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Hluk a vibrace
Vážená hladina akustického tlaku je typicky 81 dB (A).

Pneumatická pistole
k nastĜelování hĜebíkĤ
bez hlaviþky

Hladina hluku pĜi práci mĤže pĜekroþit 85 dB (A).
– Používat ochranu sluchu. –
Vážená efektivní hodnota akcelerace není více než 2,5 m/s2.

Návod k obsluze

Tyto hodnoty byly získány podle EN792.

AF505

OdpovČdný výrobce

MAKITA CORPORATION
Anjo, Aichi Japan

Autorizovaný zástupce v EvropČ

MAKITA INTERNATIONAL EUROPE LTD.
Michigan Drive, Tongwell, Milton Keynes,
Bucks MK15 8JD, ENGLAND

Symboly

PěÍSLUŠENSTVÍ

Dále jsou uvedeny symboly, které se používají pro tento stroj. PĜed použitím stroje si bućte jisti, že
rozumíte jejich významu.

OPATRNċ
–

podívat se do návodu

Nástroj firmy Makita popsaný v tomto návodu se doporuþuje používat s pĜíslušenstvím nebo
doplĖky zde uvedenými. Použití jiného pĜíslušenství þi doplĖkĤ mĤže pĜedstavovat nebezpeþí
úrazu osob. PĜíslušenství a doplĖky se mohou používat pouze ke stanovenému úþelu.

mít ochranné brýle

Jestliže budete potĜebovat další pomoc s pĜíslušenstvím, obraĢte se na místní servisní stĜedisko
firmy Makita.

nepoužívat na lešení nebo na žebĜíku

–

HĜebíky - kolárské hrebíky typu J

–

Vzduchové hadice

–

Ochranné brýle

TECHNICKÉ PODMÍNKY
Model
Tlak vzduchu
Délka hĜebíku
Množství hĜebíkĤ
Velikost (d × v × š)
Minimální prĤmČr hadice
ýistá hmotnost

AF505
0,39–0,78 MPa (3,9–7,8 barrĤ)
15 mm–50 mm
100 ks
260 mm × 64 mm × 237 mm
6,5 mm
1,4 kg

Vzhledem k pokraþujícímu programu výzkumu a vývoje se technické podmínky zde uvedené
mohou mČnit bez pĜedbČžného oznámení.
Poznámka
Technické podmínky se mohou v rĤzných zemích lišit.
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Po použití kompresoru se vždy vyprázdní zásobník kompresoru a vzduchový filtr. Jestliže by se do
nástroje dostala vlhkost, mĤže zpĤsobit špatnou funkþnost a tĜeba i poruchu nástroje.

OBECNÁ BEZPEýNOSTNÍ PRAVIDLA
POZOR
PěI POUŽÍVÁNÍ TOHOTO NÁSTROJE JE NUTNÉ VŽDY DODRŽOVAT ZÁKLADNÍ ZÁSADY
BOZP, ABY SE SNÍŽILO NEBEZPEýÍ ÚRAZU OSOB. PATěÍ SEM:
ýTċTE VŠECHNY POKYNY.

1.

maznice

2.

pneumatický olej

PravidelnČ se kontroluje dostateþné množství pneumatického oleje v maznici vzduchové soupravy.
Jestliže by se nezajistilo dostateþné mazání, O-kroužky by se rychle opotĜebovaly.

–

KvĤli osobní bezpeþnosti a správnému používání a údržbČ náĜadí si pĜed jeho použitím
pĜeþtČte tento návod.

–

Vždy používejte ochranné brýle, abyste si chránili oþi pĜed prachem a poranČním hĜebíkem.

POZOR
Dbát na to, aby ti pracovníci, kteĜí pracují s náĜadím a v jejich bezprostĜední blízkosti dodržovali
povinnost používat ochranné pomĤcky zraku, je povinností zamČstnavatele.
–

Pouze pro Austrálii a Nový Zéland

Na ochranu zraku pĜed prachem a úrazem hĜebíkem vždy používejte ochranné brýle a obliþejový
kryt. Ochranné brýle a obliþejový kryt musí splĖovat požadavky kladené v AS/NZS 1336.
Vzduchovou hadici udržujte mimo pĤsobení tepla (pĜes 60 °C, tj. 140 °F), chemikálií (Ĝedidel,
koncentrovaných kyselin nebo zásad). Hadice se také musí vést mimo pĜekážky, o nČž by se
mohly bČhem provozu nebezpeþnČ zachytit. RovnČž je nutné smČrovat hadice mimo ostré hrany
a plochy, kde by se mohly hadice poškodit nebo obrousit.

POZOR
Dbát na to, aby ti pracovníci, kteĜí pracují s náĜadím a v jejich bezprostĜední blízkosti dodržovali
povinnost používat ochranné pomĤcky zraku, je povinností zamČstnavatele.
–

Na ochranu sluchu pĜed zpĤsobeným hlukem a ochranu hlavy používejte ochranu sluchu.
Také noste lehký, ale ne volný odČv. Rukávy musí být zapnuté nebo vyhrnuté. Nenosit
vázanku.

–

SpČch pĜi práci a používání násilí na nástroj je nebezpeþné. S nástrojem zacházejte s péþí.
Nepoužívejte, když jste pod vlivem alkoholu, drog a podobnČ.

Aby u výrobku byla zachována BEZPEýNOST a SPOLEHLIVOST, musí údržbu a opravy provádČt
oprávnČná servisní stĜediska Makita a vždy používat náhradní díly Makita.

–

ObecnČ platné zásady manipulace s nástrojem:
(1) Vždy pĜedpokládejte, že v nástroji je spojovací materiál.
(2) Nástrojem nemiĜte na sebe ani jinou osobu aĢ už spojovací materiál obsahuje nebo
neobsahuje.
(3) NespouštČjte nástroj, dokud není pevnČ umístČn na výrobku.
(4) Nástroj používejte výhradnČ jako pracovní náĜadí.
(5) Není urþeno pro hraní.
(6) Nástroj nedržte ani nenoste s prstem na spoušti.
(7) Do nástroje nevkládejte spojovací materiál, když je spuštČn jakýkoliv ovládací prvek.
(8) Nástroj nepoužívejte s jiným zdrojem než je uvedeno v návodu k použití a pokynech
BOZP.
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–

Nástroj, který nepracuje správnČ, se nesmí používat.

–

PĜi používání obþas z nástroje vylétávají jiskry. Nepoužívejte jej v blízkosti tČkavých, hoĜlavých
materiálĤ, napĜ. benzínu, Ĝedidel, nátČrových hmot, plynu, lepidel, atd.; vznítí se a vybouchnou
a zpĤsobí úraz.

–

K bezpeþné práci musí být pracovištČ dostateþnČ osvČtleno. Na pracovišti nesmí být
rozházený nebo rozlitý materiál. ZvláštČ je tĜeba dbát na správné obutí a rovnováhu.

–

V okolí se mohou pohybovat pouze osoby vykonávající práci. PĜedevším dČti je tĜeba vždy
držet mimo dosah.

–

Je nutné dodržovat pĜípadné místní smČrnice pro hladinu hluku. NČkdy se k odhluþnČní musí
použít kryty.

–

Není dovoleno si hrát s kontaktním prvkem – brání náhodnému vybití, takže musí být nasazen
a nesmí se odstranit. ZajištČní spouštČ v poloze ON (zapnuto) je také velice nebezpeþné.
3

–

Nikdy se nepokoušejte upevnit spoušĢ. Nástroj nepoužívejte, jestliže je jakýkoliv ovládací
prvek nefunkþní, odpojený, pozmČnČný nebo nefunguje správnČ.

ÚDRŽBA

Aby nástroj fungoval bezpeþnČ a dlouho, používejte tlak vzduchu v udaném intervalu
0,39–0,78 MPa (3,9–7,8 barĤ). Nesmí se pĜekroþit doporuþený maximální provozní tlak
0,78 MPa (7,8 barĤ). Nástroj se nesmí pĜipojit na zdroj, jehož tlak potenciálnČ mĤže pĜekroþit
1,37 MPa (13,7 barĤ).

OPATRNċ

–

Zkontrolujte, zda vstupní tlak vzduchu ze vzduchotechniky nepĜekraþuje maximální dovolený
tlak pro pohon spojovacího materiálu. Zpoþátku nastavte tlak vzduchu na nižší hodnotu
doporuþeného tlakového rozmezí (viz technické údaje).

–

Nástroj nikdy nepoužívejte jinak než se stlaþeným vzduchem. Kdyby se u tohoto nástroje
použil k vyvinutí síly plyn v lahvích (oxid uhliþitý, kyslík, dusík, vodík, vzduch, atd.) nebo
spalitelný plyn (vodík, propan, acetylén, apod.), nástroj by explodoval a zpĤsobil vážná
zranČní.

–

PĜed použitím u nástroje vždy zkontrolujte celkový stav a utažení šroubĤ. Podle potĜeby
dotáhnout.

–

PĜed použitím zkontrolujte, zda jsou všechny bezpeþnostní systémy funkceschopné. Nástroj
nesmí spustit, pokud je pouze stlaþená spoušĢ nebo jen kontaktní rameno pĜimáþknuté na
dĜevo. Musí pracovat jen pokud jsou provedeny obČ þinnosti. PĜípadnou poruchu zkoušejte
bez vloženého spojovacího materiálu.

–

PeþlivČ prohlédnČte zdi, stropy, podlahy, stĜechy a podobnČ, aby pĜípadnČ nedošlo k úrazu
elektrickým proudem, úniku plynu, explozím, atd. zpĤsobeným zasažením vodiþĤ pod
proudem, rozvodu þi plynového potrubí.

–

Používejte pouze hĜebíky specifikované v tomto návodu. Použití jiných hĜebíkĤ mĤže zpĤsobit
poruchu nástroje.

–

Nikdy nepoužívejte nástroje na spojovací materiál oznaþené, že se nesmí používat na lešení
nebo na žebĜíku, ke speciálním úkonĤm, napĜ.:

–

Když pĜechod z jednoho místa pĜibíjení na jiné znamená použít lešení, schody, žebĜíky nebo
žebĜíkové konstrukce, napĜ. stĜešní latČ;

–

Zavírání beden a pĜepravek;

–

PĜipevnČní systémĤ dopravní bezpeþnosti, napĜ. na vozidlech a vagónech.

–

Nenechávejte nepouþené osoby používat nástroj.

–

PĜed pĜibíjením hĜebíkĤ se pĜesvČdþte, že nikdo není poblíž. Nikdy nezkoušejte pĜibíjet
z vnitĜní i vnČjší strany zároveĖ. HĜebíky mohou prorazit nebo odletČt, což pĜedstavuje velké
nebezpeþí.

–

Dávejte pozor na to, kam šlapete. Udržujte s nástrojem rovnováhu. PĜi práci ve výškách dbejte
na to, aby pod vámi nikdo nebyl, a zajistČte vzduchovou hadici, aby pĜi škubnutí nebo
zachycení nedošlo k ohrožení.

–

Na stĜechách a dalších vysoko položených místech pĜibíjejte hĜebíky pĜi pohybu vpĜed. BČhem
pĜibíjení pĜi couvání lehce mĤžete šlápnout vedle. PĜi pĜibíjení hĜebíkĤ na svislé plochy
postupujte shora dolĤ. Tímto zpĤsobem je pĜibíjení ménČ namáhavé.

–

Pokud omylem hĜebík nastĜelíte do místa, kde je již jiný hĜebík nebo suk ve dĜevČ, hĜebík se
mĤže ohnout nebo nástroj ucpat. HĜebík se mĤže odrazit a nČkoho zasáhnout nebo vlastní
nástroj mĤže reagovat nebezpeþnČ. Místo pro hĜebíky vybírejte peþlivČ.

–

Neponechávejte nástroj naplnČný materiálem a vzduchový kompresor pod tlakem dlouho
venku na slunci. Dbejte na to, aby se na místČ, kde nástroj odložíte, do nČj nedostal prach,
písek, tĜísky a cizí pĜedmČty.

–

Neotáþejte otvor, odkud vylétávají hĜebíky, proti nikomu v blízkosti. Držte ruce a nohy mimo
oblast pĜibíjení.

–

PĜed zahájením provádČní kontroly nebo údržby se vždy odpojí hadice.

Údržba nastĜelovací pistole
PĜed použitím u nástroje vždy zkontrolujte celkový stav a utažení šroubĤ. Podle potĜeby dotáhnout.

DennČ se provádí kontroly odpojeného nástroje, aby byl zajištČn pohyb kontaktního prvku
a spouštČ bez pĜekážky. Jestliže se kontaktní prvek nebo spoušĢ zasekává nebo zachytává, nesmí
se nástroj použít.

Když se nástroj nebude delší dobu používat, namaže se olejem na pneumatické nástroje a uloží na
bezpeþném místČ, aby na nČj nepĤsobilo pĜímé sluneþní záĜení, vlhkost nebo horké prostĜedí.

Údržba kompresoru, vzduchové soupravy a vzduchové hadice

1.

výpustný ventil

1. vzduchový filtr
4
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1.

kontaktní kryt

2.

kontaktní rameno

–

Když je vzduchová hadice pĜipojená, nepĜenášejte nástroj s prstem na spoušti ani jej nikomu
takto nepodávejte. Náhodné spuštČní mĤže být nesmírnČ nebezpeþné.

–

Manipulujte nástrojem opatrnČ, protože uvnitĜ nástroje je vysoký tlak, který mĤže být
nebezpeþný, jestliže se objeví prasklina zpĤsobená hrubým zacházením (upuštČní nebo
náraz). Nezkoušejte na nástroj nic vyĜezat nebo vyrýt.

–

Jestliže si povšimnete, že s nástrojem nČco není v poĜádku nebo je nČco jinak než normálnČ,
okamžitČ pĜestaĖte nastĜelovat hĜebíky.

–

OdstranČním kontaktního krytu je možné hĜebíky snadno vytáhnout. PĜi opČtovném nasazení
nasuĖte výstupek kontaktního krytu do záĜezu v kontaktním rameni.

Vzduchovou hadici odpojte a vyndejte všechny hĜebíky vždy, když:
1. zĤstane bez dohledu;
2. se bude provádČt údržba nebo oprava;

HĜebíky

3. se bude uvolĖovat zaseknutý materiál;

Manipulace se svitky a krabicemi hĜebíkĤ musí být šetrná. Jestliže se bude se svitky zacházet
hrubČ, mohou se pokĜivit nebo jejich konektor rozbít a zpĤsobit jejich špatné zavádČní.

4. se nástroj bude pĜenášet na nové pracovištČ.
–

ýištČní a údržba se provádí ihned po skonþení práce. Nástroj udržujte ve špiþkovém stavu.
Pohyblivé díly promazávejte, aby nerezivČly a minimalizovalo se opotĜebení zpĤsobené
tĜením. Ze všech dílĤ setĜete prach.

–

Nástroj nepoužívejte, pokud na nČm není þitelný výstražný štítek.

–

Na nástroji neprovádČjte žádné úpravy bez oprávnČní od firmy Makita.

–

Pravidelné kontroly si objednejte u oprávnČného servisu Makita.

–

Aby u výrobku byla zachována BEZPEýNOST a SPOLEHLIVOST, musí údržbu a opravy
provádČt oprávnČná servisní stĜediska Makita a vždy používat náhradní díly Makita.

–

Používejte pouze olej na pneumatické nástroje uvedené v tomto návodu.

–

Nikdy nástroj nepĜipojujte na rozvod stlaþeného vzduchu, kde není možné pĜekroþit maximální
dovolený tlak nástroje o 10 %. PĜesvČdþte se, zda vstupní tlak z rozvodu stlaþeného vzduchu
nepĜekraþuje maximální dovolený tlak nástroje na spojovací materiál. Zpoþátku nastavte tlak
vzduchu na nižší hodnotu doporuþeného dovoleného tlaku.

–

Nezkoušejte zajistit kontaktní prvek spouštČ stisknutý pomocí pásky nebo drátu. MĤže dojít
k vážnému poranČní i smrti.

–

Kontaktní prvek kontrolujte vždy podle pokynĤ uvedených v tomto návodu. Jestliže
bezpeþnostní mechanismus nebude pracovat správnČ, hĜebíky mohou být vystĜeleny
náhodou.

hĜebíky

HĜebíky se nesmí skladovat na velice vlhkém nebo teplém místČ nebo na místČ vystaveném
pĜímému sluneþnímu záĜení.

NÁVOD NEZAHAZUJTE.
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INSTALACE

PROVOZ

Výstup vzduchu kompresoru za minutu

VýbČr kompresoru

–

K nastĜelení hĜebíku mĤžete pĜiložit kontaktní prvek k pracovnímu povrchu a stisknout spoušĢ.
POZOR
–
Rychlolst pĜibíjení

Vyberte takový kompresor, který má široký rozsah výstupního tlaku a vzduchu, aby byla
zajištČn rentabilní provoz. Na grafu je vidČt závislost výstupu vzduchu kompresoru na
použitém tlaku a poþtu hĜebíkĤ za minutu. Jestliže napĜíklad bude pĜibíjení rychlostí
60 hĜebíkĤ za minutu pĜi kompresi 0,69 MPa (6,9 barĤ), je nutné mít kompresor s výstupem
vzduchu pĜes 60 l/min. K omezení tlaku vzduchu na jmenovitou hodnotu nástroje je nutné tam,
kde vstupní tlak vzduchu pĜesahuje nominální tlak nástroje, použít regulátory tlaku. Pokud se
tak neuþiní, mĤže dojít k vážnému poranČní obsluhy nástroje þi osob v jeho blízkosti.

KDYŽ SE SPOUŠġ DRŽÍ STLAýENÁ NAPģL, mĤže dojít k neþekanému vystĜelení, jestliže
se kontaktní prvek mĤže opČtovnČ dotknout pracovního povrchu nebo jiného povrchu vlivem
zpČtného rázu.

Aby k neþekanému vystĜelení nedošlo, provećte toto:
A.

NepĜikládejte kontaktní prvek k pracovnímu povrchu pĜíliš velkou silou.

B.

SpoušĢ stisknČte naplno a po vystĜelení podržte 1–2 sekundy.

VýbČr vzduchové hadice
1. kryt vývodu vzduchu

SmČr vycházejícího vzduchu
SmČr vzduchu vycházejícího z pistole je možné mČnit v úhlu 360° otáþením krytu vývodu vzduchu
rukou.
–

Použijte co nejširší a co nejkratší vzduchovou hadici, aby byl nepĜetržitČ zajištČn úþinný
provoz nastĜelování hĜebíkĤ. Pro tlak vzduchu 0,49 MPa (4,9 barĤ), když interval mezi
jednotlivými hĜebíky bude 0,5 sekundy, se doporuþuje vzduchová hadice s vnitĜním prĤmČrem
pĜes 6,5 mm (1/4“) a délkou ménČ než 20 m (6,6 stop). Hadice vzduchotechniky musí mít
minimální provozní tlak 1,03 MPa (10,3 barĤ) nebo 150 % maximálního tlaku vyvinutého
v soustavČ, pokud je tato hodnota vyšší.

Vyjmutí hĜebíkĤ

POZOR
–

Malý výstupní prĤtok vzduchu kompresoru nebo dlouhá vzduchová hadice þi vzduchová
hadice s malým vnitĜním prĤmČrem vĤþi rychlosti pĜibíjení mĤže zpĤsobit pokles výkonu
nástroje.

Mazání

OPATRNċ
–

Nepoužívejte deformované nebo páskované hĜebíky. Jinak se budou špatnČ zasunovat.

POZOR
–

PĜed vyjímáním hĜebíkĤ se vždy odpojí hadice.

OtevĜete posuvná dvíĜka a ze zásobníku vyjmČte hĜebíky. Posuvná dvíĜka zĤstanou otevĜená,
otevĜete dvíĜka a vytáhnČte hĜebíky.

K zajištČní maximálního výkonu se vzduchová souprava (maznice, regulátor, vzduchový filtr)
nainstaluje co nejblíže nástroji. Maznice se seĜídí tak, aby na každých 50 hĜebíkĤ vytvoĜila kapku
oleje.
1.
6

Závlaþka
11

1.

vzduchová armatura

1. Olej na pneumatické nástroje

2.

vzduchová objímka

Jestliže se nepoužije vzduchová souprava, nástroj se maže olejem na pneumatické nástroje
dvČma (2) nebo tĜemi (3) kapkami oleje do vzduchové armatury. Provede se pĜed a po použití. Aby
bylo promazání úplné, po zavedení oleje na pneumatické nástroje se musí provést nČkolik
vystĜelení.

PĜipojení vzduchové hadice
Vzduchovou objímku vzduchové hadice nasaćte na armaturu nastĜelovací pistole. Zkontrolujte, zda
násada instalovaná na armaturu pevnČ drží. Na pistoli nebo blízko ní se musí instalovat hadicová
spojka tak, aby se zásobník tlaku vyprázdnil, když se rozpojí spojka pĜívodu vzduchu.
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Funkþní popis

MONTÁŽ

POZOR

POZOR

–

PĜed seĜízením nebo kontrolou funkþnosti nástroje se vždy odpojí hadice.

–

PĜed jakoukoliv prací na nástroji se vždy odpojí hadice.

–

PĜi vkládání hĜebíkĤ do zásobníku se používají hĜebíky stejného typu, velikosti a jednotné
délky.

Vkládání spojovacího materiálu do nástroje
Stlaþte páku, držte ji stlaþenou a zatáhnČte smČrem k sobČ posuvná dvíĜka zásobníku, aby se
otevĜela.
1.

seĜizovací koleþko

SeĜízení hloubky pĜibíjení
Hloubka pĜibíjení se seĜizuje otáþením seĜizovacího koleþka. Hloubky pĜibíjení je nejvČtší, když je
koleþko otoþené na doraz ve smČru A na obrázku. Otáþením seĜizovacího koleþka ve smČru B se
hloubka zmenšuje. Jestliže není možné hĜebíky nastĜelit dostateþnČ hluboko ani když je koleþko
v krajní poloze ve smČru A, zvýší se tlak. Jestliže se hĜebíky nastĜelují pĜíliš hluboko i když je
seĜizovací koleþko otoþené naplno ve smČru B, tlak se sníží. ObecnČ platí, že životnost nástroje
bude delší, když se používá s nižším tlakem vzduchu a seĜizovacím koleþkem nastaveným na
menší hloubku nastĜelení.

Špiþky hĜebíkĤ srovnejte s drážkami na dnČ zásobníku a celou zásobu hĜebíkĤ natlaþte
k vystĜelovacímu otvoru.
ZavĜete posuvná dvíĜka.

POZOR
–

PĜed seĜízením hloubky nastĜelení se vždy odpojí hadice.

ýelní redukce
1. Hák

Hák
POZOR
–

Vždy se odpojí hadice od nástroje.

–

Nikdy nástroj nezavČšujte na hák na výše položených místech nebo potenciálnČ nestabilním
povrchu.

Hák je vhodný k doþasnému zavČšení nástroje.

1.

výstupek

2.

þelní redukce

POZOR
–

PĜed instalací þelní redukce se vždy odpojí hadice.

Aby se nepoškrábal nebo neponiþil pracovní povrch, nasaćte þelní adaptér zasunutím výstupku na
vnitĜní stranČ adaptéru do záĜezu v kontaktní páce.

1.

þelní redukce

2.

prostor pro uložení

Když se þelní adaptér nepoužívá, ukládá se na urþeném místČ. Prostor pro uložení je na obou
stranách nástroje a uvnitĜ pouzdra na pĜenášení.
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