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Wszelkie prawa zastrzeżone
Rozprowadzanie niniejszych informacji w jakikolwiek sposób oraz za pomocą jakichkolwiek środków
(elektronicznych lub mechanicznych) bez wcześniejszej wyraźnej pisemnej zgody Masterfix Products
bv zabronione.
Informacje zawarte w niniejszej publikacji opierają się na danych posiadanych przez producenta w
momencie wprowadzenia produktu na rynek. Firma Masterfix Products bv stosuje politykę ciągłego
udoskonalania produktów, w związku z czym konstrukcja niniejszych produktów może ulec zmianie.
Niniejsze informacje mają zastosowanie do oryginalnych produktów firmy Masterfix Products bv.
Firma Masterfix Products bv nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z użytkowania
produktów samodzielnie zmodyfikowanych przez użytkownika.
Producent dołożył wszelkich starań, aby przygotować niniejszą publikację. Tym niemniej jednak firma
nie ponosi odpowiedzialności za błędne informacje zawartej w tej publikacji, ani za konsekwencje
wynikające z użycia tychże informacji. Masterfix Products nie ponosi odpowiedzialności za szkody
wynikłe z działań przeprowadzonych przez trzecią stronę.
Nazw roboczych, nazw handlowych, zarejestrowanych znaków towarowych itp. używanych przez
firmę Masterfix Products bv nie należy traktować jako ogólnodostępnych,tylko zgodnie z przepisami
prawnymi regulującymi ochronę znaków towarowych.
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1

Wprowadzenie

1.1

Podręcznik użytkownika

EZM1000 - 2000

Niniejszy podręcznik użytkownika opisuje standardowe posługiwanie się narzędziami, do których
jest dołączony. Należy dokładnie zapoznać się z niniejszym podręcznikiem. Każdy użytkownik
powinien znać treść niniejszego podręcznika. Należy ściśle stosować się do niniejszych zaleceń.
Należy bezwzględnie przestrzegać kolejności wykonywania czynności. Podręcznik powinien być
przechowywany zawsze w tym samym miejscu. W razie zagubienia podręcznika, jego treść można
pobrać ze strony internetowej www.masterfix.com.

1.2.

Symbole używane w niniejszym podręczniku.

W niniejszym podręczniku użyto następujących symboli:
UWAGA!
Czynności wymagają szczególnej uwagi.

Należy sprawdzić w podręczniku użytkownika
Należy założyć okulary ochronne
Należy założyć ochronniki słuchu
Należy założyć rękawice ochronne
Należy użyć klucza maszynowego
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1.3

Ciśnieniomierz

Utylizacja i ochrona środowiska
Narzędzia należy utylizować zgodnie z lokalnie obowiązującymi przepisami dot. ochrony
środowiska.

1.4

Serwis i konserwacja

Masterfix Products bv nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z nieprzestrzegania
wymienionych zaleceń odnośnie bezpieczeństwa (Dyrektywa Rady 85/374/EWG).

1.5

Warunki udzielania gwarancji

Szczegóły znajdują się w załączonej karcie gwarancyjnej na produkty Masterfix Products bv.
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Bezpieczeństwo

2.1

Zalecenia odnośnie bezpieczeństwa

R

B
A
C
D
E

F

A Końcówka/przednia osłona izolująca
B Pojemnik na gwoździe
C Spust

2.2
•
•
•
•
•
•

D Zawór bezpieczeństwa
E Zawór zamykający dopływ powietrza
F Dopływ powietrza

Ludzie

Należy założyć okulary ochronne. Dotyczy również osób znajdujących się w pobliżu narzędzi.
Należy założyć ochronniki słuchu w przypadku, gdy poziom hałasu przekracza 85 dB(A).
Należy założyć rękawice ochronne, gdyż niektóre nity jednostronne mogą się częściowo
nagrzewać do wysokiej temperatury.
Nie należy dotykać końcówki urządzenia podczas podłączania skompresowanego powietrza.
Nie należy patrzeć w linii prostej na urządzenie (z przodu i z tyłu).
Pod żadnym pozorem nie należy kierować urządzenia w stronę ludzi.
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2.3

Środowisko pracy

•

Środowisko pracy należy utrzymywać w ładzie
i porządku.
• Należy używać suchego przefiltrowanego
powietrza nasyconego olejem antykorozyjnym.
Jeśli nie jest dostępne, wprowadzić 0,1 ml
(około 5 kropli) antykorozyjnej oliwy w miejscu
przyłączenia przewodu z powietrzem 3 razy
w ciągu dnia pracy narzędzia.
• Należy pracować w temperaturach dodatnich.
• Podłączenie do urządzenia G1/4”.
Do narzędzi nie dołączono złączki wkrętnej.
Należy samodzielnie zapewnić połączenie.
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5-7 bar

G¼"

Należy ustawić stały dopływ powietrza
o ciśnieniu 5-7 barów (maks. 7 barów).

2.4

•
•
•
•
•
•

Narzędzia

	Pod żadnym pozorem nie należy używać
narzędzi, gdy:
- brakuje końcówki/przedniej osłony
izolującej (A);
- nie umieszczono pojemnika na
gwoździe (B).
Przed podłączeniem sprężonego powietrza
należy sprawdzić, czy narzędzia nie są
uszkodzone.
Narzędzia powinno się przechowywać w
standardowych warunkach.
Na czas, gdy narzędzia nie są używane należy
zakręcić zawór zamykający (C).
Należy się upewnić, że miękki wąż
doprowadzający powietrze nie jest pod
ciśnieniem w momencie odłączania.
Narzędzi nie należy w żaden sposób przerabiać.
Urządzenia należy używać tylko do celów
określonych przez producenta.

2.5

Numer seryjny

W tym miejscu (A) znajduje się numer seryjny
narzędzia.

2.6
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A

XXXXX

Numer identyfikacyjny

W tym miejscu (B) znajduje się numer
identyfikacyjny narzędzia.

B

EZM XXXX
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Główne komponenty

3.1

Komponenty

3,0/3,2

4,0

R

C

4,8/5,0

B
A

D

J

G

K

H

L

A
E

F

A
B
C
D
E
F

Końcówki**
Przednia osłona izolacyjna
Korpus hydrauliczny
Pojemnik na gwoździe
Spust
Korpus pneumatyczny

3.2

G Zawór bezpieczeństwa
H Dopływ powietrza
J Podręcznik użytkownika
K Deklaracja zgodności i karta gwarancyjna
L	Płyta CD z wielojęzyczną wersją podręcznika
użytkownika

Końcówki

Opakowanie zawiera różne końcówki.
** EZM 1000: 3,0 – 5,0 mm
** EZM 2000: 4,0 – 6,4 mm

A
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4

Obsługa

4.1

Punkty kontrolne

C

A
B

D

E

A Wspornik
B Pojemnik na gwoździe
C Spust powietrza
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F

D Spust
E	Obrotowy (360°) zespół doprowadzający
powietrze
F Zawór zamykający dopływ powietrza
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Pojemnik na gwoździe

W pojemniku na gwoździe służy zbierają się
odpady gwoździ. Pojemnik można ustawić w
trzech pozycjach.
A Umieść/usuń.
B Blokada – bez wyciągania. Przechylenie
narzędzia gwarantuje umieszczenie gwoździa
w pojemniku.
C Blokada – z wyciąganiem. Odpady gwoździ są
automatycznie wstrzeliwane do pojemnika.

C

B

A

Obrotowy spust powietrza
Strumień uchodzącego powietrza można
regulować za pomocą obrotowego spustu
powietrza (A) tak, aby dostosować siłę strumienia
do wygody użytkownika.
Nie należy usuwać spustu powietrza
z pojemnika na gwoździe.

4.4

Obrotowy (360°) zespół
doprowadzający powietrze

Jeśli użytkownikowi pracuje się niewygodnie ze
względu na wąż doprowadzający powietrze (A),
należy zakręcić zawór zamykający (B),
a następnie przekręcić obrotowy (360º) zespół
doprowadzający powietrze w dowolną pozycję.

A

C

A

B
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5

Praca z urządzeniem
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0 bar

1
Umieścić złączkę wkrętną (G1/4”).

C

B

2
Umieścić pojemnik na gwoździe.

A

3
Ustawić pozycję pojemnika na gwoździe
(patrz punkt 4.2).

4
Ustawić pozycję obrotowego spustu
powietrza (patrz punkt 4.3).
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5-7 bar

12
Zamontować właściwą końcówkę.

10

5

6
Ustawić prawidłowe ciśnienie powietrza
(patrz punkt 2.3).
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7

8

Odkręcić zawór zamykający.

Umieścić nit.

9
Umieścić urządzenie w odpowiedniej pozycji.

Nacisnąć spust.

I

10

0

12

11
Zakręcić zawór zamykający.

Opróżnić pojemnik na gwoździe.
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6

Konserwacja
Należy założyć okulary ochronne

A

Należy założyć ochronniki słuchu

I

0

B

Należy założyć rękawice ochronne

6.1

Przednia osłona izolacyjna

Zakręcić zawór zamykający (A) i odłączyć dopływ
powietrza (B).
-

Usunąć przednią osłonę izolacyjną (A).

-

Zwrócić uwagę na pierścień uszczelniający
typu „O” (B).
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Wyczyścić wnętrze za pomocą pistoletu
na sprężone powietrze.
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Szczęki zaciskowe

Usunąć przednią osłonę izolacyjną, patrz punkt 6.1.
Usunąć osłonę zaciskową (A) oraz uszczelkę
teflonową (B), 2 szczęki zaciskowe (C) i
popychacz szczęk (D).
Wyczyścić szczęki zaciskowe oraz popychacz
szczęk lub wymienić na nowe.

15

17
19-20

Należy się upewnić, że klucz nie ześlizgnie
się z nakrętki blokującej (E), gdyż
mogłoby to doprowadzić do uszkodzenia
hydraulicznego trzonu tłokowego (F).
Ponowny montaż komponentów odbywa
się w odwrotnej kolejności.

A

E

F

Podczas montażu należy lekko spryskać
wnętrze szczęk zaciskowych teflonem w
aerozolu.
Należy się upewnić, czy nakrętka
blokująca znajduje się 19-20 mm od
korpusu hydraulicznego.

A

B

C

D
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Rozwiązywanie problemów

Problem

Przyczyna

Rozwiązanie

Urządzenie nie działa

Nie podłączono strumienia powietrza

Podłączyć dopływ powietrza

Zawór dopływu powietrza jest zamknięty

Otworzyć zawór zamykający dopływ
powietrza

Ciśnienie powietrza jest niewystarczające

Ustawić prawidłowe ciśnienie
powietrza – 5-7 barów

Powietrze wydostaje się
Ciśnienie powietrza jest zbyt wysokie
z zaworu bezpieczeństwa

Ustawić prawidłowe ciśnienie
powietrza – 5-7 barów

Urządzenie nie wyciąga
lub wyciąga
niedostatecznie mocno

Nie włączono wyciągania

Sprawdzić pozycję pojemnika na gwoździe

Ciśnienie powietrza jest niewystarczające

Ustawić prawidłowe ciśnienie
powietrza – 5-7 barów

Pojemnik na gwoździe jest pełny

Opróżnić pojemnik na gwoździe

Urządzenie jest zablokowane odpadami
gwoździ

Usunąć odpady gwoździ

Spust nie działa

Ciśnienie powietrza jest niewystarczające.

Ustawić prawidłowe ciśnienie
powietrza – 5-7 barów

Nitu nie można umieścić
w końcówce

Zamontowano niewłaściwą końcówkę

Zamontować właściwą końcówkę

Urządzenie jest zablokowane odpadami
gwoździ

Usunąć odpady gwoździ

Nie można prawidłowo
osadzić nitu

Zabrudzone lub zużyte szczęki zaciskowe

Wyczyścić lub wymienić szczęki zaciskowe

Ciśnienie powietrza jest niewystarczające

Ustawić prawidłowe ciśnienie powietrza

Urządzenie nie nadaje się do tego typu nitów

Użyć prawidłowego urządzenia

Odpady gwoździ nie
usuwają się z końcówki

Zamontowano niewłaściwą końcówkę

Zamontować właściwą końcówkę

Urządzenie jest zablokowane odpadami
gwoździ

Usunąć odpady gwoździ

Podczas nitowania
gwoździ nie odłamuje się

Ciśnienie powietrza jest niewystarczające

Ustawić prawidłowe ciśnienie powietrza

Urządzenie nie nadaje się do tego typu nitów

Użyć prawidłowego urządzenia

Odpady gwoździ nie są
Zamontowano niewłaściwą końcówkę
automatycznie
Urządzenie jest zablokowane odpadami
wstrzeliwane do pojemnika gwoździ
Zespołu
doprowadzającego
powietrze nie można
przekręcić o 360°
Urządzenie nie działa
jednakowo sprawnie
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Zamontować właściwą końcówkę
Usunąć odpady gwoździ

Pojemnik na gwoździe jest pełny

Opróżnić pojemnik na gwoździe

Urządzenie jest nadal pod ciśnieniem

Zakręcić zawór zamykający dopływ
powietrza oraz rozhermetyzować
urządzenie włączając wyciąganie lub
naciskając spust
Skontaktować się z serwisem
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Dane techniczne

L

L
P

P

S

S

H

H

D

D
EZM 1000

EZM 2000

EZM 1000

EZM 2000

H

264 mm

275 mm

L

272 mm

272 mm

øD

102 mm

125 mm

P

70 mm

70 mm

øS

23 mm

23 mm

Masa

1,25 kg

1,65 kg

5-7 barów

5-7 barów

7,3 kN

12,5 kN

1,5 l

2,0 l

Ciśnienie powietrza
Siła uciągu (6 barów)
Zużycie powietrza (jedno uderzenie)
Uderzenie
Rodzaj nitów (standardowe nity)

17 mm

21 mm

ø 3,0 – 5,0 mm
(stal nierdzewna)

ø 4,0 – 6,4 mm
(stal nierdzewna)
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Holandia (Główna siedziba)
Masterfix Product b.v.
P.O. Box 21
6190 AA Beek
Telefon: +31 (0)43 350 84 84
Faks: +31 (0)43 350 84 88
Wielka Brytania
Masterfix Products UK Ltd.
Units 4a, b & d, Ring Road, Zone 2
Burntwood Business Park, Burntwood
Staffordshire, WS 3JQ
Telefon: +44 (0) 1543 686 989
Faks: +44 (0) 1543 675 822
Hiszpania
Black & Decker Ibérica, S.C.A.
Business Unit Masterfix
Ctra. M-300, Km 29, 700
28802 Alcalá de Henares
Madryt
Telefon: +34 (0)91 883 5730
Faks: +34 (0)91 880 8720
Polska
Masterfix Poland
ul. Daleka 16
60-124 Poznań
Telefon: +48 (0)61 86 66 297/376
Faks: +48 (0)61 86 65 733

Strona internetowa: www.masterfix.com
Adres e-mail: info@masterfix.com
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