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WARNING

To reduce risk of injury, everyone using,
installing, repairing, maintaining, changing
accessories on, or working near this tool MUST
read and understand these instructions before
performing any such task.

DO NOT DISCARD - GIVE TO USER



I	
�����
 de segurança

Informações importantes para uso
seguro

Estas instruções tratam da instalação,
operação, manuseio e manutenção do
p������ e de ferramentas e equipamentos
introduzidos/montados nele.
• É vital que o operador leia e compreenda
completamente as instruções antes de
usar este produto.

• Guarde-as em segurança para referência
futura e providencie para que o operador
tenha pleno acesso a elas.

• A não observância destas instruções pode
causar sérios riscos.

Nossa meta é produzir ferramentas que o ajudem a
trabalhar com segurança e eficiência.
O equipamento de segurança mais importante

para est e qualquer outra ferramenta é VOCÊ.
Sua atenção e critério são a melhor proteção contra

acidentes.
Esta ferramenta elétrica não deve ser modificada

por razões de responsabilidade pelo produto e de
segurança. Somente operadores qualificados e
treinados devem instalá-la, ajustá-la e usá-la.
Não é possível cobrir aqui todos os riscos

possíveis, mas destacamos alguns dos principais.
Para mais informações de segurança, consulte:
• Outros documentos e informações que
acompanham a ferramenta

• O seu empregador, sindicato ou associação de
classe

• Normas apropriadas conforme citadas na seção
Declaração de Conformidade da CE

Outras informações sobre saúde e segurança
ocupacional podem ser obtidas nos seguintes sites:
http://www.osha.gov (EUA)
http://europe.osha.eu.int (Europa)

Palavras dos avisos de segurança
As palavras Perigo, Alerta, Cuidado e Atenção nos
avisos de segurança têm os seguintes sentidos:

PERIGO indica uma situação de risco que,
se não for evitada, resultará em morte ou
lesão grave.

PERIGO

ALERTA indica uma situação de risco que,
se não for evitada, poderá resultar em
morte ou lesão grave.

ALERTA

CUIDADO, usado como um símbolo para
alerta de segurança, indica uma situação
de risco que, se não for evitada, pode vir
a resultar em lesão leve ou moderada.

CUIDADO

ATENÇÃO é usado para tratar as práticas
que não estão relacionadas a lesões
pessoais.

ATENÇÃO

Precauções e qualificações pessoais

Instalação, armazenamento, manutenção e
descarte
A instalação, o armazenamento, a manutenção e o
descarte do produto só podem ser efetuadas por
pessoas que:
• estiverem fisicamente capazes de manipular o
volume, peso e poder da ferramenta

• estiverem cientes de todas as devidas instruções
nacionais de segurança e instruções de prevenção
de acidentes

• tenham lido e compreendido as instruções
operacionais

Operação
A operação do produto só deve ser efetuada por
operadores qualificados. Os operadores estarão
qualificados se:
• estiverem fisicamente capazes de manipular o
volume, peso e poder da ferramenta

• estiverem treinados para operar o produto em
conformidade com as diretivas nacionais

• estiverem cientes de todas as devidas instruções
nacionais de segurança e instruções de prevenção
de acidentes

• tiverem lido e compreendido as instruções
operacionais.

Equipamentos de proteção individual
T ATENÇÃO Risco de aprisionamento
►Não use jóias ou bijuterias nem roupas folgadas
►Não aproxime colares da ferramenta e de seus
acessórios para evitar estrangulamento

►Mantenha os cabelos longe da ferramenta e de
seus acessórios para evitar que sejam arrancados

Os equipamentos de proteção individual têm de
seguir os regulamentos aplicáveis de saúde e
segurança.
Use sempre a seguinte proteção individual:
• Capacete de segurança
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� Protetor auricular
• Óculos de segurança com proteção lateral
• Luvas protetoras
• Calçados de segurança

Drogas, álcool e medicamentos
Drogas, álcool e medicamentos podem afetar seu
tirocínio e poder de concentração.
T ATENÇÃO Reações inadequadas e erros de
avaliação podem provocar acidentes graves ou
morte
►Nunca trabalhe com o produto quando estiver sob
a influência de drogas, álcool ou medicamentos

► Procure impedir outras pessoas de usar o produto
se estiverem sob a influência de drogas, álcool ou
medicamentos.

Instalação, Operação e Manutenção:
precauções
T ATENÇÃO Explosivos e gases explosivos,
perigo de explosão
Se o produto entrar em contato com explosivos,
poderá ocorrer uma explosão. Explosões podem
provocar ferimentos graves ou a morte.
Centelhas que sejam emitidas durante a operação
do produto podem detonar poeiras e gases altamente
inflamáveis e acarretar incêndios ou explosões.
►Nunca opere o produto próximo a explosivos
►Nunca trabalhe em ambiente altamente inflamável
ou explosivo

► Certifique-se de que não existam fontes de gás
ocultas na sua área de trabalho

T ATENÇÃO Choque elétrico
Se o produto entrar em contato com circuitos ou
outras fontes de energia elétrica, haverá risco de lesão
grave ou morte.
►Nunca trabalho perto de circuitos elétricos ou
outras fontes de energia

► Certifique-se de que não existam circuitos
elétricos ocultos na sua área de trabalho

T ATENÇÃO Riscos da poeira
Certas poeiras, fumos e outros materiais em
suspensão no ar criados pelo jateamento, serração,
esmerilhamento, perfuração e outras atividades
mecanizadas de construção podem conter
componentes quimicos que o Estado da Califórnia
reconhece como causadores de câncer, defeitos de
nascença e outros prejuízos ao sistema reprodutor
humano. Alguns exemplos de tais componentes
químicos:
Sílica cristalina, cimento e outros produtos da

alvenaria.

Arsênico e cromo da borracha tratada
quimicamente.
Chumbo de tintas a base deste metal.

► Para reduzir sua exposição a tais componentes
químicos, trabalhe em área bem ventilada e use
equipamentos de proteção apropriados, como
máscaras contra poeira que sejam especificamente
indicadas para partículas microscópicas.

► Evite inalar poeira ou manusear entulhos durante
o processo de trabalho quando forem perniciosos
para a saúde

►Use equipamento extrator de poeira, p.ex.
aspiradores, e equipamento de proteção
respiratória quando trabalhar com materiais que
produzam partículas em suspensão no ar.

►Atmosferas potencialmente explosivas podem ser
criadas por poeira e gases resultantes de
jateamento ou esmeril. Use sempre sistemas
extratores ou supressores de poeira que sejam
adequados ao material sendo processado

T ATENÇÃO Projéteis
Durante atividades de jateamento, serração,
esmerilhamento, furação e outras atividades de
construção, fagulhas, cavacos, fragmentos de rebolo
ou outras partículas podem ser arremessados à
distância e provocar lesões corporais, atingindo o
operador ou outras pessoas.
Mesmo pequenos fragmentos podem atingir os

olhos e causar cegueira.
►Use proteção para os olhos e a face que seja
resistente a impactos sempre que se envolver ou
trabalhar perto da ferramenta que esteja em
operação, reparo ou manutenção ou durante uma
troca de acessórios.

►Use barreiras para proteger os outros de
fragmentos de rebolo e fagulhas do esmeril

►Verifique se todas as outras pessoas no local estão
usando proteção resistente a impactos para os
olhos e a face

T ATENÇÃO Risco por ruídos
Níveis sonoros muito altos podem causar perda
auditiva permanente.
►Use proteção auditiva de acordo com os
regulamentos de saúde e segurança ocupacional

T ATENÇÃO Risco por vibrações
A exposição a vibrações pode afetar os nervos e
bloquear o suprimento de sangue para as mãos e
braços.
►Movimentos repetitivos no trabalho, posições
forçadas e exposição a vibrações pode ser nocivo
para as mãos e os braços. Se perceber dormência,
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f������������ dor ou lividez da pele, pare de usar
a ferramenta e consulte um médico

► Ferramentas de inserto com a haste empenada não
devem ser usadas

►Use ferramentas com amortecedores de vibração
sempre que disponíveis

► Reduza o tempo de exposição a vibrações

Informações gerais

Projeto e funcionamento
Esta esmerilhadeira é específica para esmerilhar e
cortar discos. Este modelo é lubrificado. Amáquina,
seus anexos e acessórios só devem ser usados para
os fins a que se destina, ficando proibidos para
quaisquer outros.
• Não utilize a esmerilhadeira sem um protetor de
disco

• Nunca use discos cônicos com este modelo de
esmerilhadeira

• Nunca instale lâminas de serra circular ou
cortadores similares, mas somente os discos ou
escovas abrasivas específicos da ferramenta

Sinais e autocolantes
O produto está equipado com placas e etiquetas
contendo informações importantes sobre segurança
pessoal e manutenção do produto. As placas e
etiquetas devem ser sempre fáceis de ler. Novas
placas e etiquetas podem ser encomendadas
utilizando a lista de peças sobressalentes.

s
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1
1
0
5
0WARNING

D !"#$#%&' DE CONFORMIDADE DA
COMUNIDADE EUROPÉIA
Nós da Atlas Copco Industrial Technique AB,
S-105 23 ESTOCOLMO, SUÉCIA, declaramos que
este produto (com nome, tipo e número de série, ver
primeira página) está em conformidade com a(s)
seguinte(s) Diretiva(s):
2006/42/EC
Normas harmonizadas aplicadas:

ISO 11148-7
Arquivo técnico disponível em:
Gerente de Qualidade, Atlas Copco Industrial
Technique, Estocolmo, Suécia.
Estocolmo, 1º de julho de 2013.
Tobias Hahn, Diretor Administrativo

Assinatura do emissor

()*+,-,./0

Qualidade do ar
• Para um desempenho ideal e máxima vida útil do
produto, recomendamos o uso de ar comprimido
com ponto de orvalho entre +2 °C e +10 °C. É
recomendada a instalação de um secador de ar
Atlas Copco tipo refrigeração.

• Use um filtro de ar separado do tipo Atlas Copco
FIL, que retira partículas sólidas com mais de 15
microns e mais de 90% da água líquida, instalado
o mais perto possível do produto e antes de
qualquer outra unidade de preparação do ar como
REG ouDIM (veja Acessórios da Linha de Ar em
nosso catálogo principal). Sopre amangueira antes
de conectá-la.

Modelos lubrificados:
• O ar comprimido precisa conter uma pequena
quantidade de óleo. Recomendamos vivamente
que você instale um lubrificador de névoa de óleo
DIM Atlas Copco ajustado normalmente para 3-
4 gotas (50 mm3_/min para ferramentas
funcionando em ciclo longo ou um lubrificador
de ponto único Atlas Copco tipo Dosol para
ferramentas funcionando em ciclo curto.
Para o ajuste do Dosol, veja Acessórios da Linha
de Ar em nosso catálogo principal.

Conexão de ar comprimido
T ATENÇÃO Ar pressurizado pode causar
lesões graves
► Feche sempre o suprimento de ar, despressurize
a mangueira e desconecte a ferramenta do
abastecimento de ar quando não estiver em uso,
antes de fazer qualquer ajuste no produto, como
trocar acessórios ou fazer reparos.

►Nunca dirija o ar para si mesmo ou outra pessoa.

© Atlas Copco Industrial Technique AB - 9836 3704 0036

G2416PTInstruções de operação e de segurança



1 ATENÇÃO   Mangueiras chicoteando podem
causar lesões graves
►Verifique sempre se existem mangueiras e
conexões danificadas ou soltas.

Verifique a pressão do ar
• O produto é projetado para uma pressão de
trabalho (e) de 6–7 bar = 600–700 kPa = 87–102
psig.
• A pressão do ar na admissão da ferramenta com
o produto em funcionamento não pode exceder a
pressão operacional máxima de 7 bar = 700 kPa
= 102 psig.
• Aplique um jato de ar na mangueira antes de
conectá-la.

Operação
Consulte também as Instruções de serviço

Uso do protetor do rebolo
• Use sempre o protetor recomendado e confira se
apresenta qualquer avaria, de modo a reduzir o
risco de acidentes com fragmentos do rebolo
• Se o protetor já tiver aparado a ruptura de um
disco, não continue a usá-lo. Ele pode estar
danificado.
• Posicione o protetor entre o rebolo e o operador
• Use barreiras para proteger os outros de
fragmentos de rebolo e fagulhas do esmeril

Preparativos antes de usar a
esmerilhadeira

Funcionamento correcto da esmeriladora
T ATENÇÃO O excesso de velocidade pode
provocar lesões graves ou morte
►Não altere a velocidade da esmerilhadeira.
►A velocidade máxima admissível que se encontra
estampada na máquina não pode ser excedida

Testes com a esmerilhadeira só podem ser executados
por técnicos profissionais. Os técnicos deverão estar
autorizados a testar este tipo de ferramenta e operar
um sistema pneumático de acordo com as diretivas
nacionais.
• A velocidade livre da máquina deverá ser
conferida a cada dia e sempre que a máquina
passar por assistência técnics. Esta verificação

deve ser realizada com o equipamento
esmerilhador desacoplado

2 Use um regulador de pressão para evitar pressão
excessiva que provoque sobrevelocidade
• As conexões e a mangueira pneumática devem
estar em boas condições

Equipamento abrasivo montado
T ATENÇÃO Ar pressurizado pode causar
lesões graves
► Feche sempre o suprimento de ar, alivie a pressão
damangueira e desconecte a ferramenta da tomada
de ar quando não estiver em uso, ao fazer qualquer
ajuste na máquina, trocar acessórios ou fazer
reparos.

T ATENÇÃO Um rebolo errado pode saltar e
causar lesões graves ou morte
►Use um disco com velocidade nominal igual ou
superior à da esmerilhadeira pneumática

►Não utilize rebolos dos especificados pelo
fabricante. Veja a seção Projeto e funcionamento.

• Use somente os tamanhos e tipos de abrasivos
recomendados
• Não use discos montados que estejam lascados
ou rachados ou que possam ter caído no chão
• A montagem correta é necessária para evitar
acidentes com rodas montadas que se partem
• Não instale o rebolo se estiver molhado por
qualquer líquido
• Os rebolos devem girar livres mas não ficarem
frouxos no eixo, para evitar esforços no furo. Não
use buchas redutoras para acomodar discos de
furo mais largo.
• Prenda o disco com flanges de acordo com a
norma internacional e em boas condições
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3 Os flanges devem ficar limpos, com a superfície
de contato plana e livres de trincas e rebarbas

• Não use buchas ou adaptadores não autorizados
para instalar rebolos com furo mais largo

• Use telas de reforço quando vierem com o rebolo

• Não combine discos e eixos de roscas diferentes

• Eixos e roscas devem estar sem avarias ou
desgaste

• Instale o disco da maneira correta e aperte-o com
o torque recomendado para evitar que escape
quando a esmerilhadeira pneumática for desligada.

• Faça um teste de funcionamento com todo disco
recém-montado em posição segura durante 30
segundos. Não se esqueça de usar uma barriera
(tal como embaixo de uma bancada pesada) para
aparar possíveis pedaços do disco que se parta.
Pare imediatamente se a vibração for excessiva

4rabalho correcto com a esmeriladora
Leia a seção Instruções de segurança antes de usar
a esmerilhadeira.

5 ATENÇÃO A não observância das práticas
de trabalho corretas pode resultar em lesões
graves ou morte.
►Verifique se a peça a ser trabalhada está
devidamente apoiada

►Não deixe o disco emperrar durante o corte.
Segure a peça de trabalho pelos dois lados da linha
de corta para evitar que o disco fique agarrado.
Se isto acontecer, solte o gatilho e liberte o disco.
Verifique se ele continua íntegro e devidamente
preso antes de continuar.

► Confirme que não haja ninguém por perto
► Cuide para que fagulhas não causem risco a
pessoas ou materiais

► Existe o risco de descarga eletrostática se a
ferramenta for usada em plástico e outrosmateriais
não condutores

► É preciso usar equipamento de proteção individual
conforme descrito na Seção Equipamentos de
proteção individual

► Escorregões, tropeções e quedas são causas
importantes de lesões graves ou morte. Preste
atenção na sobra de mangueira deixada pelo chão
ou superfície de trabalho

► Proceda com cuidado em ambientes
desconhecidos. Podem haver perigos ocultos,
como linhas elétricas ou de outros serviços

►Mantenha o corpo em posição equilibrada e os
pés bem apoiados

►Não esmerile lateralmente com discos de corte e
discos retos ou no interior de discos hemisféricos

6 Reaja rapidamente ao excesso de vibrações devido
à ferramenta de inserto danificada oumal instalada

►Mantenha distância do acionador e de abrasivos
em rotação. A rotação pode continuar por vários
segundos depois de se liberar o gatilho. Não largue
a ferramenta enquanto a rotação não parar

► Lembre-se de que o ar comprimido retido na
mangueira pode causar um arranque acidental

► Libere o dispositivo de controle se ocorrer falta
de energia

► Se uma esmeriladora com abrasivo cair, o abrasivo
tem de ser cuidadosamente examinado antes de o
tornar a utilizar

►Desconecte-a da fonte de alimentação antes de
trocar o disco ou repará-la

►Guarde sempre a ferramenta fora de uso em local
limpo e seco

Esmeril quebrado
Se o esmeril estiver quebrado, o usuário deverá
realizar uma investigação cuidadosa para determinar
e reparar a causa.
Se a falha ocorrer durante a operação das

ferramentas, o fabricante do equipamento e o
fabricante da ferramenta deve ser notificado
imediatamente.

Manutenção

Protecção contra a ferrugem e limpeza
do interior
Apresença de água no ar comprimido, pó e partículas
de desgaste causam a ferrugem e a colagem de
alhetas, válvulas, etc.
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79:;<=; resolver o problema lubrificando com
óleo (algumas gotas), fazendo a máquina trabalhar
por 5 a 10 degundos e limpando o excesso com um
pano. Faça esta rotina antes de paralisações
demoradas.

Lubrificação
Recomendase que o lubrificador 4150 1405 80 seja
conectado ao gatilho do acelerador da ferramenta.
Verifique diariamente antes de usar a ferramenta que
o lubrificador está atestado de óleo..

O fornecimento de óleo é ajustado pelo parafuso
que deve estar ligeiramente apertado se a velocidade
de fornecimento é muito baixa. Para verificar o
fornecimento do óleo, ponha um pedaço de papel à
frente dos orifícios de escape na cobertura do motor
com o motor a trabalhar. Se a velocidade de
fornecimento é suficiente, formarseão manchas de
óleo no papel.

Ao efectuar a revisão regular da ferramenta, o
acelerador, o regulador e os rolamentos de esferas
devem ser lubrificados com massa.

O rolamento de esferas deve ser untado pelo bocal
a intervalos de 20 períodos de trabalho se a
ferramenta for usada a frequência normal.

Guia de lubrificação
Use lubrificantes de boa qualidade. Os óleos emassas
para motores a ar mencionados na tabela são
exemplos de lubrificantes que recomendamos.

LubrificaçãoPropósito geral
Rolamentos

Marca

Energol E46Energrease LS-EP2BP

Spheerol EP L2Castrol

Arox EP46Beacon EP2Esso

Chopin 46Rembrandt EP2Q8

Almo oil 525Mobilegrease XHP 222Mobil

Tonna R32Alvania EP2Shell

Aries 32Multifak EP2Texaco

BR2 PlusMolycote

Informação útil
C Registre-se na Atlas Copco

www.atlascopco.com

Você pode encontrar informações sobre nossos
produtos, acessórios, peças sobressalentes e matérias
publicadas em nosso site.

Diretrizes ergonômicas
1) Faça intervalos frequentes e altere as posições de
trabalho com frequência.

2) Adapte a área da estação de trabalho para suas
necessidades e para a tarefa de trabalho.

• Para ajustar uma faixa de alcance conveniente,
determine onde as peças ou ferramentas devem
ficar para evitar carga estática.

• Use o equipamento da estação de trabalho, tais
comomesas e cadeiras apropriadas para a tarefa
de trabalho.

3) Evite posições de trabalho acima do nível do
ombro ou que em precise segurar de maneira
estática durante as operações de montagem.

• Ao trabalhar acima do nível dos ombros, reduza
a carga nos músculos estáticos através da
redução do peso da ferramenta, utilizando, por
exemplo, braços de torque, carretéis de
mangueiras ou compensadores de peso. Você
também pode reduzir a carga nos músculos
estáticos segurando a ferramenta junto ao corpo.

• Certifique-se de fazer intervalos frequentes.

• Evite posturas extremas com o braço ou pulso,
especialmente para operações que precisem de
um grau de força.

4) Ajuste para um campo de visão conveniente
minimizando o movimento de olhos e cabeça
durante a tarefa de trabalho.

5) Use a iluminação adequada para a tarefa de
trabalho.

6) Selecione a ferramenta adequada para a tarefa de
trabalho.

7) Use equipamento de proteção para os ouvidos em
ambientes barulhentos.

8) Use ferramentas de alta qualidade inseridos ou
consumíveis para minimizar a exposição a níveis
excessivos de vibrações.

9) Minimize a exposição a forças de reação.

• Para cortar:

O disco de corte poderá enroscar se estiver
empenado ou não for guiado adequadamente.
Verifique se está usando flanges corretos para
os discos de corte e evite entortar o disco
durante a operação de corte.

• Para perfurar:

A furadeira poderá parar de repente quando a
broca penetrar. Use o punho de sustentação se
o torque de bloqueio estiver muito alto. A
norma de segurança ISO11148, parte 3,
recomenda o uso de algum item para absorver
o torque de reação maior que 10 Nm para
ferramentas com punho de pistola e 4 Nm para
ferramentas retas.

• Quando usar torqueadeiras elétricas ou
parafusadeira com acionamento direto:
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R>?@AB / Included in Service kitDescriptionQtyOrdering No.Ref. No.
UNC 5/8"-11Nut14170 0759 004
CC. 30 x Ø5 mmPin key14080 0862 005
180 mm 7" fibre disc, Standard backing set-stiffAttachment set14170 0757 806(7-10)

Washer44170 0311 007
Hard-black (180mm)Backing pad1-8
UNC 5/8"-11Nut14170 0759 009
CC. 30 x Ø5 mmPin key14080 0862 0010

Attachment parts for wire brushes
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7
LE

NOQSUV / Included in Service kitDescriptionQtyOrdering No.Ref. No.
For 115 mm (4 1/2 ") wire brushAttachment set14170 0459 811(2-5)

Nut14170 0459 002
A/F 28 mmSpanner14080 0037 003

Nut14170 0279 004
Wrench1-5

115 mm (4 1/2")Wire brush14170 0491 006
For 140 mm (5 1/2 ") wire brushAttachment set14170 0550 807(8-12)

Driver14170 0550 008
A/F 28 mmSpanner14080 0037 009

Washer14170 0552 0010
UL6M-5/8TNut10263 3110 0011

Wrench1-12
140 mm (5 1/2")Wire brush1-13

Signs and stickers

Stickers

XARNINGXARNINGXARNINGXARNING

L

4
0
1
0
2
5
0

NOQSUV / Included in Service kitDescriptionQtyOrdering No.Ref. No.
Text on the sticker: To reduce risk of injury read and understand safety instructions
supplied with tool

Sticker14150 1984 001

Text on the sticker: To avoid injury use recommended guard
RPM rating on wheel must exceed grinder RPM rating

Sticker14150 1985 001

Text on the sticker: Do not remove guardSticker14150 1986 001
Text on the sticker: For internal grinding only
RPM rating on wheel must exceed grinder RPM rating

Sticker14150 1988 001
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YZ[\]^Z Kits

Service kit — Motor casing, throttle and support handle / Motor and speed governor /
Wheel guard and attachment
Ordering No. 4081 0066 90

Remark / Included in Service kitDescriptionQtyOrdering No.
2x18.4Pin14175 0198 00
CPK 6x24Pin10101 1951 27
21.4x2.4O-ring1-
2x16Pin10108 1690 93
MFTS M3X10 8.8Screw2-
4x29.8Pin1-
32.1x 1.6O-ring10663 6131 00
6.5Washer20333 2121 00
UC6S 1/4"x22Screw20211 5207 00
CP 3x8Parallel pin10101 1205 00
CP 3x14Pin10101 1208 00
6.5Washer30333 2121 00
UC6S 1/4"x22Screw30211 5207 00
A 5,3Washer3-
MC6S 5x10Screw3-

Washer14170 0311 00

Service kits are designed for a variety of products. This Service kit may contain more parts than listed in the
table and parts might remain unused.

Service kit — Motor casing, throttle and support handle
Ordering No. 4081 0067 90

Remark / Included in Service kitDescriptionQtyOrdering No.
Lock washer1-
Strainer1-
Catch1-
Spring14170 1168 00
Strainer1-

Service kits are designed for a variety of products. This Service kit may contain more parts than listed in the
table and parts might remain unused.

Service kit — Motor and speed governor
Ordering No. 4081 0081 90

Remark / Included in Service kitDescriptionQtyOrdering No.
6201-RS1Ball bearing1-

Vane5-
3203/C2/231323Ball bearing1-

Sealing ring1-

Service kits are designed for a variety of products. This Service kit may contain more parts than listed in the
table and parts might remain unused.

Service Tools

Service Tools

RemarkDescriptionOrdering No.Section
A/F 33 mmOpen-end wrench4080 0425 00Motor casing,

throttle and
s u p p o r t
handle

CC. 26 x Ø4 mmFace spanner4080 0210 00Motor and
speed gov-
ernor
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_`abcdDescriptionOrdering No.Section
A/F 20 mmSocket4080 0341 00Motor and

speed gov-
ernor

c=30mmPin key4080 0862 00Wheel guard
and attach-
ment

c=30mmPin key4080 0862 00Wheel guard
and attach-
ment

6 mm, Accessories includedPin key4080 0048 00Wheel guard
and attach-
ment

CC. 30 x Ø5 mmPin key4080 0862 00A t tachmen t
parts for sand-
ing

CC. 30 x Ø5 mmPin key4080 0862 00A t tachmen t
parts for sand-
ing

A/F 28 mmSpanner4080 0037 00A t tachmen t
parts for wire
brushes

Wrench4080 0035 80A t tachmen t
parts for wire
brushes

A/F 28 mmSpanner4080 0037 00A t tachmen t
parts for wire
brushes

Wrench4080 0035 80A t tachmen t
parts for wire
brushes
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egghiijklhi included

Attachment set

Remark / Included in Service kitDescriptionQtyOrdering No.Ref. No.
Attachment set14170 1133 871

Attachment set

Remark / Included in Service kitDescriptionQtyOrdering No.Ref. No.
Attachment set14170 0219 871
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Dismantling
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(90 psi)
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3 m
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