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WARNING

R	
� all safety warnings and instructions
Failure to follow the safety warnings and
instructions may result in electric shock, fire
and/or serious injury.

Save all warnings and instructions for
future reference



S���� informative in materia di
sicurezza MSDS/SDS
Le schede informative in materia di sicurezza
descrivono i prodotti chimici commercializzati da
Atlas Copco.

Per ulteriori informazioni, consultare il sito web
http://www.atlascopco.com/.
Scegli Prodotti - Schede informative, e seguire le
istruzioni sulla pagina.
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Veiligheidsvoorschriften

Belangrijke informatie voor veilig gebruik

Deze instructies hebben betrekking op de
installatie, werking, bediening en het
o�����o�� van producten, inzet- en
opzetgereedschap en apparatuur.

• Het is van groot belang dat de gebruiker
de instructies leest en begrijpt alvorens
dit product te gebruiken.

• Bewaar de instructies voor toekomstig
gebruik en zorg ervoor dat de gebruiker
ze altijd kan raadplegen.

• Het niet opvolgen van deze instructies
kan ernstig gevaar opleveren.

Wij stellen ons ten doel gereedschappen te maken
waarmee u veilig en efficiënt kunt werken.

Het belangrijkste veiligheidsmechanisme voor
dit gereedschap, en voor alle gereedschappen,
BENT U.

Uw voorzichtigheid en inschattingsvermogen
vormen de beste bescherming tegen ongevallen.

In dit elektrische gereedschap mogen omwille van
productaansprakelijkheid en veiligheidsredenen geen
wijzigingen worden aangebracht. Alleen
gekwalificeerde en getrainde gebruikers mogen dit
gereedschap installeren, instellen en gebruiken.

We kunnen hier niet alle mogelijke gevaren
bespreken; alleen een aantal van de belangrijkste
gevallen wordt aangestipt. Voor extra
veiligheidsinformatie kunt u de volgende bronnen
raadplegen:

• Andere documenten en informatie die met dit
gereedschap zijn meegeleverd

• Uwwerkgever, vakbond en/of beroepsvereniging

• De standaarden waarnaar in het hoofdstuk wordt
verwezen EU-verklaring van overeenstemming

Voor aanvullende informatie over gezondheid en
veiligheid op de werkvloer kunt u terecht op de
volgende websites:
http://www.osha.gov (VS)
http://europe.osha.eu.int (Europa)

Woorden die een waarschuwingsfunctie
hebben
De woorden Gevaar, Waarschuwing, Opgepast en
Kennisgeving worden gebruikt om het volgende aan
te geven:

GEVAAR geeft een gevaarlijke situatie aan

die, indien deze niet wordt vermeden, zal

leiden tot dodelijk of ernstig lichamelijk

letsel.

GEVAAR

WAARSCHUWING geeft een gevaarlijke

situatie aan die, indien deze niet wordt

vermeden, kan leiden tot dodelijk of ernstig

lichamelijk letsel.

WAARSCHUWING

OPGEPAST, in combinatie met een

veiligheidssymbool, geeft een gevaarlijke

situatie aan die, indien deze niet wordt

vermeden, kan leiden tot kleine

verwondingen.

OPGEPAST

KENNISGEVING wordt gebruikt voor

handelingen die niets te maken hebben

met lichamelijk letsel.

KENNISGEVING

Persoonlijke voorzorgsmaatregelen en
kwalificaties

Installatie, opslag, onderhoud en afvoer

Installatie, opslag, onderhoud en afvoer van het
product mogen alleen worden uitgevoerd door
mensen die:

• fysiek in staat zijn om te gaan met het formaat,
het gewicht en de kracht van het gereedschap

• kennis hebben van alle relevante nationale
veiligheidsvoorschriften en instructies voor het
voorkomen van ongevallen

• de bedieningsinstructies hebben gelezen en
begrepen

Bediening

Het product mag alleen worden bediend door
gekwalificeerde gebruikers. Gebruikers zijn
gekwalificeerd als ze:

• fysiek in staat zijn om te gaan met het formaat,
het gewicht en de kracht van het gereedschap

• zijn opgeleid voor het bedienen van het product
in overeenstemming met nationale richtlijnen

• kennis hebben van alle relevante nationale
veiligheidsvoorschriften en instructies voor het
voorkomen van ongevallen

• de bedieningsinstructies hebben gelezen en
begrepen

Persoonlijke veiligheidsuitrusting

TWAARSCHUWING Risico op beknelling
►Draag geen sieraden en loszittende kleding
►Houd boorden, dassen enz. uit de buurt van het
gereedschap om verstikking te voorkomen

►Houd uw haar uit de buurt van het gereedschap
om scalpering te voorkomen

De persoonlijke veiligheidsuitrusting moet voldoen
aan de geldende gezondheids- en
veiligheidsvoorschriften.
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D���� altijd de volgende persoonlijke
veiligheidsuitrusting:

• Veiligheidshelm

• Gehoorbescherming

• Veiligheidsbril met zijwaartse bescherming

• Veiligheidshandschoenen

• Veiligheidsschoeisel

Drugs, alcohol en medicijnen

Het gebruik van drugs, alcohol of medicijnen kan
uw inschattingsvermogen en uw concentratie nadelig
beïnvloeden.

TWAARSCHUWING Slechte reacties en

onjuiste beoordelingen kunnen ernstige

ongevallen en zelfs de dood tot gevolg hebben.
► Bedien het product nooit wanneer u onder invloed
van drugs, alcohol of medicijnen bent.

►Voorkom ook dat anderen het product gebruiken
terwijl ze onder invloed van drugs, alcohol of
medicijnen zijn.

Installatie, bediening en onderhoud:
voorzorgsmaatregelen
TWAARSCHUWING Explosieven en explosieve

gassen, explosiegevaar

Als het product in aanraking komt met explosieven,
kan een explosie optreden. Explosies kunnen ernstige
verwondingen of zelfs de dood tot gevolg hebben.

Bij het bedienen van het product kunnen vonken
vrijkomen. Deze kunnen licht ontvlambare stoffen
en gassen doen ontbranden, wat brand of explosies
tot gevolg kan hebben.
► Bedien het product nooit in de buurt van
explosieven.

►Werk nooit in een licht ontvlambare of explosieve
omgeving.

► Controleer of er zich in uw werkgebied geen
verborgen gasbronnen bevinden.

TWAARSCHUWING Elektrische schok

Als het product in contact komt met een elektrisch
circuit of een andere elektrische krachtbron, kan dit
ernstige verwondingen of zelfs de dood tot gevolg
hebben.
►Werk nooit in de buurt van elektrische circuits of
andere elektrische krachtbronnen.

► Controleer of er zich in uw werkgebied geen
verborgen elektrische circuits bevinden.

TWAARSCHUWING Stofgevaar

Sommige vormen van stof, dampen en ander
zwevend materiaal dat ontstaat door elektrisch
schuren, zagen, slijpen, boren en andere
bouwactiviteiten, bevatten chemische stoffen

waarvan de Staat Californië heeft vastgesteld dat ze
kanker, geboorteafwijkingen en andere
voortplantingsproblemen kunnen veroorzaken. Hier
volgt een aantal voorbeelden van dergelijke
chemische stoffen:

Kristallijn silicastof, cement en andere
metselproducten.

Arseen en chroom uit chemisch behandeld rubber.

Lood uit verf op loodbasis.
►Omblootstelling aan deze stoffen zo veel mogelijk
te vermijden, moet u in een goed geventileerde
omgeving werken en een goedgekeurde
veiligheidsuitrusting gebruiken, met bijvoorbeeld
stofmaskers die speciaal zijn ontwikkeld om
microscopisch kleine deeltjes tegen te houden.

►Adem geen stof of restdeeltjes van het werkproces
in; dit kan uw gezondheid schaden.

►Maak gebruik van stofverzamelende apparatuur,
bijvoorbeeld stofafzuigers, en draag een
beschermend masker als u werkt met materialen
die zwevende deeltjes genereren.

► Stof en dampen die vrijkomen bij schuur- of
slijpwerkzaamheden kunnen een explosieve
situatie veroorzaken. Maak altijd gebruik van
apparatuur voor stofverzameling of -
onderdrukking die geschikt is voor het te
verwerken materiaal.

TWAARSCHUWING Projectielen

Bij elektrisch schuren, zagen, slijpen, boren en
andere bouwactiviteiten kunnen vonken, splinters,
stukjes van de slijpschijf en andere deeltjes als
projectielen worden afgeschoten en verwondingen
veroorzaken als ze de gebruiker of andere personen
raken.

Ook kleine deeltjes kunnen uw ogen raken en
blindheid veroorzaken.
►Draag altijd slagvaste oog- en
gezichtsbescherming als u het gereedschap
bedient, repareert of onderhoudt, accessoires aan
het gereedschap vervangt of in de buurt bent als
dergelijke werkzaamheden plaatsvinden.

►Gebruik schermen om anderen te beschermen
tegen rondvliegende deeltjes en vonken bij het
slijpen.

► Controleer of iedereen die zich in het gebied
bevindt slagvaste oog- en gezichtsbeschermers
draagt.

TWAARSCHUWING Risico's van lawaai

Hoge geluidsniveaus kunnen blijvende
gehoorbeschadiging veroorzaken.
►Gebruik gehoorbescherming in overeenstemming
met de voorschriften op het gebied van gezondheid
en veiligheid op de werkvloer.
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T WAARSCHUWING Risico's van trillingen

Blootstelling aan trillingen kan de zenuwen
beschadigen en de bloedtoevoer naar handen en
armen belemmeren.
►Herhaalde werkbewegingen, ongemakkelijke
houdingen en blootstelling aan trillingen kunnen
schadelijk zijn voor de handen en armen. Staak
het gebruik van de machine en raadpleeg een arts
als u last hebt van een dof gevoel, tintelingen of
pijn, of als de huid wit kleurt.

►Gebruik geen inzetgereedschap met een gebogen
schacht.

►Gebruik waar mogelijk gereedschappen met
trillingsdemping.

► Beperk de tijd dat u blootstaat aan trillingen zo
veel mogelijk.

TWAARSCHUWING Gevaar van polymeren

De schoepen in dit product bevatten PTFE (een
synthetisch fluoropolymeer). Als gevolg van slijtage
kunnen zich PTFE-deeltjes in het product bevinden.
PTFE kan bij verhitting dampen veroorzaken die
kunnen leiden tot polymeerdampkoorts, een ziekte
met griepachtige symptomen. Het risico hierop is
het grootst als vervuilde tabak wordt gerookt.

Bij het werkenmet schoepen en andere onderdelen
moeten de aanbevelingen op het gebied van
gezondheid en veiligheid met betrekking tot PTFE
worden opgevolgd:
►Niet roken tijdens onderhoud aan dit product
► PTFE-deeltjes mogen niet in contact komen met
open vuur, gloeipunten of hitte

►Motoronderdelen moeten worden gereinigd met
een reinigingsmiddel en niet met een luchtleiding
worden schoongeblazen

►Voordat u andere handelingen gaat uitvoeren,
dient u uw handen te wassen

Algemene informatie

Ontwerp en functie
Deze matrijzenslijpmachine is alleen bedoeld voor
opzetschijven en slijpstenen. Dit model is smeervrij.
De machine, de hulpstukken en het toebehoren
mogen alleen worden gebruikt voor het doel
waarvoor ze zijn ontworpen. Elk ander gebruik is
verboden.

• Gebruik nooit slijpschijven die zijn bevestigd met
een adapter, aangezien deze machine niet is
voorzien van een schijfbescherming.

• Bevestig nooit cirkelzaagbladen of andere
snijwerktuigen dan de voor het gereedschap
gespecificeerde schuurschijven of borstels.

Plaatjes en stickers
Het product is voorzien van aanduidingen en stickers
waarop u belangrijke informatie vindt over
persoonlijke veiligheid en productonderhoud. De
aanduidingen en stickers zijn altijd goed leesbaar.
Nieuwe aanduidingen en stickers kunnen via de lijst
met reserveonderdelen worden besteld.
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E���E����� !" VAN
OVEREENSTEMMING
Wij,Atlas Copco Industrial Technique AB, S-105
23 STOCKHOLM, SWEDEN verklaren dat het
product (met naam, type- en serienummer, zie
voorpagina) in overeenstemming is met de volgende
norm(en):
2006/42/EC

De volgende geharmoniseerde normen werden
gehanteerd:
EN 792-9

Technisch bestand verkrijgbaar bij:
QualityManager, Atlas Copco Industrial Technique,
Stockholm, Sweden

Stockholm, 1 juli 2013

Tobias Hahn, Managing Director

Handtekening van de opsteller

I#$%&''&%()

Installatie
• Monteer de ondersteuningshandgreep in de juiste
positie voor respectief rechts- of linkshandig
gebruik.

• Zorg er altijd voor dat u de juiste beschermkap
gebruikt voor het slijpgereedschap.

• Bevestig de slijpapparatuur.
Stel de bescherming zo af dat deze de bediener
optimale bescherming biedt.

• Sluit de machine aan op de luchtleiding.
Blaas de slang uit alvorens deze aan te sluiten.
De motor hoeft tijdens het gebruik niet extra
gesmeerd te worden.

• De hendel van de gasklep mag alleen geactiveerd
worden nadat het hendelslot van de
ontkoppelingsarm vooruit is geduwd.
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A Controleer geregeld of de ontspanner van de
inlaathendel- klink en de ontspannerarm
gemakkelijk bewegen.

Installatie van gereedschap dat trillingen
voortbrengt

Het is aanbevolen om een flexibele slang voor
perslucht met een minimale lengte van 300 mm
tussen het gereedschap dat trillingen voortbrengt en
de snelkoppeling te plaatsen.

Luchtkwaliteit
• Voor optimale prestaties en een maximale
levensduur van het product raden wij het gebruik
van perslucht met een dauwpunt tussen +2°C en
+10°C aan. De installatie van een Atlas Copco
luchtdroger van het koelingtypewordt aanbevolen.

• Gebruik een afzonderlijk luchtfilter van het type
Atlas Copco FIL. Dit verwijdert vaste deeltjes
groter dan 15 micron en meer dan 90% vloeibaar
water. Monteer het filter zo dicht mogelijk bij het
product, vóór enige andere unit voor het
prepareren van lucht zoals REG of DIM (zie
Luchtleidingsaccessoires in onze hoofdcatalogus).
Blaas de slang uit alvorens deze aan te sluiten.

Smeringsvrije modellen:

• Betreffende smeringsvrije gereedschappen is het,
naar keuze van de klant, niet ongunstig wanneer
de perslucht een kleine hoeveelheid olie als
geleverd vanuit een smeertoestel DIM of Dosol
bevat.

Een uitzondering wordt gevormd door
turbinegereedschappen, die vrij van olie moeten
blijven.

Persluchtaansluiting
TWAARSCHUWING Lucht onder druk kan

ernstige verwondingen veroorzaken
► Schakel de luchttoevoer uit, verwijder lucht uit
de leidingen en koppel het gereedschap, wanneer
u het niet gebruikt, af van de luchttoevoer alvorens
het product aan te passen, bijv. accessoires te
verwisselen of reparaties uit te voeren.

► Richt de luchtleiding nooit op uzelf of op een
ander.

TWAARSCHUWING Losgeslagen slangen

kunnen ernstige verwondingen veroorzaken
► Controleer altijd of slangen en hulpstukken
onbeschadigd zijn en goed vastzitten.

Controleer de luchtdruk:

• Het product is ontwikkeld voor een werkdruk (e)
van 6–7 bar = 600–700 kPa = 87–102 psig.

• De luchtdruk bij de inlaat van het gereedschap
terwijl het product is ingeschakeld mag de

maximale werkdruk van 7 bar = 700 kPa = 102
psig.

• Blaas de slang uit alvorens deze aan te sluiten.

Installatieplan
Om tijd te besparen en een juiste capaciteit van de
luchtinstallatie van de aansluiting tot het gereedschap
te garanderen, bieden we u een installatieplan aan.
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LMNOQUX geen snelkoppelingen bij het gereedschap.
Als er kruiskoppelingen worden gebruikt, moeten

er borgpennen worden geïnstalleerd.

Lees voor meer informatie de catalogus Industriële
elektrische gereedschappen van Atlas Copco,
bestelnummer 9837 3000 01.

Bediening
Zie ook Onderhoudsinstructies

Voordat u de matrijzenslijpmachine gaat
gebruiken

Juiste werking van dematrijzenslijpmachine

TWAARSCHUWING Een te hoge snelheid kan

ernstige verwondingen of zelfs de dood tot

gevolg hebben.
►De maximumsnelheid, die op de machine staat
aangegeven, mag niet worden overschreden.

Alleen professionele technici mogen de
matrijzenslijpmachine testen. Zij moeten bevoegd
zijn voor het testen van dit type gereedschap en voor
het bedienen van pneumatische systemen in
overeenstemming met nationale richtlijnen.

• De onbelaste snelheid van de machine moet elke
dag en na elke onderhoudsbeurt van de machine
worden gecontroleerd. Voor het uitvoeren van
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dYZY controle moet de slijpeenheid worden
ontkoppeld.
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� Gebruik een drukregelaar ter voorkoming van een
te hoge luchtdruk die een te hoge snelheid kan
veroorzaken.

• De aansluitingen en de luchtslangmoeten in goede
staat verkeren.

Gemonteerde schijf en hardmetalen
slijpstiftje

TWAARSCHUWING Lucht onder druk kan

ernstige verwondingen veroorzaken
► Sluit altijd de luchttoevoer af, haal de luchtdruk
van de slang en ontkoppel de luchttoevoer van het
gereedschap als dit niet in gebruik is en voordat
u aanpassingen aan de machine gaat maken (bijv.
accessoires vervangen) of reparaties gaat
uitvoeren.

TWAARSCHUWING Onjuist geplaatste

inzetgereedschappen kunnen ernstige

verwondingen en zelfs de dood tot gevolg

hebben.
►Gebruik alleen inzetgereedschappen waarvan de
maximumsnelheid even hoog of hoger is dan die
van de slijpmachine.

►Gebruik alleen door de fabrikant gespecificeerde
inzetgereedschappen (geen snijschijven of frezen).

• Gebruik alleen de aanbevolen formaten en types
schuurmiddelen.

• Gebruik geen gebarsten of gebroken
opzetschijven, of schijven die mogelijk gevallen
zijn.

• Om verwondingen als gevolg van gebroken
opzetschijven te voorkomen, is het van belang de
schijven op de juiste manier te plaatsen.

• Controleer of de asdiameter van het opzetstuk
klopt met het formaat van de spankop.

• Plaats geen assen met een diameter in mm op
spankoppen met een afmeting in inches of
andersom.

• Houd een axiale grip van minimaal 10 mm aan
voor de as.

• Bij het plaatsen van een opzetschijf of slijpsteen
vermindert u de overhang door de as helemaal in
de spankop te duwen (raadpleeg ook de
aanbevelingen van de fabrikant van het
gereedschap).

• Door een grotere overhang van de as wordt de
maximaal toegestane snelheid verlaagd.

• Controleer voordat u de machine start of de
spankop goed vast zit.

• Probeer elke nieuwe opzetschijf gedurende een
halve minuut in een veilige positie uit. Gebruik
hierbij altijd een afscherming (bijvoorbeeld onder
een zware werkbank) om mogelijke gebroken
schijfdelen tegen te houden. Stop onmiddellijk als
er te zware trillingen optreden.

[\]^_ werken met de freesmachine
Lees het hoofdstuk Veiligheidsvoorschriften voordat
u de matrijzenslijpmachine gaat gebruiken.
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`WAARSCHUWING Het niet opvolgen van de

juiste werkwijzen kan ernstige verwondingen of

zelfs de dood tot gevolg hebben.
► Controleer of het te bewerken voorwerp goed
wordt ondersteund.

► Controleer of mensen of materialen geen gevaar
van vonken ondervinden.

►Als het gereedschap op plastic of een ander niet-
geleidend materiaal wordt gebruikt, bestaat het
risico op elektrostatische ontlading.

►U dient een persoonlijke veiligheidsuitrusting te
gebruiken, zoals beschreven in het hoofdstuk
Persoonlijke veiligheidsuitrusting
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�Uitglijden, struikelen en vallen zijn een
belangrijke oorzaak van ernstige en dodelijke
verwondingen. Let op dat er niet te veel slangen
in het loop- of werkgebied rondslingeren.

►Wees in onbekende omgevingen altijd voorzichtig.
Er kunnen verborgen gevaren bestaan, zoals
elektriciteits- en andere nutsleidingen.

►Houd uw lichaam altijd in balans en uw voeten
stevig op de vloer.

► Reageer snel op extreme trillingen als gevolg van
beschadigde of onjuist geplaatste
inzetgereedschappen.

► Blijf uit de buurt van draaiende aandrijfassen en
schuurmiddelen. De draaiing kan na het loslaten
van de gashendel nog enkele seconden doorgaan.
Leg het gereedschap pas neer als het draaien is
gestopt.

►Opgeslagen perslucht in de slang kan het
gereedschap onbedoeld in werking zetten.

►Als de energievoorziening uitvalt, moet u de
bedieningsinrichting uitschakelen.

Onderhoud

Bescherming tegen roest en reiniging
van het inwendige van de machine
Water in de perslucht, stof en afgesleten deeltjes
veroorzaken roest en het vastkleven van schoepen,
kleppen enz.

Dit probleem kunt u oplossen door de machine te
smeren met een paar druppels olie, deze gedurende
5-10 seconden in te schakelen en vervolgens
overtollige olie met een doek weg te vegen. Doe dit
als u de machine voor langere tijd niet gaat
gebruiken.

Smeren
Het voorste motorkogellager moet bij de geregelde
revisie van het gereedschap met vet worden
gesmeerd.

Voor een flexibele asverlenging – Breng bij het
plaatsen van de verlengde as 0,5 cm3 vet van het type

'Lubricating Engineers LE3752' (of EP vet) aan in
de onderkant van de opening in de spankophouder.

Smeergids
Gebruik smeermiddelen van goede kwaliteit. De
oliën en vetten die vermeld zijn in de tabel zijn
voorbeelden van aanbevolen smeermiddelen.

LuchtsmeerenAlgemene doeleinden

Lagers

Merk

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

Revisie
TWAARSCHUWING Een te hoog toerental kan

leiden tot ernstig of dodelijk letsel
►Als er een snelheidsregulateur wordt gebruikt,
controleer dan of deze correct is gemonteerd. Een
onzorgvuldige behandeling kan de goede werking
in het gedrang brengen.

►Demonteer nooit veiligheidsonderdelen, zoals de
snelheidsregulateur of de afsluiter voor te hoge
snelheden. Deze onderdelen moeten in geval van
beschadiging geheel worden vervangen.

► Controleer na onderhoud altijd de onbelaste
snelheid van de machine. Zie het hoofdstuk
Voorbereidingen voordat u de
matrijzenslijpmachine gaat gebruiken.

De hele machine dient regelmatig (om de zes
maanden) te worden gecontroleerd. Als de machine
zwaar wordt belast of niet goed werkt, moet deze
frequenter voor inspectie buiten bedrijf worden
gesteld.

De luchtinlaatfilter dient geregeld te worden
schoongemaakt om verstopping en verminderde
capaciteit te vermijden.

Nuttige informatie

C Meld u aan op Atlas Copco
www.atlascopco.com

Informatie over onze producten, accessoires,
reserveonderdelen en publicaties vindt u op onze
website.

Ergonomische richtlijnen
1) Neem van tijd tot tijd een andere houding aan en
pauzeer regelmatig.

2) Pas uw werkplek aan op uw behoeften en op het
project waaraan u werkt.

• Voorkom statische bewegingen. Zorg dat al uw
benodigdheden goed bereikbaar zijn en bepaal
de juiste positie voor onderdelen en
gereedschappen.
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a Gebruik op uw werkplek tafels en stoelen die
geschikt zijn voor het project waar u aan werkt.

3) Werk niet boven schouderniveau en werk niet
constant in dezelfde houding.

• Als u toch boven het schouderniveau werkt,
kunt u overbelasting van uw spieren voorkomen
door het gewicht van het gereedschap te
ondersteunen met bijvoorbeeld koppelsteunen,
slanghaspels of stabilisatoren. U kunt
overbelasting van uw spieren voorkomen door
het gereedschap dicht bij het lichaam vast te
houden.

• Pauzeer regelmatig.

• Draai uw armen of polsen niet in een extreme
houding, met namewanneer u werkzaamheden
uitvoert die enige kracht vergen.

4) Beperkt de beweging van uw ogen en hoofd
tijdens het uitvoeren van de werkzaamheden door
een goed gezichtsveld te creëren.

5) Zorg voor goed licht tijdens het uitvoeren van de
werkzaamheden.

6) Selecteer het juiste gereedschap voor de
werkzaamheden.

7) Gebruik oorbeschermers als u in een omgeving
met veel lawaai werkt.

8) Beperk blootstelling aan buitensporige trilling
door gereedschappen en verbruiksartikelen van
een goede kwaliteit te gebruiken.

9) Minimaliseer de blootstelling aan reactiekracht.

• Tijdens het snijden:

Een snijwiel kan vast komen te zitten als het
wiel verbogen is of niet goed geleid wordt.
Gebruik de juiste flenzen voor de snijwielen en
voorkom het verbuigen van het wiel gedurende
het snijden.

• Tijdens het boren:

kan de boor stoppen als de boorkop door het
materiaal gaat. Gebruik altijd de
ondersteuningshandgrepen als het
stilstandkoppel te hoog is. In veiligheidsnorm
ISO11148 deel 3 wordt aanbevolen een
koppelreactie boven 10 Nm te absorberen voor
gereedschappenmet pistoolhandgreep en boven
4 Nm voor rechte gereedschappen.

• Als direct aangedreven schroef- of
moeraanzetters worden gebruikt:

De reactiekracht is afhankelijk van de
instellingen van het gereedschap en de
eigenschappen van de verbinding. De
mogelijkheid om reactiekracht te weerstaan is
afhankelijk van de kracht en het postuur van
de bediener. Pas de koppelinstelling aan op de
kracht en het postuur van de bediener en

gebruik een koppelsteun of een reactiebalk als
het koppel te hoog is.

10) Gebruik in een omgeving met veel stof
stofafzuiging of een stofmasker.

Land van oorsprong
Raadpleeg de informatie op het productlabel.

Reserveonderdelen
Stukken zonder ordernummerworden om technische
redenen niet afzonderlijk geleverd maar zitten in de
servicekits.

Het gebruik van andere dan originele Atlas Copco-
reserveonderdelen kan nadelig zijn voor de prestaties
en kanmeer onderhoudswerkmet zich mee brengen;
de onderneming kan in geval van een
garantieaanspraak ook beslissen dat alle waarborgen
vervallen.

Garantie
Neem contact op met het Atlas Copco-verkooppunt
in uw regio om een claim in te dienen voor een
product. De garantie is uitsluitend van toepassing
indien het product is geïnstalleerd, gebruikt en
gereviseerd in overeenstemming met de
gebruiksaanwijzing.

Zie a.u.b. tevens de leveringsvoorwaarden als
toegepast door de plaatselijke vestiging van Atlas
Copco.

ServAid
ServAid is een programma dat de recentste
productinformatie biedt, zoals:

- Veiligheidsinstructies

- Installatie, gebruik en onderhoud

- Gedetailleerde overzichten

ServAid faciliteert het bestellen van
reserveonderdelen, onderhoudsgereedschappen en
accessoires voor het product van uw keuze. Dit
programma wordt doorlopend voorzien van de
recentste informatie over nieuwe en gewijzigde
producten.

Gebruik ServAid om content in een bepaalde taal
weer te geven, indien een vertaling voorhanden is,
en informatie over uitgefaseerde producten te
verkrijgen. ServAid biedt geavanceerde
zoekfunctionaliteit voor al onze producten.

ServAid is verkrijgbaar op dvd en op het web:

http://servaidweb.atlascopco.com

Neen voor nadere informatie contact op met uw
Atlas Copco-verkoper of stuur een e-mail naar het
volgende adres:

servaid.support@se.atlascopco.com
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E������� views/tables

Spare parts
Parts without ordering number are not delivered separately for technical reasons.

The use of other than genuine Atlas Copco replacement parts may result in decreased tool performance and
increased maintenance and may, at the company option, invalidate all warranties.

Motor

1 2 3 4 5 6 7 8 9

10

10 11 12 13

1� 15 16 17 18 19 2020 21

22

00

4
0
0
0
0
3
2

= Included in
Service kit

23 mm
5 Nm

� Nm

�	 Nm

4080 0848 80

�
 Nm

4080 0153 004��� 0153 00

L�����
638

R����� / Included in Service kitDescriptionQtyOrdering No.Ref. No.

Collet nut14150 0760 001

For further information, pls see Accessories.Collet1-2

Front nut14150 2180 003

Service kit 4081 0486 90Rubber cover1-4

21x3 / Service kit 4081 0486 90O-ring1-5

Collet holder14150 1462 006

608-2ZTN9/LT / Service kit 4081 0486 90Ball bearing1-7

22.1x1.6 / Service kit 4081 0486 90O-ring1-8

End plate14150 2172 039

FRP 1.5x4 / Service kit 4081 0486 90Spring pin2-10

Spacer14150 2173 0111

Rotor14150 2169 0412

L=42.9 / Service kit 4081 0486 90Vane4-13

Cylinder14150 2168 0414

End plate14150 2171 0715

619/5-2Z / Service kit 4081 0486 90Ball bearing1-16

Warning! Critical part. Check that correct governor coloured red must be assembled.Governor14150 2166 6317

Governor housing14150 2211 0118

1.5x6.8 / Service kit 4081 0486 90Bearing roller3-19

Service kit 4081 0486 90Washer2-20

14x1.2 / Service kit 4081 0486 90O-ring1-21

Collet guard,14150 2197 0022

A/F 14 mm. For further information, pls see Service instructions.Open-end spanner24080 0153 00

Ø27-64xØ4.3 mm. Service tool available to order from Atlas Copco.Adjustable spanner14080 0848 80
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�

2

3
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7
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10

11 12 13 �� 15 16 17 18 �9  !

21

22 23 24 2425 26

"#$# 0848 80
%& Nm

'(
((
()
(

0

*+,-./ / Included in Service kitDescriptionQtyOrdering No.Ref. No.

Insulation14150 2161 011

Lever, compl.14150 2163 912(3-4)

Lever1-3

Lever bracket1-4

Motor housing14150 2182 015

Bushing, compl.14150 2176 916(7-8)

3x22.8Pin1-7

Bushing1-8

Valve housing14150 2167 019

Valve, compl.14110 1621 9210(11-16)

Lever1-11

1.5x13.8Needle bearing1-12

Valve1-13

11.6x1.2 / Service kit 4081 0486 90O-ring1-14

Valve1-15

Spring1-16

Service kit 4081 0486 90Strainer1-17

13.1x1.6 / Service kit 4081 0486 90O-ring1-18

15x1.5 / Service kit 4081 0486 90O-ring1-19

Adapter14150 2177 0020

Exhaust kit14150 2174 9121(22-25)

Valve1-22

Spring1-23

Silencer2-24

Spacer1-25

Nut14150 2178 0126

Ø27-64 x Ø4.3 mm. Service tool available to order from Atlas Copco.Adjustable spanner14080 0848 80
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S067; and stickers

Stickers

WARNINGWARNINGWARNINGWARNING

<

4
0
1
0
2
5
0

>?@ABC / 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

Service Tools

Service Tools

RemarkDescriptionOrdering No.Section

A/F 14 mmFor further information, pls see Service instructions.Open-end spanner4080 0153 00Motor

Ø27-64xØ4.3 mmService tool available to order from Atlas Copco.Adjustable spanner4080 0848 80Motor

Ø27-64 x Ø4.3 mmService tool available to order from Atlas Copco.Adjustable spanner4080 0848 80Handle

Service Kits

Service kit — Motor / Handle

Ordering No. 4081 0486 90

Remark / Included in Service kitDescriptionQtyOrdering No.

Rubber cover1-

21x3O-ring1-

608-2ZTN9/LTBall bearing1-

22.1x1.6O-ring1-

FRP 1.5x4Spring pin2-

L=42.9Vane4-

619/5-2ZBall bearing1-

1.5x6.8Bearing roller3-

Washer2-

14x1.2O-ring1-

11.6x1.2O-ring1-

Strainer1-

13.1x1.6O-ring1-

15x1.5O-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.
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DFFGIIJKMGI included

Collet

NOPQTU / Included in Service kitDescriptionQtyOrdering No.Ref. No.

6 mmCollet14150 0075 00

Collet

NOPQTU / Included in Service kitDescriptionQtyOrdering No.Ref. No.

6 mmCollet14150 0075 00

Exhaust hose

Remark / Included in Service kitDescriptionQtyOrdering No.Ref. No.

Soft type, Ø38, L = 1 mExhaust hose14150 1314 021

Exhaust hose

Remark / Included in Service kitDescriptionQtyOrdering No.Ref. No.

L = 1 mExhaust hose14150 1314 021
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VXYZ clamp

[\]^_` / Included in Service kitDescriptionQtyOrdering No.Ref. No.

Hose clamp14150 2228 001

Hose kit

[\]^_` / Included in Service kitDescriptionQtyOrdering No.Ref. No.

Cablair 10; 10 mm, L = 0.7 mHose kit18202 1180 191

Open-end spanner

abb
cdd
b

e

[\]^_` / Included in Service kitDescriptionQtyOrdering No.Ref. No.

A/F 14 mmOpen-end spanner24080 0153 001
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