
OK-04.0010 Klucz udarowy 1/4" do świec żarowych 10-40 Nm Air impact wrench 1/4" for glow plugs 10-40 Nm 

 

 
 

 

 

 
 

 Wałek zdawczy z trzpieniem 
roboczym ¼” (32) 

 
 
 

 

 Przełącznik kierunku obrotów 

(9) 
 
 

 
 

 

 Włącznik spustowy (16) 
 
 

 
 
 

 Regulator momentu 
obrotowego (1)  

obroty na minutę 10 000 

moment obrotowy na poszczególnych biegach  10-20-30-40 Nm 

mechanizm udaru VIBRO IMPACT 
poziom wibracji 1 m/s2 
zużycie powietrza 250 l/min 

ciśnienie pracy 6,3 MPa 
rozmiar  zabieraka 1/4" (6,3 mm) 
poziom hałasu 93 dB 

waga 800 g 

 

Klucz udarowy ¼” do świec żarowych przeznaczony jest do precyzyjnego wykręcania świec żarowych i świec zapłonowych, z użyciem  określonego 

momentu obrotowego oraz wibracji o wysokiej częstotliwości. Klucz umożliwia dobranie momentu obrotowego o wartości 10 – 20 – 30 – 40 Nm dla 

obrotów prawych i lewych. 

Ustawienie momentu obrotowego:  

W celu wyboru odpowiedniego momentu obrotowego należy przekręcić pokrętłem nr 1 w taką pozycję, aby żądany moment był na dole pokrętła. 

Cyfry na pokrętle regulatora oznaczają kolejno: 1: 10 Nm, 2: 20 Nm, 3: 30 Nm, 4: 40 Nm. 

Kierunek pracy klucza: 

Kluczem można pracować z prawymi i lewymi obrotami przy wybranym momencie obrotowym, np.: 20 Nm. Przełącznik kierunku pracy (9) znajduje 

się przy włączniku spustowym.  Aby włączyć obroty prawe dźwignia musi być skierowana do góry (widoczna literka F) a przy obrotach lewych w dół 

(widoczna literka R). 

Smarowanie i konserwacja: 

Klucz udarowy wymaga odpowiednio przygotowanego powietrza i tylko w takim może pracować. Powietrze musi być osuszone w procesie 2-

etapowym (za zbiornikiem ciśnieniowym i tuż przed naolejaczem) oraz wzbogacone olejem pneumatycznym (tuż przed podłączeniem k lucza). 

Ciśnienie robocze to optymalnie 6,3 MPa. Konserwacja następuje poprzez emulsję zawartą w przygotowanym powietrzu. Przed rozruchem klucza 

zaleca się podanie 2 kropel oleju bezpośrednio do dyszy wlotu powietrza do klucza. Nadmierne naolejenie klucza może skutkować  utratą jego 

mocy. 

Praca narzędziem pneumatycznym: 

Ze względu na bezpieczeństwo pracy, należy pracować urządzeniem pneumatycznym stosując środki ochrony osobistej: rękawice, okulary oraz 

nauszniki, ze względu na poziom hałasu przekraczający 85 dB. 

 


