
   JAT-0105V                   
              

DANE TECHNICZNE

Max średnica nitów..................................4,8 mm (dla wszystkich nitów)
                                                                  6,4 mm (dla nitów całostalowych)
Długość uderzenia....................................14 mm
Końcówki na wyposażeniu.......................3,2 mm, 4,0 mm, 4,8 mm, 6,4 mm
Przyłącze powietrza..................................1/4” GW
Wąż zasilający..........................................6,5 mm
Ciśnienie robocze.....................................6.2 bar
Średnie zużycie powietrza.......................180 l/min
Ciężar.......................................................1,8 kg

1. WSKAZÓWKI BHP DO PRACY Z NITOWNICĄ  JAT-0105V

Narzędzie  można  stosować  wyłącznie  z  oryginalnymi  częściami  zamiennymi.  Producent

wszelką odpowiedzialność w przypadku stosowania nieoryginalnych części zamiennych oraz

niefachowo wykonanych napraw. W razie konieczności przeprowadzenia napraw narzędzie

należy powierzyć fachowemu serwisowi.

Należy:

- Narzędzie wolno napędzać tylko sprężonym powietrzem.

- Podczas odłączania węża wysokiego ciśnienia wąż mocno trzymać, aby wydostające się na

zewnątrz powietrze nim nie miotało.

-  Narzędzia  wolno  stosować  wyłącznie  do  mocowania  nitów  jednostronnie  zamykanych.

Narzędzia nigdy nie używać do uderzania, podbijania i innych czynności niezgodnych z jego

przeznaczeniem.

- Narzędzie należy poddawać ciągłej konserwacji i kontrolować w podanych odstępach czasu.

-  Przed  opróżnieniem  pojemnika  na  zerwane  trzpienie  lub  przeprowadzeniem  prac

konserwacyjnych i napraw, należy narzędzie odłączyć od sieci sprężonego powietrza.

- Narzędzia nigdy nie kierować na ludzi lub inne przedmioty, niż przeznaczone do nitowania.

- Przed uruchomieniem należy przyjąć stabilną postawę i pozycję.

- Nie przekracza maksymalnego ciśnienia sprężonego powietrza 7 bar.

- Podczas pracy z nitownicą użytkownik urządzenia i każda osoba znajdująca się w miejscu

pracy musi nosić okulary ochronne.

- Narzędzia nie wolno bez pojemnika na zerwane trzpienie lub pojemnikiem uszkodzonym.

2. URUCHOMIENIE

Narzędzie podłączyć do stacji uzdatniania powietrza, zapewni ona filtrowanie powietrza oraz

separację zanieczyszczeń i wody kondensacyjnej.  Jeżeli w instalacji zasilającej sprężonego

powietrza  panuje  ciśnienie  powyżej  7  bar,  należy  zastosować  zawór  redukcyjny.  Zawór

ustawić na ciśnienie 6 bar (min 5 bar, max 7 bar).

Przed  przystąpieniem  do  pracy  skontrolować  stan  szczelności  przewodów  sprężonego

powietrza. Uszkodzone węże i złączki natychmiast wymienić.



Narzędzie w chwili dostawy jest gotowe do pracy i napełnione olejem hydraulicznym. Przed

pierwszym użyciem nie trzeba zatem uzupełniać oleju.

3. OBSŁUGA

-  Warunkiem  bezawaryjnego  funkcjonowania  nitownicy  i  poprawnego  nitowania  jest

zastosowanie odpowiednio dopasowanych nasadek.

- Znamionowa średnica nitu musi odpowiadać wytłoczeniu na nasadce.

- Narzędzie podłączyć za pomocą szybkozłącza do instalacji sprężonego powietrza.

- Pojemnik na zerwane trzpienie musi być zamontowany.

- Do nitowania urządzenie ująć w dłoń i wprowadzić do nasadki nit.

- Nit wprowadzić pod kątem prostym do nitowanego elementu.

-  Wcześniej  upewnić  się,  czy  średnica  otworu  do  nitowania  jest  odpowiednia  (dla  nitów

normalnych  średnica  otworu  musi  być  o  0.1  mm  większa  od  średnicy  nitu),  oraz,  że

stosowany nit jest dopuszczony dla danego zakresu docisku.

- Po wciśnięciu przycisku uruchamiającego urządzenie wykonuje skok roboczy i nit zostaje

osadzony.

- Po zwolnieniu przycisku uruchamiającego urządzenie wykonuje skok, co zwalnia zerwany

trzpień nitu.

UWAGA!

Zerwany trzpień nitu z nasadki lub na odwrotnej stronie musi ześliznąć się do pojemnika na

zerwane trzpienie. Nie dopuścić do całkowitego napełnienia pojemnika, w miarę możliwości

natychmiast  go  opróżnić.  Trzpień  nitu  może  przedostać  się  z  powrotem  do  narzędzia  i

zablokować rurę przepustową, co prowadzi do poważnego uszkodzenia nitownicy.

4. KONSERWACJA

- Skontrolować szczelność przewodów sprężonego powietrza.

-  Sprawdzić  ciśnienie  robocze  w  instalacji  zasilającej  urządzenie  sprężonym  powietrzem.

Wartość tego ciśnienia nie może przekraczać 7 bar.

- Z pojemnika stacji uzdatniania powietrza usuwać wodę kondensacyjną i skontrolować stan

filtra, w razie potrzeby wymienić.

- Sprawdzić stan pojemnika na zerwane trzpienie. Jeśli jest uszkodzony – wymienić.

5. RYSUNEK TECHNICZNY ORAZ LIST CZĘŚCI




