
Por favor, leia cuidadosamente as instruções de uso e avisos de segurança antes
de usar o dispositivo. Guarde o manual para referência futura.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
Quadrada: 1/2" (12,7 mm)
Capacidade do parafuso: 16 mm
Mecanismo do martelo: Martelo duplo*
Torque máximo: 1500Nm
Pressão ideal: 6,3 - 8 Bar
Velocidade livre: 8000 rpm
Eficiência: 480L/ min
Entrada de ar: 1/4" (6,4 mm)
Peso: 2,1 kg

* O mecanismo Martelo duplo consiste em 2 martelos em um sistema fechado que gira em torno do eixo. Este sistema cria um enorme torque de não quebra da 
porca mesmo dentro das primeiras rotações do rotor, desde que os martelos possam bater ao mesmo tempo de ambos os lados do fuso. Este confiável sistema 
de impacto com 2 martelos de anel é um sistema muito durável e particularmente adequado para longos ciclos de operação.

UTILIZAÇÃO E E CUIDADOS

1. Use grampos ou outras formas práticas para fixar e apoiar a peça em uma plataforma estável. Segurar com a mão é instável e pode levar à perda de controle. 
Somente trabalhe em uma peça que esteja adequadamente protegida.
2. Não force ou modifique a ferramenta. Use a ferramenta correta para cada situação. A ferramenta correta fará o trabalho melhor e mais seguro na situação para 
a qual foi projetada.
3.Não use a ferramenta elétrica se o interruptor não liga ou desliga. Qualquer ferramenta que não possa ser controlada com o interruptor é perigosa e deve ser 
substituída.
4. Desconecte a mangueira de ar da ferramenta antes de fazer qualquer ajuste, troca de acessórios, ou armazenar a ferramenta. Tais medidas de segurança 
preventivas reduzem o risco de iniciar a ferramenta acidentalmente.
5. Guarde ferramentas fora do alcance de crianças e outras pessoas não treinadas. Ferramentas são perigosas nas mãos de usuários não treinados.
6. Manter as ferramentas com cuidado. Não use uma ferramenta danificada. Marque as ferramentas danificadas "Não use até ser consertado".
7. Verifique se há desalinhamento ou encadernação de partes móveis, rupturas de peças, mangueiras de ar danificadas (não incluídas), e qualquer outra 
condição que possa afetar a operação da ferramenta. Se danificado, tenha a ferramenta reparada antes de usar. Muitos acidentes são causados   por ferramentas 
mal conservadas.
8. Utilize apenas acessórios recomendados pelo fabricante para o seu modelo. Acessórios que podem ser adequados para uma ferramenta podem se tornar 
perigosos quando usados   em outra ferramenta.

REGRAS GERAIS DE SEGURANÇA

• Mantenha a área de trabalho limpa e bem iluminada. Áreas e bancadas desordenadas convidam a ferimentos pessoais e / ou danos materiais.
• Limpe todas as áreas de trabalho de ferramentas desnecessárias, detritos. móveis, etc.
• Certifique-se de que a área de trabalho esteja bem ventilada. 
• Não coloque objetos em cima ou contra a ferramenta. Manuseie corretamente. Sempre opere de acordo com as instruções fornecidas.
• Nunca permita que a ferramenta seja operada por crianças, pessoas não familiarizadas
operação ou pessoal não autorizado.
• Mantenha as crianças e visitantes longe. Todas as crianças devem ser mantidas afastadas da área de trabalho. NÃO deixe as crianças manusearem a 
ferramenta. Mantenha uma distância segura para qualquer pessoa perto da área de trabalho.
• Impermeabilize a oficina. O uso de chaves mestres e cadeados é altamente recomendado. Remova as chaves de ingnição, quando aplicável.
• Fique atento, observe o que está fazendo e use o bom senso. Não use a ferramenta enquanto estiver cansado ou sob a influência de drogas, álcool ou 
medicação. Um momento de desatenção ao operar a ferramenta pode resultar em ferimentos graves.
• Operar quaisquer ferramentas ou equipamentos sob a influência de drogas, álcool ou medicação pode causar danos pessoais a si e aos outros.
• Use a ferramenta certa. Use as ferramentas corretamente e para a tarefa pretendida. Não force uma pequena ferramenta para fazer o trabalho de uma 
ferramenta pesada. Usar a ferramenta certa para fazer o trabalho certo tornará o trabalho mais seguro.
• Certifique-se sempre de que a ferramenta esteja na posição OFF ao fazer ajustes, troca de peças, ou realizar qualquer manutenção.
• A manutenção deve ser realizada somente por pessoal qualificado. A manutenção por pessoal não qualificado pode resultar em risco de ferimentos.
• Não use a ferramenta se o gatilho “ON” ou “OFF” não funcionar. Uma ferramenta que não pode ser controlada com o interruptor é perigosa e deve ser 
reparada.
• Guarde todas as ferramentas de manutenção longe da área imediata antes de ligar a ferramenta.
• Não sobrecarregue. Equilíbrio adequado é sempre necessário durante o uso de ferramentas. Suporte instável pode levar a ferimentos pessoais.
• Podem ocorrer ferimentos graves se a ferramenta tombar ou se você acidentalmente entrar em contato com a ferramenta. Ao usar acessórios, consulte o 
manual do proprietário fornecido pelo fabricante.
• O uso de acessórios inadequados pode causar risco de ferimentos a você e aos outros.
• Mantenha as proteções no lugar e em condições adequadas de trabalho.
• Mantenha ferramentas e equipamentos com cuidado. Eles funcionarão melhor e com mais segurança quando mantidos limpos e em boas condições de 
funcionamento. Mantendo a ferramenta limpa, seca e livre de sujeira irá adicionar tempo à sua vida e desempenho.
• Não use a ferramenta para aplicações diferentes das especificadas.

REGRAS IMPORTANTES DE SEGURANÇA PARA FERRAMENTAS DE AR
ANTES DE UTILIZAR A FERRAMENTA DE AR, LEIA AS INFORMAÇÕES A SEGUIR:

• Sempre inspecione, mantenha e opere de acordo com os códigos e regulamentos locais de segurança.
• Não opere esta ferramenta acima da pressão de ar recomendada.
• Use sempre óculos de proteção ao operar esta ferramenta.
• Sempre desconecte esta ferramenta do suprimento de ar antes de instalar, ajustar ou remover qualquer acessório, ou antes de realizar a manutenção.
• Use sempre uma máscara de pó em condições de poeira.
• O usuário e os espectadores devem usar proteção auditiva adequada quando esta ferramenta estiver em uso.
• Não transporte nenhuma ferramenta de ar pela mangueira. Mantenha a mangueira de ar longe do calor e objetos pontiagudos.
• O uso contínuo de ferramentas pneumáticas de vibração por usuários suscetíveis pode causar danos às mãos.
• Use sempre luvas e roupas de proteção para ajudar a evitar ferimentos causados   por partículas voadoras.
• Trabalhe seguro. Quando possível, o uso de braçadeiras ou um dispositivo de retenção é muito mais seguro do que segurar a peça com as mãos.
• Sempre lubrifique e mantenha a ferramenta em condições operacionais seguras.

SEGURANÇA DA ÁREA DE TRABALHO

• Mantenha sua área de trabalho limpa e bem iluminada. Assegure-se de que os pisos não estão escorregadios de cera ou poeira.
• Não opere ferramentas elétricas em atmosferas explosivas, como na presença de líquidos inflamáveis, gases ou poeiras. As ferramentas elétricas criam faíscas 
que podem inflamar a poeira ou os fumos. Mantenha afastados espectadores, crianças e visitantes enquanto opera ferramentas. Distrações podem fazer com 
que você perca o controle.
• Sempre desconecte o suprimento de ar e a fonte de alimentação antes de fazer ajustes, consertar uma ferramenta, trocar um acessório ou quando uma 
ferramenta não estiver em uso.

MANUAL DE INSTRUÇÕES

ref. RK0002
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SEGURANÇA PESSOAL

• Use equipamento de segurança. Sempre use proteção para os olhos com proteções laterais ao operar ferramentas elétricas. Máscara contra poeira, sapatos de 
segurança antiderrapantes, capacete ou proteção auditiva devem ser usados   para condições apropriadas.
• Fique alerta ao operar uma ferramenta elétrica. Não use a ferramenta enquanto estiver cansado ou sob a influência de drogas, álcool ou medicamentos.
• Não use roupas soltas ou jóias. Prenda cabelos compridos. Mantenha seu cabelo. roupas e luvas longe de peças móveis. Roupas largas. jóias ou cabelos 
compridos podem ficar presos nas partes móveis.
• Mantenha o equilíbrio adequado em todos os momentos. O equilíbrio adequado permite um melhor controle da ferramenta em situações inesperadas.
• Não use em uma escada ou suporte instável.

COMPRESSOR DE AR   E SEGURANÇA DE FERRAMENTAS PNEUMÁTICAS

• Risco de estouro. Não ajuste o regulador para resultar em pressão de saída superior à pressão máxima marcada desta ferramenta pneumática.
• Assegure-se de que a mangueira esteja livre de obstruções. Mangueiras enroscadas ou rosqueadas podem causar perda de equilíbrio ou de apoio e podem 
ficar danificadas.
• Nunca deixe uma ferramenta desacompanhada com a mangueira de ar conectada.
• Não opere esta ferramenta se ela não contiver uma etiqueta de advertência legível.
• Não continue a usar uma ferramenta ou mangueira que vaze ar ou que não funcione adequadamente.
• Nunca direcione um jato de ar comprimido para pessoas ou animais.
• Proteja seus pulmões. Use uma máscara de rosto ou poeira se a operação estiver empoeirada.

PRECAUÇÕES DE VIBRAÇÃO

Esta ferramenta vibra durante o uso. A exposição repetida ou prolongada à vibração pode causar ferimentos físicos temporários ou permanentes. particularmente 
para as mãos, braços e ombros. Para reduzir o risco de lesões relacionadas à vibração:
1. Qualquer pessoa que use ferramentas de vibração regularmente ou por um período prolongado deve primeiro ser examinada por um médico e fazer exames 
médicos regulares para garantir que problemas médicos não sejam causados   ou piorem com o uso. Mulheres grávidas ou pessoas que têm circulação 
sanguínea prejudicada na mão, lesões passadas, distúrbios do sistema nervoso, diabetes ou Doença de Raynaud não devem usar esta ferramenta. Se você 
sentir algum sintoma relacionado à vibração (como formigamento, dormência e dedos brancos ou azuis), consulte um médico o mais rápido possível.
2. Não fume durante o uso. A nicotina reduz o suprimento de sangue para as mãos e dedos, aumentando o risco de lesões relacionadas à vibração.
3. Use luvas adequadas para reduzir os efeitos de vibração no usuário.
4. Use ferramentas com a menor vibração quando houver escolha.
5. Inclua períodos livres de vibração em cada dia de trabalho.
6. Segure a ferramenta o mais levemente possível (enquanto ainda mantém o controle seguro dela). Deixe a ferramenta fazer o trabalho.
7. Para reduzir a vibração, mantenha a ferramenta conforme explicado neste manual. Se ocorrer uma vibração anormal, pare imediatamente.

INSTRUÇÕES GERAIS DE OPERAÇÃO

1. Se um lubrificador automático não for usado, adicione algumas gotas do óleo da ferramenta pneumática à conexão da linha aérea antes de usá-lo. Adicione 
mais algumas gotas após cada hora de uso contínuo.
2. Conecte a mangueira de ar na entrada de ar da ferramenta.
3. Empurre e encaixe o soquete (não incluído) na quadra.
4. Para apertar, coloque o soquete sobre a porca que você deseja apertar.
5. Segure a alça com firmeza e coloque a outra mão em cima. Em seguida, aperte suavemente o gatilho.
6. Para soltar, defina o botão Regulador para a configuração inversa.
7. Coloque o soquete (não incluído) sobre a porca desejada, segure a alça com firmeza e aperte suavemente o gatilho.
8. Se a ferramenta exigir mais força para realizar tarefas na configuração Avançar ou Inverso, verifique se a ferramenta recebe fluxo de ar suficiente e sem 
obstruções (CFM) e
aumentar a pressão (PSI) de saída do regulador até a taxa máxima de pressão de ar da ferramenta.
CUIDADO! PARA PREVENIR A FALHA DE FERRAMENTA E ACESSÓRIO, RESULTANTE EM LESÃO: Não exceda a pressão de ar máxima da ferramenta (115 
PSI).
Se a ferramenta ainda não tiver força suficiente na pressão máxima e fluxo de ar suficiente, pode ser necessária uma ferramenta maior. Quando a porca estiver 
apertada ou solta, solte o gatilho.
10. Para evitar acidentes, desligue a ferramenta, retire o suprimento de ar, descarregue com segurança qualquer pressão de ar residual na ferramenta e solte o 
acelerador e / ou gire o interruptor para a posição desligada após o uso. Limpe as superfícies externas da ferramenta com um pano limpo e seco e aplique uma 
fina camada de óleo para ferramentas. Em seguida, guarde a ferramenta dentro de casa fora do alcance das crianças.

INSTALAÇÃO

Pré-Operação
Antes que a ferramenta seja conectada ao suprimento de ar, limpe a mangueira de ar de poeira e humidade acumuladas, fazendo passar livremente ar pela 
mangueira de ar por 5 a 10 segundos. Antes de remover qualquer parte para manutenção ou troca de soquetes, certifique-se de que a linha de ar esteja 
desligada no compressor. Isso impedirá que a ferramenta opere se o acelerador estiver acionado por acidente.

Instalação
Este ferramenta é projetada para operar a 90-115 psi. A pressão mais baixa (abaixo de 90 psi) reduzirá o desempenho, enquanto a pressão de ar mais alta 
(acima de 115 psi) aumenta o desempenho além de sua capacidade nominal e pode causar sérios danos à ferramenta e ao usuário.
Sempre use ar limpo e seco. A humidade excessiva e a sujeira reduzem muito a vida útil de qualquer motor pneumático. Recomendamos a instalação de um 
filtro-regulador-lubrificador em linha.
Certifique-se de que todas as mangueiras e conexões tenham o tamanho correto e estejam bem presas antes de usar a ferramenta pneumática.

DESAPERTAR
1. Conecte o soquete de tamanho correto à quadra.
2. Ajuste o regulador de pressão dos compressores para 90 PSI. Não coloque o regulador de saída do compressor acima de 115PSI.
3. Ligue a ferramenta à mangueira do compressor de ar. Se for detectado vazamento, desconecte a mangueira de ar e corrija-a antes de usar.
4. Coloque o soquete sobre a porca para soltar.
5.Gire a ferramenta com firmeza. Pressione a válvula REVERSA da área acima do gatilho para que a válvula REVERSE se projete para fora da parte traseira da 
caixa. Pressione o gatilho para iniciar a ferramenta.

APERTAR
O torque máximo de trabalho da chave de impacto é 850N-M. Certifique-se de que a porca ou o parafuso que você está usando para apertar a ferramenta possa 
suportar o torque nominal.
1. Aperte a porca o mais que puder com a mão.
2. Coloque o soquete na porca. Pressione a válvula REVERSA da área acima do gatilho para que a válvula REVERSE se projete para fora da parte traseira da 
caixa. Pressione o gatilho para iniciar a ferramenta.
NOTA: Se a ferramenta parar ao apertar, NÃO aumente a pressão de saída do compressor de ar acima de 115 PSI.
Quando a porca foi apertada. remova a ferramenta e o soquete. Não apertar demais.
Se disponível. verifique as especificações de torque recomendadas para a porca. Você deve usar uma chave de torque para apertar a porca depois de usar a 
chave de impacto.



RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS GERAIS

PROBLEMAS
• A ferramenta não funciona a uma velocidade normal ou a uma velocidade variável
• O motor bloqueia
• Inicia automáticamente quando conectado ao ar comprimido
• Torque reduz
• Aquecimento anormal junto à mangueira

CAUSAS
• O suprimento de ar não é suficiente (a pressão de ar não está no padrão exigido)
• Controlador de velocidade / interruptor avariado
• As pás do rotor quebraram ou estão desgastadas
• Poeira no motor
• Alavanca do acelerador ou mau funcionamento do interruptor
• Vazamento de ar na entrada ou em outro lugar
• Danos no rolamento
• O-rings desgastados ou fora de posição
• Falta de lubrificação

SOLUÇÃO DE PROBLEMAS
• Verifique a mangueira de ar para ver se ela está bloqueada ou torcida para menos suprimento de ar
• Verifique o compressor de ar para obter a pressão de ar correta necessária
• Substitua as pás do rotor
• Desmonte a ferramenta e limpe a estrutura interna sob as instruções apropriadas
• Verifique e fixe a alavanca do acelerador ou o interruptor de partida para a operação precisa
• Verifique o vazamento de ar e fixe-o sob instruções adequadas
• Substitua o rolamento
• Substitua o o-ring danificado ou coloque-o de volta na posição correta
• Lubrifique a ferramenta de forma consistente até obter a velocidade e torque corretos.

NOTA: Para quaisquer outros problemas que não possam ser corrigidos pelo operador, entre em contato com o distribuidor a quem você adquiriu a ferramenta.

TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO

1. Nunca transporte a ferramenta pela mangueira de ar.
2. Nunca transporte a ferramenta com o dedo no interruptor.
3. Quando não estiver em uso, a ferramenta deve ser desconectada do suprimento de ar e armazenada em local seco e fora do alcance de crianças (de 
preferência em um gabinete trancado).
4. Evite armazenar a ferramenta onde a temperatura estiver abaixo de 0ºC.

DESCONECTANDO A FONTE DE AR

1. Não desconecte a mangueira de suprimento de ar até que o compressor tenha sido desligado e o ar comprimido liberado.
2. Consulte o manual de instruções do compressor para o procedimento de desligar e ventilar o ar comprimido.
3. Uma vez que a pressão tenha sido liberada, desconecte a mangueira de suprimento de ar da ferramenta de ar.

MANUTENÇÃO

DIARIAMENTE
1. Antes de usar, drene a água do filtro da linha de ar e do compressor.
2. Deite algumas gotas de óleo da linha de ar na entrada de ar da ferramenta. Isso deve ser feito independentemente de se usar ou não um mini-lubrificador em 
linha. Se um mini-lubrificador em linha não for usado, este procedimento deve ser repetido a cada duas ou três horas de uso.
3. Mantenha o corpo da ferramenta limpo e livre de detritos.

SEMANALMENTE
• Verifique se o filtro de entrada de ar está bloqueado e limpe, se necessário.

LIMPEZA
1. Os depósitos de areia ou massa na ferramenta podem reduzir a eficiência e fazer com que a ferramenta funcione de forma irregular. Esta condição pode ser 
corrigida limpando o filtro de ar e lavando a ferramenta com solvente ou óleo.
2. Caso contrário, a ferramenta deve ser desmontada, completamente limpa, seca e remontada.
3. A ferramenta pode ser desmontada removendo a tampa frontal usando a chave sextavada fornecida antes de substituir qualquer peça desgastada ou 
danificada. Você pode preferir levar a ferramenta ao seu revendedor se for necessária uma manutenção interna.
4. Enquanto estiver em um estado desmontado, pode ser desejável olear o mecanismo do martelo e aplicar uma pequena quantidade de massa lubrificante de 
boa qualidade.
• Isso pode ser aconselhado deixar para o seu revendedor.
• Uma chave sextavada é fornecida para remover a tampa da extremidade da chave.

Lubrificador
Filtro

Compressor

Regulador

Engate
rápido

Tomada
rápida

Engate
rápido

Tomada
rápida

mangueira

CONECTANDO AO SUPRIMENTO DE AR



LISTA DE PEÇAS

1 - invólucro de martelo
2 - placa de borracha
3 - bucha de quadra
4 - freio
5 - o-ring
6 - quadra
7 - martelo
8 - proteção de martelo
9 - pin de martelo
10 - junta
11 - interruptor
12 - corpo
13 - rolamento
14 - placa frontal
15 - pino
16 - cilindro
17 - rotor
18 - palheta
19 - placa traseira
20 - rolamento

21 - placa de borracha
22 - o-ring
23 - botão de temporização
24 - mecanismo de mola
25 - bola de aço
26 - o-ring
27 - tampa traseira
28 - parafuso de fixação
29 - junta de entrada
30 - o-ring
31 - vedação de borracha
32 - válvula de entrada  
33 - mola de entrada
34 - o-ring
35 - tampa de plástico
36 - junta 
37 - entrada de ar
38 - tela de entrada de ar
39 - silenciador  

NOTA!
PROTECÇÃO DO AMBIENTE NATURAL
O símbolo de latão cruzado significa que, antes de descartar a ferramenta, você deve se familiarizar com as regulamentações
locais relativas ao descarte de equipamentos elétricos e eletrónicos. O dispositivo não pode ser descartado em lixo doméstico,
deve ser devolvido a um ponto de coleta designado.
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