
 

 

 

NÁVOD K OBSLUZE 
Pneumatický rázový utahovák 1/2"  

Typ: TA815, TA814  

 
 
Před prvním použitím prosíme o důkladné seznámení se s tímto návodem k obsluze. Seznámení se 

se všemi pokyny, nezbytnými k bezpečnému používání a obsluze a porozumění všech rizik, 
které mohou vzniknout během provozu zařízení, patří do povinnosti jeho uživatele. 
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Vážený zákazníku! 

Děkujeme za zakoupení našeho výrobku, přejeme Vám spokojenost s jeho používáním.  
Stal jste se majitelem pneumatického rázového utahováku značky R&K. Tento utahovák se 

charakterizuje maximální bezpečností a jednoduchou obsluhou. Je to spolehlivé zařízení s vysokou 
výkonnosti, rychlou instalací a připravenosti k použití. 

Přestože je jeho obsluha snadná, jeho provoz musí odpovídat požadavkům obsaženým v tomto 
návodu k obsluze a platným bezpečnostním předpisům na území, kde se používá. 

 
KONSTRUKCE 

 
 
 

 
UPÍNACÍ ČTYŘHRAN PRO NÁSTRČNÉ KLÍČE 
 

 
TLAČÍTKO ZAPNOUT / VYPNOUT 
 
 
TĚLO UTAHOVÁKU 
 
PŘIPOJENÍ VZDUCHU 
 

 
TECHNICKÉ ÚDAJE 

 
Rozměr upínacího čtyřhranu: 1/2”(12,7 mm) - čtvercová koncovka 
Šroub: M19 
Rázový mechanismus: Twin hammer (Dvojitý příklep)* 

 
Točivý moment: 1900 Nm (TA815), 1700 Nm (TA814)
Rychlost bez zatížení: 8000 Rpm 
Optimální tlak vzduchu:   

 
Připojení vzduchu: 1/4" (6,4 mm) 
Hmotnost: 2,5  kg (TA815); 3,3kg (TA814)  

 
Obrázek - nastavení 

* skládá se ze dvou kladiv, které se otáčejí kolem vřetena v uzavřeném systému. Toto řešení vám 
umožní dosáhnout obrovského točivého momentu během prvních otáček rotoru, protože obě 
kladiva mohou současně udeřit z obou stran.  

6,3-8 kg/cm2
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SCHÉMA PŘIPOJENÍ ZAŘÍZENÍ 

 

 
 
 

POUŽITÍ 
 

Pneumatický utahovák je určen pro šroubování a odšroubování všech závitových spojů díky možnosti 
výměny nástrčných klíčů a odšroubování a utahování šroubů, matic a dalších montážních prvků. 

 
Doporučený režim provozu je příležitostná práce S2. Poměrně malé rozměry a hmotnost zvyšují 

mobilitu zařízení. 
 

Tento utahovák se charakterizuje maximální bezpečností a jednoduchou obsluhou. Je to spolehlivé 
zařízení s vysokou výkonnosti, rychlou instalací a připravenosti k použití. 

  
Přestože je jeho obsluha snadná, jeho provoz musí odpovídat požadavkům obsaženým v tomto 

návodu k obsluze a platným bezpečnostním předpisům na území, kde se používá. 
 
 

PRAVIDLA POUŽÍVÁNÍ 
 

Nedodržování níže uvedených upozornění a zasahování do konstrukce pneumatického utahováku 
zbavuje výrobce odpovědnosti za škody způsobené provozem zařízení vůči osobám, zvířatům 
a majetku nebo samotnému zařízení a ruší záruční práva. 

● Uživatel nesmí překračovat maximální parametry, pro které bylo zařízení zkonstruováno. 
● Před zapnutím se ujistěte, že všechny prvky zařízení jsou v dobrém stavu a zkontrolujte 

kompletnost zařízení. 
● Vhodně se oblečte, nenoste volné oblečení nebo šperky. Je nezbytné nosit ochranu hlavy, 

která bude držet dlouhé vlasy. Mohly by být zachyceny do pohyblivých části. 
● Používejte ochranné brýle a chrániče sluchu, nezapomeňte na vhodnou obuv a rukavice. 
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● Nezapomeňte na údržbu zařízení. Udržujte zařízení čisté pro jeho lepší a bezpečnější 

fungování. Postupujte podle pokynů uvedených za účelem mazání nebo výměny prvků 
vybavení zařízení. Pravidelně kontrolujte kabely zařízení a v případě, že jsou poškozené, 
nechte je opravit v autorizovaném servisu. Rukojeti udržujte suché, čisté a neznečištěné 
od oleje nebo maziva. 

● Pokud zaznamenáte jakékoli známky nesprávného fungování zařízení, okamžitě jej vypněte. 
● Přenášejte zařízení pouze za rukojeť. Během přepravy nesmí být stisknuto tlačítko spouště. 

Přenášejte zařízení pouze po odpojení hadice přívodu stlačeného vzduchu! 
● Věnujte pozornost okolí. V blízkosti pracoviště nesmí být přítomny žádné další osoby, děti 

nebo zvířata. 
● Nikdy se nedotýkejte rotujících částí zařízení. 
● Vibrace, trhání, nesprávná poloha může poškodit ramena nebo dlaně. Přestaňte pracovat, 

pokud máte pocit únavy nebo bolesti. 
 
 

OBECNÁ BEZPEČNOSTNÍ PRAVIDLA 
 

● Je zakázáno používat nářadí pro jiné účely, než pro které bylo určeno. 
● Pneumatické nářadí není určeno pro použití v prostředí s nebezpečím výbuchu a není 

chráněno vysokonapěťovou izolací. 
● Je třeba se starat o všechny bezpečnostní prvky, jak nářadí, tak také pracoviště. 
● Nářadí by mělo být udržováno v pořádku, čisté a v použitelném stavu. 
● Na místech vystavených mechanickému poškození je třeba použít vyztužené hadice. 
● Připojení a odpojení hadice od hlavního přívodu by mělo probíhat při uzavřeném ventilu 

vzduchu. 
● Po připojení hadice je potřeba ji nejdříve profouknout, přičemž je třeba zachovat příslušná 

opatření k odstranění nahromaděného prachu a poté teprve připojit pneumatické nářadí. 
● Hadice by se neměly křížit s elektrickými kabely pod napětím nebo být v jejích blízkosti. 
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NEBEZPEČÍ VYPLÝVAJÍCÍ Z POUŽÍVÁNÍ PNEUMATICKÉHO NÁŘADÍ 

 
● Ruční nářadí s pneumatickým pohonem se používají mimo jiné pro nýtování, vrtání, broušení 

kovů, uvolňování šroubů, nafukování pneumatik, malování a k dalším podobným činnostem. 
Používají dynamickou energii stlačeného vzduchu z kompresorů. Zaměstnanec obsluhující 
pneumatické nářadí ho musí řádně ovládat, vyvíjet nezbytný tlak k efektivní práci 
a zachycovat a tlumit jeho škodlivé pro zdraví vibrace, nárazy a otřesy, se kterými se 
nesetkáte při práci s nářadím s jiným pohonem. 

● V důsledku toho může dojít k paréze prstů u pracovníků, která z časem vede ke ztrátě 
schopnosti pracovat. Při dlouhodobé práci s pneumatickým nářadím je možný také vznik 
nemocí svalů, nervů, kostí a kloubů. U pracovníků vystavených otřesům a zpětným rázům 
během práce s ručními rázovými nástroji (např. kladiva) je možné pozorovat po určité době 
změny v systému kostí a kloubů a v periferních cévách, které jsou označované jako vibrační 
onemocnění. 

● Osoby pracující s nářadím s pneumatickým pohonem jsou obvykle vystaveny anémii prstů 
v důsledku jejich ochlazování použitým vzduchem vytlačeným z nářadí. 

● Aby se zabránilo negativním účinkům na zdraví, které vyplývají z používání pneumatického 
nářadí, doporučujeme používat hrubé rukavice, které jsou opatřeny ochrannou vrstvou 
na dlaních. Rukavice by měly splňovat také funkci tlumení vibrací. 

● Dlouhodobé používání pneumatického nářadí může způsobit otupělost sluchu pracovníků 
a podráždění jejich nervového systému, stejně jako snížení pozornosti, která může vést 
k nehodě. 

● Z tohoto důvodu by měly být používány osobní ochranné prostředky ve formě chráničů 
sluchu, které tlumí hluk. Je nutné neustále sledovat stav zdraví pracovníků, kteří obsluhují 
pneumatické nářadí. 

● Před zahájením práce by si měl pracovník nasadit ochranné brýle, zejména pokud existuje 
možnost vzniku úlomků, prachu atd. Měl by také připevnit nástrčné klíče v úchytu tak, 
aby během práce nevypadly. 

● Pneumatické rázové nářadí (kladivo, dláto a další) by mělo mít zařízení, které by zabránilo 
vypadnutí pracovních koncovek během práce. 

● Při zahajování práce postupně přivádějte vzduch k nářadí a teprve po zjištění jeho účinnosti 
zapněte plný přívod vzduchu. V případě zjištění jeho nesprávného fungování, je potřeba 
přívod vzduchu okamžitě uzavřít. 

● Během přestávek v práci nebo při přesunu z jednoho místa na druhé je potřeba vyjmout 
nástrčný klíč z úchytu a uložit ho zvlášť. Při výměně nástrčného klíče musí být přívod 
stlačeného vzduchu uzavřen, aby nedošlo k odhození při náhodném spuštění nářadí. 
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● Při práci s pneumatickým nářadím neopírejte lokty o tělo za účelem zvýšení tlaku. Během 

práce s nářadím neprovádějte opravy, nastavení nebo výměnu části nářadí. Při odřezávání 
nýtů, čištění odlitků a při podobných činnostech, za účelem ochrany před úlomky materiálu, 
je třeba vytvořit ochrannou clonu vyrobenou například z plechu, kovové síťky nebo překližky. 

● Před delší přestávkou v používání nářadí je potřeba odpojit přívod stlačeného vzduchu. 
● Pneumatické nářadí s kovovými kartáči by mělo mít kryt za účelem ochrany před úlomky, 

částečky rzi atd. Chraňte jej proti pádům a nárazům a proti nečistotám, jako je bláto, voda, 
písek atd. Udržujte v souladu s návodem k obsluze a věnujte pozornost udržování dobrého 
technického stavu přívodních hadic se stlačeným vzduchem. 

● Na místech vystavených mechanickému poškození je třeba použít vyztužené hadice. 
● Připojení a odpojení hadice od hlavního přívodu by mělo probíhat při uzavřeném 

vzduchovém ventilu. Neodpojujte přívod vzduchu zlomením hadice. Po připojení je potřeba 
hadici nejdříve vyčistit, přičemž je třeba dodržet vhodné bezpečnostní pokyny k odstranění 
prachu, který je v ní nahromaděn, a potom připojit pneumatické nářadí. 

● Hadice by se neměly křížit s elektrickými kabely pod napětím nebo být v jejích blízkosti. 
● Pneumatické rázové nářadí, vibrující atd. (např. pneumatický utahovák, pneumatická bruska) 

by mělo být připojeno k zásuvce napájecí hadice pomocí �exibilní hadice vybavené 
konektorem. Konektor nespojujte přímo s nářadím, vibrace vznikající při práci nářadí se pak 
přenášejí přímo do zásuvky rychlospojky napájecí hadice (kratší životnost zásuvky, možnost 
vzniku nebezpečného poškození). 

● Opravy pneumatického nářadí by měly být prováděny v servisech kvali�kovaným 
personálem. 

 
 

PŘED ZAHÁJENÍM PRÁCE 
 

● Používejte pracovní a ochranné oblečení, které je určeno k použití na daném pracovišti. 
● Nenoste volné oděvy, které při práci s pohyblivými nástroji způsobují riziko vznícení se 

nebo zachycení materiálu do mechanismu nářadí. 
● Před každým použitím nářadí zkontrolujte vizuálně jeho technický stav. 
● UPOZORNĚNÍ! Pokud zjistíte jakékoliv poškození nebo poruchu nezahajujte práci. Měli byste 

o tom okamžitě informovat svého přímého nadřízeného, aby došlo k rychlé nápravě. Teprve 
poté, co se ujistíte, že byly odstraněny veškeré závady, může zaměstnanec zahájit práci. 

● Zkontrolujte, zda nejsou tlakové hadice poškozené nebo uvolněné. 
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● Ujistěte se, že zahájení práce nezpůsobuje nebezpečí pro ostatní osoby, které jsou 

na stejném pracovišti nebo v jeho bezprostřední blízkosti. 
● Při zahájení práce postupně přivádějte vzduch do nářadí, a teprve po zjištění jeho účinnosti, 

zapněte plný přívod vzduchu. Pokud je zjištěno nějaké nesprávné fungování zařízení, musí 
být přívod vzduchu okamžitě uzavřen. 

 
BĚHEM PRÁCE 

 
● Při práci vedle sebe je potřeba se otočit tak, aby nikdo nebyl vystaven zranění způsobenému 

nářadím souseda. 
● Upevněte nástrčné klíče nářadí do upínacího čtyřhranu tak, aby během práce nedošlo k jejich 

vypadnutí. 
● Odpojte nářadí od tlakové hadice, pokud nářadí nepoužíváte, před výměnou příslušenství, 

změnou nastavení nebo opravou. 
 

JE NEPŘÍPUSTNÉ 
 

● Překračovat maximální hodnoty pracovního tlaku za účelem zvýšení výkonu nářadí. 
● Směřovat tlakovou hadici směrem k sobě nebo jiným osobám. 
● Vyfoukávat z oblečení prach a pyl stlačeným vzduchem. 
● Dotýkat se částí zařízení v pohybu. 
● Umožnit pracovat na svém pracovišti jakýmkoliv osobám bez souhlasu nadřízeného, 

a zejména bez příslušné věcné přípravy. 
● Opravovat zařízení svépomocí. 
● Opravovat, nastavovat nebo vyměňovat koncovky nářadí během práce s nářadím. 
● Odpojovat přívod vzduchu zlomením hadice. 
● Opírat se lokty o tělo během práce s pneumatickým nářadím za účelem zvýšení tlaku. 

 
PO DOKONČENÍ PRÁCE 

 
● Zastavte obsluhované zařízení a důkladně očistěte pracoviště. 
● Uložte nářadí a pomocná zařízení na určené k tomu místa. 
● Ujistěte se, že ponechané pracoviště a zařízení nevytváří žádné riziko pro okolí. 

 
ÚDRŽBA A OPRAVY 

 
● Opravy pneumatických nářadí by měly být prováděny v servisech kvali�kovaným 

personálem. 
 

JE POTŘEBA PRAVIDELNĚ ODŠROUBOVÁVAT KRYT MECHANISMU, DEMONTOVAT HO  
- OČISTIT STARÉ, OPOTŘEBOVANÉ MAZIVO, NAHRADIT HO NOVÝM. 

POUŽÍVEJTE TEKUTÉ MAZIVO.  
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Vizuální kontrola: zkontrolujte, zda je zařízení v dobrém stavu, zda nejsou viditelné nějaké praskliny 
a zkontrolujte kompletnost utahováku. 
Komplexní čištění: odstraňte prach, pyl. 
Čištění vzduchového �ltru: odstraňte nečistoty usazené na síťovém vzduchovém �ltru při vstupu. 
 
 

PŘÍPRAVA VZDUCHU 
 

Při práci s pneumatickým nářadím je nutná řádná příprava vzduchu. Je potřeba použít: 
● Reduktory tlaku, nutné pro nastavení správného pracovního tlaku nářadí. 
● Vodní �ltr s minimální úrovní �ltrace 40 mikronů. Suchý vzduch chrání prvky nářadí 

proti korozi a chrání je před poškozením a nesprávným fungováním. 
● V případě potřeby by měl být vzduch mazán. Používejte olej speciálně určený 

pro pneumatické nářadí. 
● Výkon kompresoru: Kompresor by měl mít výkon alespoň o 50% vyšší než spotřeba vzduchu 

uvedená v technických parametrech nářadí. 
 
 

PRÁCE SE ZAŘÍZENÍM 
 

Nářadí je napájeno stlačeným vzduchem s maximálním povoleným provozním tlakem 8 barů (115 
psi). Nářadí je určeno pro ruční práci.  
 
Utahovák se používá spolu s nástrčnými klíči, které jsou nasazovány na upínací čtyřhran. Zařízení se 
spustí v okamžiku stisknutí tlačítka Zapnout/Vypnout.  
 
V okamžiku zapnutí zařízení, se upínací čtyřhran utahováku začne otáčet. Když se objeví zatížení, 
rázový mechanismus utahováku provede sérii krátkých úderů, aby překonal odpor vytvořený 
závitovým konektorem. Po překonání vytvořeného odporu rotační pohyb upínacího čtyřhranu 
provede odšroubování/utažení závitového konektoru. Uvolnění tlačítka způsobí zastavení zařízení. 
 
Zapnutí zařízení: Stisknutím páčky/tlačítka. 
Vypnutí zařízení: Ihned po uvolnění páčky/tlačítka. 
 
DŮLEŽITÉ! 
Používejte speciální nástrčné klíče určené pro rázové utahováky! 
Běžný nástrčný klíč může prasknout a způsobit zranění obsluhující osobě. 
Zvláštní pozornost je třeba věnovat správnému mazání nářadí. 
Používejte rukavice k tlumení vibrací pneumatického nářadí.  
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ZÁVĚREČNÁ DOPORUČENÍ: 

 
Dlouhodobý provoz utahováku při plných otáčkách bez zatížení může způsobit jeho poškození. 
Důvodem je nedostatek mazání - utahovák by měl pracovat cyklicky po dobu několik vteřin. 
 
Voda ve stlačeném vzduchu vytváří mnoho problémů uživatelům vzduchových kompresorů, strojů, 
nářadí a instalací stlačeného vzduchu. Zvláště hodně vody a oleje je ve stlačeném vzduchu 
dodávaném pístovými kompresory. Odvodňování a odstraňování vody v základním stupni je 
umožněno průmyslovými odvlhčovači vzduchu. Odvlhčovače a vysoušeče vzduchu zabraňují mnoha 
nepříznivým účinkům způsobeným přítomností kondenzované vody v nářadí a zařízeních poháněných 
stlačeným vzduchem. 
 
Pokud utahovákem proudí vzduch a zařízení vykazuje pokles výkonu nebo nereaguje, je nutné 
zkontrolovat a případně vyčistit sítko umístěné v konektoru, ke kterému připojujeme vzduchovou 
hadici nebo propláchnout utahovák motorovou naftou (do konektoru, ke kterému připojujeme 
hadici, nalijte asi 20 ml motorové nafty, poté připojte stlačený vzduch a spusťte zařízení), operaci 
opakujte 1-2 krát při levotočivých a pravotočivých otáčkách. 
 
 

SKLADOVÁNÍ 
 
Neskladujte nářadí v místech s vysokou vlhkostí. Pokud nářadí zůstane po použití ponecháno jen tak, 
pak vlhkost, která v něm zůstává, může způsobit vznik rzi. Proto je potřeba před uskladněním 
namazat vzduchové spoje olejem určeným pro pneumatické nářadí a spustit nářadí na krátkou dobu. 
 
 

LIKVIDACE 
 
Pokud je zařízení příliš vážně poškozené na to, abyste ho používali, je potřeba ho zanést do podniku, 
který se zabývá recyklaci. Nevhazujte ho do ohně. Nářadí je potřeba zlikvidovat v souladu s místními 
předpisy o ochraně životního prostředí.  
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SEZNAM ČÁSTÍ

 
 

 
 

1. Přední kryt 
2. Posuvná manžeta

 

3. Opěrný kroužek 
4. O-kroužek
5. Kovadlinka

 

6. Kolík 
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7. Válec kladiva 
8. Kladívka 
9. Vymezovací kroužek 
10. Nástavec  
11. Pružný válcový čep  
12. Válec  
13. Rotor  
14. Pružina čepele 
15. Čepel  
16. Zadní kryt válce 
17. Ložisko  
18. Dělený tlumicí kroužek 
19. Pružný válcový čep 
20. Spoušť
21. O-kroužek 
22. Tělo  
23. Kno�ík  
24. Pružina  
25. Ocelová kulička 
26. O-kroužek  
27. O-kroužek  
28. Těsnění  
29. Uzavřený kryt 
30. Šroub  
31. Pružný válcový čep 
32.  
33. Aretační kroužek 
34. Těsnění 
35. Těsnění  
36. Kroužek páky přívodního ventilu vzduchu 
37. Čep páčky ventilu přívodu vzduchu   
38. Pružina Páky sacího ventilu vzduchu 
39. O-kroužek 
40. Těsnění 
41. Přívod vzduchu  
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PROHLÁŠENÍ O SHODĚ
- informace:

In-Home
Plac Rocha 1
86-170 Nowe

email: sklep@tagred.pl 
 
 
 

Pneumatický rázový utahovák 1/2“ 
Typ: TA815, TA814

 

 
 


