranná za-

řízení a díly nechte neprodleně odstranit nebo vyměnit v autorizovaném servisním 

středisku. Používání jiných než v tomto návodu uvedených vkládacích nástrojů nebo 

příslušenství může vést k úrazům.

�
 Páka přívodu vzduchu (ventilu) se nesmí zablokovat (např. upevněním izolační pás-

kou, šňůrou nebo kabelem). Páka ventilu se musí po uvolnění vždy vrátit do výchozí 

polohy.

�
 Pneumatickou hadici a spojky pravidelně kontrolujte.

�
 Pneumatické nářadí, připojené k rozvodu stlačeného vzduchu nepřenášejte s prstem 

na vypínači.

�
 Při prácí nepoužívejte volný oděv a nenoste šperky, které můžou zachytit pohyblivé 

části nářadí. Při práci na volném prostranství doporučujeme používat pracovní ruka-

vice a obuv s neklouzavou podrážkou. Pokud máte dlouhé vlasy, používejte síťku na 

vlasy nebo šátek.

�
 Ochranná zařízení se z nářadí nesmí odstraňovat.

�
 Přesvědčte se, že unikající vzduch nesměřuje na osoby v okolí.

�
 Při vytváření prachu nebo prašné práci (s barvou, azbestem, atd.) používejte 

ochranné brýle a ochrannou masku.
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Záruka

Výrobce na toto nářadí poskytuje záruku 12 měsíců ode dne jeho zakoupení. V rámci 

záruční doby na nářadí dle našeho posouzení bezplatně odstraníme všechny nedostat-

ky, způsobené vadami materiálu nebo nedodržením technologického postupu výroby.

Záruka se nevztahuje na:

�
 Nepřípustný pracovní tlak

�
 Cizí zásahy

�
 Použití násilí

�
 Poškození při transportu

�
 Neošetřený stlačený vzduch

�
 Použití cizích (neoriginálních) náhradních dílů

�
 Nedostatečnou údržbu/mazání

�
 Korozi

Záruka se rovněž nevztahuje na:

Normální opotřebení, jakož i na nedostatky, které hodnotu nebo použitelnost nářadí 

ovlivnují pouze nepatrně.

Použití v souladu s určeným účelem

Toto sekací kladivo je pneumatické nářadí, určené pro profesionální nasazení, např. 

na:

�
 Osekávání omítky, zdrsňování ploch (zrnování)

�
 Odstraňování nečistot, osekávání barev

�
 Odstraňování vrstev, podlahových krytin, zbytků lepidla, strhávání linolea, odstraňo-

vání dlaždic a obkládaček, gumy, parket, atd.

�
 Různé práce při sanaci betonu

Uvedení do provozu

Používejte poze čistý, upravený a správně naolejovaný stlačený vzduch (žádný kyslík 

nebo hořlavé plyny) s požadovaným pracovním tlakem 90 PSI (6,3 bar).

Úprava stlačeného vzduchu:

a) pomocí jednotky na úpravu stlačeného vzduchu, vybavené vzduchovým filtrem, re-

dukčním ventilem tlaku a olejničkou

b) olejničkou v potrubí

c) jednoduchým přidáním 5-10 kapek mazacího oleje do přípoje stlačeného vzduchu 

před každým použitím nářadí

Pneumatické nářadí odkládejte pouze na suchých místech. Pneumatická hadice za 

nářadím nesmí být delší než 8 m a musí mít světlost 10 mm.

Použití

Pro prováděnou práci si zvolte vhodnou velikost sekáče (viz obr. 020) a přesvědčte se, 

že všechny díly sjou pevně spojené s tělem nářadí a všechny šrouby jsou utažené.

Při práci nepoužívejte násilí, sekáče pracují samy. Při práci s určitými materiály se mů-

že uvolňovat zdraví škodlivý prach - používejte ochranné brýle a ochrannou masku.

Při používání sekáče může dojít k překročení přípustné hladiny hlučnosti 85 dB(A). Po-
užívání chráničů sluchu je povinné.
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Údržba/ošetřování a složení

Dodržování pokynů pro údržbu je zárukou dlouhé životnosti a bezchybného provozu 

nářadí.

�
 Nářadí při dlouhodobém nasazení v pravidelných intervalech 6 - 8 hodin přemažte 5 

- 10 kapkami mazacího oleje.

�
 Kladivo po skončení práce odpojte od pneumatické hadice, do otvoru ventilu naka-

pejte několik kapek mazacího oleje, hadici opět připojte a kladivo BEZ sekáče nechte 

2-3 sekundy běžet naprázdno. Tím se na ještě teplém pístě vytvoří tenká vrstva ma-

zacího oleje, která zabrání vytváření koroze.

�
 Kladivo tak bude i po dlouhých přestávkách pracovat spolehlivě.
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