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Bezpečnostní pokyny a návod k obsluze

Úvod
Děkujeme, že jste si vybrali výrobek společnosti Atlas Copco. Již od roku 1873
je naším cílem nacházet nové a lepší způsoby, jak vyhovět potřebám našich
zákazníků.
Během let jsme vyvinuli novátorské a ergonomické konstrukce výrobků, které
našim zákazníkům pomohly zlepšit a racionalizovat každodenní práci.
Atlas Copco má výkonnou globální síť prodeje a servisu sestávající ze
zákaznických center a distributorů po celém světě. Naši odborníci jsou důkladně
vyškolenými profesionály s rozsáhlými znalostmi výrobků a aplikačními
zkušenostmi.
Ve všech koutech světa můžeme poskytnout podporu produktům a odborné
konzultace, aby naši zákazníci vždy mohli pracovat s nejvyšší efektivitou.
Více informací najdete na adrese: www.atlascopco.com

O bezpečnostních pokynech
a návodu k obsluze
Účelem těchto pokynů je poskytnutí kompletních informací o účinném
a bezpečném použití hydraulického bouracího kladiva. Tyto pokyny vám
také poskytují rady a informace o správném provádění pravidelné údržby
hydraulického bouracího kladiva.
Před prvním použitím kladiva si musíte tyto všechny pokyny pečlivě přečíst
a musíte je také zcela pochopit.
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Bezpečnostní pokyny a návod k obsluze

Bezpečnostní pokyny

Obsluha

Z důvodu snížení rizika vážného nebo smrtelného
úrazu obsluhy nebo jiných osob si před zahájením
práce s nářadím přečtěte tyto bezpečnostní pokyny.
Uložte tyto bezpečnostní pokyny na pracovišti,
rozdělte kopie dokumentu zaměstnancům
a zkontrolujte, zda si před obsluhou a údržbou
nářadí tyto bezpečnostní pokyny všichni přečetli.
Dodržujte všechny bezpečnostní pokyny.

Hydraulické bourací kladivo mohou obsluhovat
pouze pracovníci, kteří mají kvaliﬁkaci pro obsluhu
nosiče. Operátoři nosiče jsou kvaliﬁkovaní, jestliže:
● jsou vyškoleni v obsluze nosiče v souladu
s národními předpisy,
● znají všechny příslušné národní bezpečnostní
předpisy a pokyny pro předcházení nehodám,
● přečetli si a porozuměli těmto bezpečnostním
pokynům a návodu k obsluze.

Bezpečnostní výstražná slova

Zkoušení

Bezpečnostní výstražná slova Nebezpečí, Výstraha
a Varování mají následující význam:

Hydraulické bourací kladivo mohou zkoušet pouze
odborní technici. Technici musí být oprávněni
k obsluze hydraulické soustavy v souladu
s národními předpisy.

NEBEZPEČÍ

Označuje nebezpečnou situaci, která,
nebude-li jí zabráněno, způsobí smrt nebo
vážné zranění.

VÝSTRAHA

Označuje nebezpečnou situaci, která,
nebude-li jí zabráněno, by mohla vést
k usmrcení nebo vážnému zranění.

VAROVÁNÍ

Označuje nebezpečnou situaci, která,
nebude-li jí zabráněno, by mohla vést
k lehkému nebo střednímu zranění.

Osobní ochranné prostředky
a kvaliﬁkace
Používat nářadí a provádět jeho údržbu mohou
pouze kvaliﬁkované a vyškolené osoby. Vždy
používejte zdravý rozum a správný odhad.

Přeprava
Hydraulické bourací kladivo mohou přepravovat
pouze pracovníci, kteří:
● jsou oprávněni obsluhovat jeřáb nebo
vysokozdvižný vozík v souladu s platnými
národními předpisy,
● znají všechny příslušné národní bezpečnostní
předpisy a pokyny pro předcházení nehodám,
● prostudovali a porozuměli kapitolám tohoto
návodu pojednávajícím o bezpečnosti
a přepravě.

Montáž, skladování, údržba a likvidace
Montáž, skladování, údržbu a likvidaci
hydraulického bouracího kladiva mohou provádět
pouze pracovníci, kteří:
● znají všechny příslušné národní bezpečnostní
předpisy a pokyny pro předcházení nehodám,
● přečetli si a porozuměli těmto bezpečnostním
pokynům a návodu k obsluze.
8

Osobní ochranné prostředky
Vždy používejte schválené ochranné prostředky.
Obsluha a ostatní osoby v pracovním prostoru musí
nosit ochranné pracovní prostředky, a to minimálně:
● Ochrannou přilbu
● Ochranu sluchu
● Nárazuvzdorné ochranné brýle s bočními kryty
● V případě potřeby respirátor
● Ochranné rukavice
● Vhodnou ochrannou obuv

Drogy, alkohol a léky
VÝSTRAHA Drogy, alkohol a léky
Drogy, alkohol a léky mohou zhoršit schopnosti
úsudku a soustředění. Nesprávná reakce a chybné
vyhodnocení mohou být příčinou vážného zranění
nebo usmrcení.
► Nikdy nepoužívejte zařízení, jste-li unaveni nebo
pod vlivem drog, alkoholu nebo léků.
► Stroj nesmí obsluhovat žádná osoba, která je
pod vlivem drog, alkoholu nebo léků.

Nosič, preventivní opatření
Před použitím nebo přepravou nosiče
s připevněným hydraulickým bouracím kladivem si
pozorně přečtěte bezpečnostní předpisy a návod
k obsluze nosiče od výrobce.
Zkontrolujte, zda je nosič vybaven odpovídajícími
ochrannými prvky, včetně ochranného skla před
operátorem.
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Hydraulické bourací kladivo smí být namontováno
pouze na nosič s dostatečnou nosností.
Nosiče bez dostatečné nosnosti neposkytují
požadovaný stupeň stability a během práce
s kladivem by se mohly dokonce převrátit
a způsobit zranění nebo škodu.

Montáž, preventivní opatření
Hydraulická soustava
NEBEZPEČÍ Stlačený plyn, nebezpečí
výbuchu
V akumulátoru je tlak, i když je hydraulická
soustava mimo provoz. Před demontáží
akumulátoru je nutné z něj nejprve vypustit dusík,
jinak může dojít k vážnému zranění nebo usmrcení.
► Tlakový akumulátor plňte pouze dusíkem (N 2).
► S akumulátorem smějí pracovat pouze oprávnění
pracovníci.
VÝSTRAHA Hydraulický olej pod vysokým
tlakem
Tenký proud hydraulického olej pod vysokým
tlakem může proniknout kůží a způsobit trvalé
poškození.
► Jestliže hydraulický olej pronikne kůží, ihned
vyhledejte lékařskou pomoc.
► Ke kontrole úniku hydraulického oleje nikdy
nepoužívejte prsty.
► Nepřibližujte obličej k místům možného úniku.
VÝSTRAHA Hydraulický olej
Rozlitý hydraulický olej může být příčinou popálení,
úrazu v důsledku uklouznutí a také poškození
životního prostředí.
► Postarejte se o rozlitý olej a zacházejte s ním
v souladu s bezpečnostními předpisy a předpisy
pro ochranu životního prostředí.
► Nikdy nedemontujte kladivo, je-li hydraulický olej
horký.
► Hydraulické potrubí pro připojení kladiva nesmí
nikdy procházet kabinou řidiče.
VAROVÁNÍ Kožní vyrážka
Hydraulický olej při styku s kůží způsobuje kožní
vyrážku.
► Nedotýkejte se hydraulického oleje holýma
rukama.
► Při manipulaci s hydraulickým olejem vždy
používejte ochranné rukavice.

Bezpečnostní pokyny a návod k obsluze

Montáž a demontáž
VÝSTRAHA Pohyblivé součásti
Nebezpečí rozdrcení rukou a prstů.
► Vývrty a průchozí otvory nikdy nekontrolujte
prsty.
► Všechny pohyby výložníku musí být
koordinovány podle pokynů personálu
montujícího kladivo.
► Je-li kladivo montováno na rychloupínací závěs,
zkontrolujte, zda je bezpečné upevněno a zda
jsou vyloučena všechna rizika vyplývající z jeho
uvolnění.

Provoz, preventivní opatření
NEBEZPEČÍ Nebezpečí výbuchu
Jestliže pracovní nástroj přijde do styku
s výbušninami nebo výbušnými plyny, může dojít
k výbuchu. Během práce s určitými materiály může
dojít k jiskření a zapálení. Výbuch může způsobit
vážné zranění nebo smrt.
► Nikdy nepracujte se strojem ve výbušném
prostředí.
► Stroj nikdy nepoužívejte v blízkosti hořlavých
materiálů, výparů nebo prachu.
► Zkontrolujte, zda se v pracovním prostoru
nevyskytují nezjištěné zdroje plynu nebo
výbušniny.
VÝSTRAHA Pracovní tlak
Je-li překročen maximální pracovní tlak pro bourací
kladivo, akumulátor může být přeplněn, což vede
k materiálovým škodám a zranění osob.
► Kladiva vždy používejte při správném pracovním
tlaku. Viz „Technické údaje“.
VÝSTRAHA Nebezpečí silikózy
Vystavování se působení krystalického křemene
(nazývaného také jako křemenný prach), který
vzniká při práci s tímto nářadím nebo při jiných
aktivitách, které zahrnují práce s horninami,
betonem, asfaltem nebo jinými materiály, může
způsobit silikózu (vážné onemocnění plic),
nemoci související se silikózou, rakovinu nebo
smrt. Křemen je hlavní součástí hornin, písku
a minerálních rud.
► Bourací kladiva SB jsou navržena tak, aby
při jejich použití byla snížena prašnost a tím
i intenzita působení křemenného prachu.
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Bezpečnostní pokyny a návod k obsluze
VÝSTRAHA Rizika vyplývající z prašnosti
Některé typy prachu, výpary nebo jiné materiály
přenášené vzduchem vznikající při práci s tímto
nářadím mohou obsahovat chemické látky, které
mohou způsobovat rakovinu, vady novorozenců
nebo jiné zdravotní problémy týkající se
reprodukce. Některé příklady těchto chemických
látek jsou:
● Krystalický křemen, cement a ostatní zednické
materiály.
● Arzénové a chrómové látky z chemicky
impregnované pryže.
● Olovo z nátěrů a barev na bázi olova.
► Chcete-li omezit působení těchto chemických
látek, pracujte na dobře větraném místě
a používejte schválené bezpečnostní
vybavení, jako jsou masky proti prachu,
které jsou speciálně určeny pro odﬁltrování
mikroskopických částic.
VÝSTRAHA Zasažení elektrickým proudem
Kladivo není elektricky izolováno. Jestliže by se
kladivo mohlo dotknout elektrického obvodu nebo
jiných zdrojů elektrické energie, existuje nebezpečí
vážného úrazu nebo usmrcení.
► Nikdy nepracujte blízko elektrických obvodů
nebo jiných zdrojů elektrické energie.
► Zkontrolujte, zda se v pracovním prostoru
nenacházejí skryté elektrické obvody.
VÝSTRAHA Odlétávající úlomky
V průběhu bourání mohou odlétávat úlomky a jiné
částice, které mohou zranit operátora nebo jiné
osoby. Malé předměty padající z velkých výšek
způsobují velké škody.
► Uzavřete pracovní prostor.
► Před zahájením práce se ujistěte, že se
v nebezpečném prostoru do 20 m ve
vodorovném a svislém směru od bouracího
kladiva nenacházejí žádné osoby.
► Nacházejí-li se v nebezpečném prostoru osoby,
kladivo ihned vypněte.
VÝSTRAHA Rizika vyplývající z hlučnosti
Vysoká hladina hluku může způsobit trvalou ztrátu
sluchu.
► Používejte ochranu sluchu v souladu s platnými
zdravotními a bezpečnostními předpisy.

10
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Skladování, preventivní
opatření
VÝSTRAHA Hydraulické bourací kladivo
a pracovní nástroj jsou těžké
► Kladivo a pracovní nástroj skladujte tak, aby
nemohly spadnout nebo se skutálet.

Údržba, preventivní opatření
VÝSTRAHA Neúmyslné uvedení do provozu
Neúmyslné uvedení kladiva do provozu je příčinou
vážného zranění.
► Aby nedošlo k neúmyslnému uvedené kladiva do
provozu, dodržujte pokyny v návodu pro nosič.
► Spouštěcí obvod kladiva musí být zapojen
tak, aby neúmyslné uvedení do provozu bylo
vyloučeno.
► Nožní pedál nosiče musí být vybaven ochranným
krytem.
VÝSTRAHA Hydraulická soustava pod
vysokým tlakem
Při údržbě kladiva pod tlakem může dojít
k vážnému zranění. Spojky mohou náhle povolit,
součásti se mohou náhle pohnout a hydraulický olej
může vystříknout.
► Před zahájením údržby kladiva nebo nosiče
uvolněte tlak v hydraulické soustavě.
VÝSTRAHA Úpravy stroje
Jakákoliv úprava stroje může být příčinou zranění
vás nebo jiných osob.
► Zařízení nikdy neupravujte.
► Vždy používejte originální náhradní díly
a příslušenství schválené společností Atlas
Copco.
VAROVÁNÍ Horký pracovní nástroj
Hrot pracovního nástroje se během provozu
zahřívá.
Při dotyku dochází k popálení.
► Nikdy se nedotýkejte horkého pracovního
nástroje.
► Počkejte, až nástroj zchladne, a teprve potom
začněte s údržbou.
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Bezpečnostní pokyny a návod k obsluze

Přehled

D

Před použitím stroje si přečtěte část
s bezpečnostními pokyny, kterou naleznete na
předcházejících stranách tohoto návodu, aby
bylo u vás i u ostatních osob omezeno riziko
vážného nebo smrtelného zranění.

E

Konstrukce a funkce

F

Řada hydraulických bouracích kladiv SB
namontovaných na nosiči je určena pro všechny
druhy demoličních prací.
SB znamená Solid Body a udává, že těleso kladiva
je zhotoveno z jednoho kusu. Akumulátor je
zabudován do tělesa.
Hydraulické kladivo je ovládáno z kabiny operátora
nosiče pomocí hydraulické soustavy tohoto nosiče.
Frekvence nárazů je regulována průtokem oleje
z nosiče.

G
H

I

A. Omezovač

Hlavní části

B. Těleso kladiva
C. Pojistný čep
D. Tlakový pojistný ventil
E. Akumulátor
F. Zátka pro vypouštění oleje
G. Pojistná zarážka
H. Zachycovač nástroje
I. Pouzdro

A

Štítky a nálepky
B

Na nářadí jsou připevněny štítky a nálepky
s důležitými informacemi, které se týkají osobní
bezpečnosti a péče o nářadí. Štítky a nálepky musí
být vždy dobře čitelné. Nové štítky a nálepky si
můžete objednat na základě seznamu náhradních
dílů.

C
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Štítek s údaji
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Štítky na akumulátoru

Přečtěte si důkladně pokyny pro přepravu
dříve, než začnete se servisními pracemi nebo
s výměnou.

Akumulátor smí být plněn pouze dusíkem.
UPOZORNĚNÍ! S akumulátorem smějí pracovat
pouze oprávnění pracovníci.

A. Typ stroje
B. Maximální hydraulický tlak

Přeprava

C. Výrobní číslo
D. Výstražný symbol zobrazený společně se

symbolem knihy znamená, že si uživatel musí
před použitím nářadí přečíst bezpečnostní
pokyny a návod k obsluze.
E. Symbol CE znamená, že nářadí je opatřeno
certiﬁkátem CE. Viz Prohlášení o shodě CE,
které je dodáváno společně s nářadím, kde
naleznete další informace.

Štítek s údaji o hladině hluku

WA

Zvedání hydraulického
bouracího kladiva
VÝSTRAHA Padající kladivo může způsobit
vážné zranění.
► Kladivo uložte v bezpečné poloze, aby nemohlo
přepadnou a způsobit škodu.
Před zahájením přepravy, údržbářských a jiných
prací zkontrolujte, zda se kladivo nachází ve
stabilní poloze.
Kladivo je dodáváno v bedně. Bezpečný způsob
zvedání vyžaduje upevnění zvedacího popruhu
podle obrázku dole.

xxx dB
Na štítku je uvedena zaručená hladina hluku podle
Směrnice EC číslo 2000/14/EC.
Přesná hladina hluku viz „Technické údaje“.
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Bezpečnostní pokyny a návod k obsluze

Montáž
Před montáží kladiva na nosič nebo před prací
s ním si přečtěte návod k obsluze a bezpečnostní
pokyny stanovené výrobcem nosiče.
Dodržujte všechny pokyny.
Nosič musí být vybaven vhodnou hydraulickou
soustavou pro ovládání kladiva.
Je-li nosič pro kladivo příliš velký, může to být příčinou
zlomení pracovního nástroje a zvýšeného opotřebení.
Volba vhodného nosiče viz „Technické údaje“.
Bezpečnostní zařízení hydraulické soustavy
musí být před použitím zkontrolováno odborným
a oprávněným inspektorem se zaměřením na
kvalitu (značka EC apod.), vhodnost a funkčnost.

Hadice a spojky

Hadicové spojky
Vlevo (při pohledu ze sedadla operátora)
Voda

Tlak pro
kladivo

Tlak pro
ContiLube©II

Symbol

SB 52

-

G ⅜”

G ¼”

SB 102

-

G ½”

G ¼”

SB 152

G ¼”

G ½”

G ¼”

SB 202

G ¼”

G ½”

G ¼”

SB 302

G ¼”

G ¾”

G ¼”

SB 452

G ¼”

G ¾”

G ¼”

SB 552

G ¼”

G 1”

G ¼”

Utahovací moment pro tlakové a zpětné hadice

VÝSTRAHA Prudký pohyb hydraulické hadice
Hydraulické hadice pod tlakem se mohou
nekontrolovaně prudce pohybovat, jsou-li šrouby
povolené nebo jsou-li povolovány. Prudký pohyby
hydraulické hadice může způsobit vážné zranění.
► Dříve, než začnete povolovat spojku hydraulické
hadice, snižte tlak v hydraulické soustavě.
► Matice spojek hydraulické hadice utahujte
předepsaným momentem.
Typ šroubení: Standardní šroubení Atlas Copco ORFS.
Rozměry šroubení jsou uvedeny v seznamu
náhradních dílů.
Jakost hydraulických hadic pro připojení kladiva
k nosiči musí být 2SC (podle ČSN EN 857) nebo
lepší. Chcete-li použít rychlospojky, doporučujeme
rychlospojku „Flat Face“ (ploché čelo). Tato
rychlospojka je robustní a snadno čistitelná.
Tlaková třída rychlospojek musí odpovídat
pracovnímu tlaku nosiče.
Rychlospojky před montáží nebo demontáží vždy
očistěte. Po demontáži hadice a hadicová šroubení
vždy uzavřete těsnými a čistými zátkami.
Hadicové spojky
Vpravo (při pohledu ze sedadla operátora)
Proplachování Centrální
vzduchem
mazání

Nádrž,
zpětné potrubí

Symbol

SB 52

G ¼”

G ¼”

G ⅜”

SB 102

G ¼”

G ¼”

G ½”

SB 152

G ¼”

G ¼”

G ½”

SB 202

G ¼”

G ¼”

G ½”

SB 302

G ¼”

G ¼”

G ¾”

SB 452

G ¼”

G ¼”

G ¾”

SB 552

G ¼”

G ¼”

G 1”

SB 52

60 Nm

SB 102

150 Nm

SB 152

150 Nm

SB 202

150 Nm

SB 302

210 Nm

SB 452

210 Nm

SB 552

300 Nm

Hydraulický olej
Pro kladivo a nosič je zpravidla používán stejný
druh hydraulického oleje. Je-li kladivo připojeno
k nosiči, je hydraulický olej rychleji znečištěn.
Seznamte se s pokyny pro výměnu oleje
a olejového ﬁltru a dodržujte je.
Je-li kladivo namontováno, je olejový ﬁltr zpravidla
měněn častěji.
Hydraulická bourací kladiva SB jsou vybavena
zátkou pro vypuštění veškerého oleje před
demontáží. Tím je sníženo nebezpečí rozlití oleje.
UPOZORNĚNÍ! Dodané kladivo SB je naplněno
minerálním hydraulickým olejem.
Před připojením k hydraulické soustavě nosiče
zjistěte, jaký druh hydraulického oleje je v něm
použit. Smíchání různých druhů hydraulického
oleje může být příčinou zhoršení kvality mazání
a následného poškození stroje.

Montáž
VÝSTRAHA Padající kladivo může způsobit
vážné zranění.
► Kladivo uložte v bezpečné poloze, aby nemohlo
přepadnou a způsobit škodu.

© 2008 Atlas Copco Construction Tools AB | No. 9800 0648 12e | 2008-11-03
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Bezpečnostní pokyny a návod k obsluze
Před připojením kladiva nechte hydraulický olej
cirkulovat. Tím zajistíte vyčištění hydraulického
oleje. Postupujte stejně jako při výměně hydraulické
hadice. Další informace viz „Hydraulický olej“.
1. Připojte hydraulickou a zpětnou hadici.

SB 52, 102, 152, 202, 302, 452, 552
Montáž desky adaptéru
2. Není-li k dispozici pojistný šroub Tough
společnosti Atlas Copco, doporučujeme použít
podložky NORD-LOCK™ pod šroub a matici
(NORD-LOCK™ je registrovaná obchodní
známka Nord-Lock AB ve Spojených státech
a/nebo jiných zemích).

2. Nechte hydraulický olej protékat olejovým ﬁltrem
nosiče po dobu asi 3 minut, aby hadice byly
určitě čisté.
Příprava
1. Umístěte kladivo do polohy, která usnadňuje
bezpečnou montáž desky adaptéru.
UPOZORNĚNÍ! Kladivo namontujte tak, aby
akumulátor směřovat ke kabině operátora.
Tím je sníženo riziko poškození akumulátoru.
Deska adaptéru

14

Utahovací momenty

SB 52

290 Nm

SB 102

200 Nm

SB 152

200 Nm

SB 202

200 Nm

SB 302

170 Nm

SB 452

400 Nm

SB 552

400 Nm
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Připojení bouracího kladiva k nosiči
3. Umístěte kladivo do bezpečné polohy pro
montáž.

Bezpečnostní pokyny a návod k obsluze

Nastavení tlaku
Bourací kladiva SB jsou vybavena pojistným
ventilem, který chrání kladivo před poškozením.
Pracovní tlak kladiva (max. 150 bar) je při provozu
regulován a nastavován pomocí tlakoměru.
● Je-li provozní tlak vyšší než 150 bar, je nutné
jej snížit. Snižujte průtok oleje z nosiče, dokud
tlak neklesne zpět na 150 bar. Toto nastavení je
důležité proto, aby se vestavěný pojistný ventil
kladiva neotevřel a nepropouštěl olej zpět do
nádrže, čímž by vznikl problém se zahříváním.
● Je-li pracovní tlak v rozmezí 130 až 150 bar,
zpravidla není nutné provádět žádné nastavení.
● Je-li průtok oleje v nosiči příliš nízký na udržení
povoleného pracovního tlaku, je nutné vyměnit
omezovač v bouracím kladivu. Omezovač
nejvhodnější pro daný způsob použití vyberte
podle průtokových diagramů v kapitole
„Technické údaje“.

Při pohledu na akumulátor je přívod tlaku do
kladiva na levé straně.
Je-li tlaková hadice na druhé straně ramene
rýpadla, můžete zkřížit hadice.
4. Opatrně spusťte zakončení výložníku do
adaptéru.
VÝSTRAHA Pohyblivé součásti mohou
rozdrtit nebo pořezat
končetiny.
► Vývrty a průchozí otvory nikdy nekontrolujte
pomocí prstů.
Pomocník musí řídit pohyb ramene rypadla, až
se otvory v ramenu rypadla vyrovnají s otvory
v adaptéru.
S pomocníkem dohodněte jasné ruční signály,
které budete používat během montáže.

Pro nastavení tlaku pomocí tlakoměru postavte
hydraulické bourací kladivo svisle proti pevnému
skalnímu podloží nebo podobnému podkladu.

5. Vložte čep a zajistěte.
6. Zvedněte kladivo pomocí výložníku.
7. Vysunujte válec lžíce, až otvor v kloubovém spoji
je v rovině s otvorem v adaptéru. Vložte otočný
čep a zajistěte.
8. Po montáži kladiva opatrně vysuňte a zasuňte
válec lžíce do krajních poloh v obou směrech. Je
důležité, aby bylo možné válec bez potíží zcela
vysunout a zasunout.

Vodní skrápění
Bourací kladivo je přizpůsobeno k vodnímu
skrápění, které váže prach vznikající při
demoličních pracích.
Chcete-li připojit oplachovací vodu, je nutné
nahradit zátku v přední části kladiva vodní tryskou.
Novou vodní trysku objednejte podle seznamu
náhradních dílů.
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Bezpečnostní pokyny a návod k obsluze
Vhodná je hydraulická hadice ¼” se spojkou JIC.
Spotřeba vody je 6,6 l/min při tlaku 4 bar. Další
informace obdržíte v nejbližší autorizované dílně.

Pracovní nástroj
Volba správného pracovního nástroje

SB 52, 102, 152, 202, 302, 452, 552

Montáž a demontáž pracovního nástroje
VÝSTRAHA Motor v chodu
Při výměně pracovního nástroje za chodu motoru
nosiče může dojít k vážnému zranění.
► Zajistěte nosič proti neúmyslnému uvedení do
provozu.
1. Před výměnou pracovního nástroje vypněte
motor nosiče.

Oškrt
● Velmi dobře proniká
● Pravidelné rozložení

2. Pracovní nástroj montujte a demontujte pomocí
zvedacího popruhu, abyste omezili riziko
prasknutí částí tělesa.

štěpení
● Nedochází ke
zkroucení

Sekáče a rýče
● Velmi dobré rozložení

štěpení
● Dobré pronikání
● Účinek zkroucení

Některé pracovní nástroje jsou těžké, proto je
zvedejte bezpečným způsobem.
3. Zkontrolujte, zda pojistná zarážka není
opotřebená nebo poškozená.

Tupý nástroj
● Velmi dobré využití

energie
● Optimální bourací

účinek
● Nedochází ke
zkroucení

Pojistná zarážka zámku zachycovače nástroje je
vyrobena z plastu a může se v horkém prostředí
roztavit. Dojde-li k tomu, vyměňte standardní
pojistný čep. Místo něj můžete na zvláštní
objednávku získat pružinový čep podle seznamu
náhradních dílů.
16
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4. Vyčistěte a vydatně namažte pouzdro nástroje.
Je to zvlášť důležité při montáži nového
pracovního nástroje.

Bezpečnostní pokyny a návod k obsluze
VAROVÁNÍ Nebezpečí související s teplotou
Hydraulické bourací kladivo a hydraulická olejová
soustava nosiče mohou být poškozeny, je-li kladivo
používáno při vyšších nebo nižších teplotách.
► Kladivo neuvádějte do chodu, dokud hydraulický
olej nedosáhne správné pracovní teploty.
► Při vnější teplotě pod -20 °C je nutné pracovní
nástroj a kladivo zahřát.
► Vzroste-li teplota oleje nad +80 °C, nesmíte
kladivo používat, protože kvalita oleje je
zhoršena, což kriticky zkracuje životnost těsnění
a O-kroužků.

Otáčky motoru
5. Namontujte pracovní nástroj.
6. Otáčejte pracovním nástrojem, aby se mazací
tuk rozetřel.

Příliš vysoké otáčky motoru zvyšují spotřebu
paliva a teplotu oleje. Otáčky motoru přizpůsobte
doporučené hodnotě, čímž docílíte správného
provozního průtoku oleje.

7. Jeden po druhém namontujte zachycovače
nástroje.

Použití

8. Zarážejte pojistný čep, až pojistná zarážka
zapadne do drážky pojistného čepu.

Bourání
VAROVÁNÍ Nebezpečí vyvolané strojem
a nástrojem
Nepřetržitý provoz při plném vysunutí nebo
zasunutí může být příčinou poškození
hydraulických válců výložníku.
► Za všech okolností se vyvarujte použití kladiva
s plně vysunutým nebo zasunutým válcem.
► Plnému vysunutí nebo zasunutí válce zamezte
přemístěním nosiče a/nebo výložníku.
► Soustřeďte se na práci a stále sledujte, co
děláte.

Pracovní nástroj demontujte opačným postupem,
než je uvedeno v návodu k montáži.

Provoz
UPOZORNĚNÍ! Hydraulické bourací kladivo
nebo pracovní nástroj nesmějí být použity jako
zvedací zařízení. Ke zvedání těžkých součástí
používejte hák na ramenu nosiče.

Příprava před bouráním
Pracovní teploty
Pracovní teploty hydraulického bouracího kladiva
se pohybují v rozmezí -20 ºC až +80 ºC.
© 2008 Atlas Copco Construction Tools AB | No. 9800 0648 12e | 2008-11-03
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Bezpečnostní pokyny a návod k obsluze
Nikdy neuvádějte kladivo do provozu, dokud jak
nosič, tak kladivo nejsou ve správné poloze.

Ⴗ Kladivo nastavte kolmo (90°) k objektu.

SB 52, 102, 152, 202, 302, 452, 552

Ⴗ Používejte správný přívodní tlak. Při správném
přívodním tlaku pracuje kladivo nejlépe a chvění
je minimální.
Rovněž opotřebení pouzdra a nástroje je
minimální.

Ⴗ Naslouchejte zvukům vydávaným hydraulickým
Ⴗ Začněte u kraje a postupujte ke středu. Nikdy
nezačínejte bourat uprostřed velkých objektů.

kladivem.
Zvuky se změní v případě ohybu mezi nástrojem
a pouzdrem.

Ⴗ S kladivem nepracujte, jsou-li válce výložníku
v koncové poloze. Může dojít k poškození
nosiče.

Ⴗ Nikdy nepracujte s bouracím kladivem na
stejném místě déle než 15 sekund. Pokud nelze
objekt rozbourat, přesuňte pracovní nástroj do
nové polohy.

Ⴗ Vyvarujte se úderů naprázdno, které způsobují
opotřebení jak pracovního nástroje, tak jeho
zachycovačů.

Ⴗ Pracovní nástroj nepoužívejte k páčení.

18
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Bourání pod vodou
Hydraulická bourací kladiva lze použít k práci pod
vodou.

Bezpečnostní pokyny a návod k obsluze
VAROVÁNÍ Kožní vyrážka
Mazací tuk při styku s kůží způsobuje kožní
vyrážku.
► Zabraňte kontaktu rukou s mazacím tukem.
1. Zatlačte nástroj úplně do kladiva, až k zarážce
(A). V opačném případě bude prostor mezi
vrcholem nástroje a kladivem vyplněn tukem.

Při práci pod vodou musí být kladivo plněno
stlačeným vzduchem, aby byla vytlačena voda
z prostoru mezi pístem a pracovním nástrojem.
Naplní-li se prostor mezi pístem a pracovním
nástrojem vodou, může při spuštění kladiva voda
proniknout do hydraulické olejové soustavy.
Tlak vzduchu musí být 1,5 až 2 bar na vstupu do
kladiva. Spotřeba vzduchu je uvedena v kapitole
„Technické údaje“. Vhodná je hydraulická hadice ¼"
se spojkou JIC. Další informace obdržíte v nejbližší
autorizované dílně.

Údržba
Pravidelné provádění údržby je důležité, aby byla
zachována maximální účinnost kladiva.
Nedostatečně udržované zařízení může být
nebezpečné jak pro obsluhu, tak pro osoby blízko
kladiva. Zajistěte pravidelné provádění údržby
a mazání, aby zařízení bylo stále bezpečné
a účinné.

Každou druhou hodinu
Pravidelně mažte pracovní nástroj, zachycovače
nástroje a pouzdra tukem Atlas Copco na pracovní
nástroje.

Mazání pomocí mazacího lisu
VÝSTRAHA Zahřívání pracovního nástroje
během provozu a doba po
použití.
► Nedotýkejte se pracovního nástroje.

A

2. Během práce s kladivem ve vodorovné poloze
nebo v poloze směřující nahoru dostatečně
mažte dřík nástroje. Pouzdro a pracovní nástroj
musí být mazány tak často, aby do bouracího
kladiva nepronikly nečistoty.
Je-li dřík nástroje vystaven vysokému tlaku
a vysokým teplotám, mazací tuk standardního typu
se roztaví a vyteče. Abyste tomu zabránili, použijte
tuk ﬁrmy Atlas Copco na pracovní nástroje.

Centrální mazací soustava
Doporučujeme centrální mazací soustavu Atlas
Copco. Je-li tato soustava připevněna k nosiči,
mazací tuk je trvale čerpán ze zásobníku na nosiči
do kladiva, pokud kladivo pracuje. Tím se značně
prodlužuje životnost pouzder nástroje a pracovních
nástrojů.

Každý den
1. Kontrolujte zachycovače nástroje a pojistný čep.
2. Kontrolujte, zda hadice, spojky a akumulátor jsou
v dobrém stavu.
3. Kontrolujte, zda šrouby, matice a spojky nejsou
poškozeny a jsou správně dotaženy. Utahovací
momenty jsou uvedeny v seznamu náhradních
dílů.
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Bezpečnostní pokyny a návod k obsluze

SB 52, 102, 152, 202, 302, 452, 552

4. Doplňte centrální mazací soustavu.

A mm

B mm

Každý týden

SB 52

42

38

SB 102

47

43

1. Důkladně očistěte bourací kladivo.

SB 152

52

48

SB 202

68

63

SB 302

83

78

SB 452

98

92

SB 552

103

97

2. Zkontrolujte opotřebení pouzdra nástroje
a maximální limity vnitřního opotřebení.

Výměna pouzdra pracovního nástroje
Pouzdro pracovního nástroje je upevněno v dané
poloze pomocí zachycovačů. Nové pouzdro má
kluzné uložení.
1. Jestliže se opotřebené pouzdro zasekne,
demontujte jej pomocí kladiva.
A

Vyměňte pouzdro nástroje, jakmile vnitřní průměr
(A) dosáhne maximálního limitu opotřebení.
Viz „Limity opotřebení“ a „Výměna pouzdra
pracovního nástroje“.
3. Zkontrolujte opotřebení pracovního nástroje.
B

Pracovní nástroj musíte vyměnit, jakmile
vnější průměr (B) dosáhne minimálního limitu
opotřebení. Viz „Limity opotřebení“.
Příliš velká vůle může způsobit zlomení
pracovního nástroje a poškození pístu.
4. Zkontrolujte těleso bouracího kladiva a desku
adaptéru na přítomnost trhlin a opotřebení.
5. Zkontrolujte řádné dotažení šroubů akumulátoru.
Správný utahovací moment najdete v seznamu
náhradních dílů.
Pracovní nástroj nesmíte nikdy ostřit kováním.
Ostření musí být prováděno frézováním, broušením
nebo soustružením.

2. Opatrně očistěte otvor a dosedací plochu
pouzdra.
3. Namontujte nové O-kroužky, namažte
a namontujte pouzdro.

Limity opotřebení
4. K nasazení pouzdra použijte plastové kladivo.
5. Zajistěte polohu pouzdra pomocí zachycovačů
nástroje.
6. Namontujte nový stírací kroužek.
20
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Každý rok
Po jednom roce trvalého provozu je nutné provést
celkovou prohlídku. Celkovou prohlídku musí
z bezpečnostních důvodů provádět autorizovaní
pracovníci v nejbližší nebo v jiné autorizované dílně
Atlas Copco.

Skladování
VÝSTRAHA Padající kladivo může způsobit
vážné zranění.
► Kladivo uložte v bezpečné poloze, aby nemohlo
přepadnou a způsobit škodu.
Není-li bourací kladivo delší dobu používáno,
postupujte podle následujících bodů, abyste
zabránili jeho zkorodování:
1. Důkladně očistěte bourací kladivo.
2. Demontujte pracovní nástroj a namažte přední
část pístu, pouzdro a zámek zachycovače
nástroje.
3. Bourací kladivo skladujte na suchém místě.

Likvidace
Použité nářadí musí být likvidováno způsobem,
který zaručuje recyklaci maximálního počtu
vyřazených dílů a materiálu a také ochranu
životního prostředí.
Před sešrotováním vypusťte z kladiva všechen
hydraulický olej a kladivo vyčistěte. Použitý
hydraulický olej zlikvidujte a zajistěte, aby negativní
vliv na životní prostředí byl co nejmenší.
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Technické údaje
Údaje o kladivu
SB 52
Objednací číslo

SB 102

SB 152

SB 202

SB 302

SB 452

SB 552

8460030010 8460 0300 30 8460 0300 40 8460 0300 50 8460 0300 60 8460 0300 70 8460 0300 80

Provozní hmotnost (kg)

55

87

140

201

310

441

521

Základní hmotnost (kg)

44

68

110

154

224

321

390

Průměr dříku nástroje (mm)

40

45

50

65

80

95

100

SB 52

SB 102

SB 152

SB 202

SB 302

SB 452

SB 552

Vhodný nosič min./max.
hmotnost (t)

0,7 - 1,1

1,1 - 3,0

1,9 - 4,5

2,5 - 6,0

4,5 - 9

6,5 - 13

9 - 15

Průtok oleje (l/min)

15 - 32

16 - 35

25 - 45

35 - 66

50 - 80

55 - 100

65 - 15

Frekvence úderů (min )

960 - 2160

720 - 2280

840 - 1920

840 - 1800

600 - 1380

540 - 1260

660 - 140

Pracovní tlak (bar)

100 - 150

100 - 150

100 - 150

100 - 150

100 - 150

100 - 150

100 - 150

Dovolený protitlak (bar)

25

18

25

25

26

21

18

Tlak v akumulátoru (bar)

40

40

40

40

40

40

40

Pojistný ventil (bar)

170

170

170

170

170

180

170

Tlak vody (bar)

-

-

4

4

4

4

4

Spotřeba vody (l/min)

-

-

≤5

≤5

≤9

≤9

≤9

Tlak vzduchu (bar)

2

2

2

2

2

2

2

≤ 730

≤ 730

≤ 730

≤ 730

≤ 730

≤ 730

≤ 730

SB 52

SB 102

SB 152

SB 202

SB 302

SB 452

SB 552

89

87

86

90

91

94

98

117

115

114

118

119

122

126

Kapacity

-1

Průtok vzduchu (l/min)

Prohlášení o hlučnosti

Akustický tlak1 dB(A)
2

Akustický výkon dB(A)
1

2

22

Hladina akustického tlaku podle ČSN ISO 3744 v souladu se Směrnicí 2000/14/EC ve vzdálenosti
10 m.
Zaručená hodnota akustického výkonu podle ČSN ISO 3744 v souladu se Směrnicí 2000/14/EC včetně
rozptylu při výrobě.
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Průtokové diagramy pro určení správného pracovního tlaku
Průtok oleje nosičem lze omezit a tím dosáhnout správného pracovního tlaku. Omezovače můžete
objednat dle seznamu náhradních dílů. Diagramy zobrazují průtok oleje o viskozitě 32 cSt.

SB 52: 100 – 150 bar

150
145
C

B

A

140

D

135

bar

130
125
120
115
110
105
100
12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

l/min

Omezovač

Objednací číslo

Omezovač

Objednací číslo

A

3315 2875 22

C

3315 2875 36

B

3315 2875 24

D (standardní)

3315 2875 37
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SB 102: 100 – 150 bar

150
145
140
135

A

bar

130

B

C

D

125
120
115
110
105
100

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

l/min

Omezovač

Objednací číslo

Omezovač

Objednací číslo

A

3315 2875 36

C

3315 2875 38

B

3315 2875 37

D (standardní)

3315 2875 35
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SB 152: 100 – 150 bar

150
145
140
135

A

bar

C

B

130
125
120
115
110
105
100

25

30

35

40

45

l/min

Omezovač

Objednací číslo

Omezovač

Objednací číslo

A

3315 2875 40

C (standardní)

3315 2875 51

B

3315 2875 35
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SB 202: 100 – 150 bar

Omezovač

Objednací číslo

Omezovač

Objednací číslo

A

3315 2875 45

C (standardní)

3315 3040 80

B

3315 2875 55
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SB 302: 100-150 barů

150
145
140
135

A

bar

130

B

C

125
120
115
110
105
100

50

55

60

65

70

75

80

85

90

95

l/min

Omezovač

Objednací číslo

Omezovač

Objednací číslo

A

3315 3588 54

C (standardní)

3315 3588 63

B

3315 3152 35
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SB 452: 100 – 150 bar
150

140

C

B

A
bar

130

120

110

100
55

60

65

70

75

80

85

90

95

100

l/min

Omezovač

Objednací číslo

Omezovač

Objednací číslo

A

3315 3152 35

C (standardní)

3315 3152 53

B

3315 3152 45
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SB 552: 100 – 150 bar

150
145
140
135

bar

C

B

A

130
125
120
115
110
105
100
65

70

75

80

85

90

95

100

105

110

115

l/min

Omezovač

Objednací číslo

Omezovač

Objednací číslo

A

3315 3152 35

C (standardní)

3315 3152 55

B

3315 3152 45
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Nepovolené použití nebo kopírování obsahu návodu nebo jeho části je zakázáno.
To se týká zejména ochranných známek, skupin typů, katalogových čísel a výkresů.

