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ЧАСТИ ЗА: 

ПНЕВМАТИЧЕН УДАРЕН ГАЙКОВЕРТ 1/2” 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Поз. Описание Кол. 

1 Корпус на чука 1 

2 Винт с глава  
намален от корпуса на чука 

 
3 

3 Пружинна шайба 3 

4 Лагерна втулка на корпуса на 
чука 

1 

5 Уплътнение на корпуса на чука 1 

6 Водач в корпуса на чука 1 

7 Фиксиращ пръстен на гнездото 1 

8 Уплътнителен пръстен О-ринг 
на фиксиращия пръстен 

1 

9 Наковалня 1 

10 Глава на чука   2 

11 Кош на чука 1 

12 Чук   2 

13 Задна шайба на корпуса на чука 1 

14 Притискаща шайба на 
двигателя 

2 

15 Преден лагер на ротора 1 

16 Предна плоча на ударния чук  
1 

17 Цилиндър 1 

18 Щифт на цилиндъра 1 

19 Ротор 1 

20 Ламел на ротора 6 

21 Задна плоча на ударния чук 1 

22 Задно уплътнение 1 

Поз. Описание Кол. 

23 Заден лагер на ротора 1 

24 Заден фиксиращ пръстен на ротора 1 

25 Корпус на двигателя  1 

26 Вентил за обратни обороти  1 

27 Затваряща пружина на вентила  

 за обратни обороти  1 

28 Сачма, затваряща вентила на обратните  

              обороти 1 

29 Уплътнителен пръстен О-ринг 1 

30 Втулка на копчето за обратните  

 обороти  1 

31 Уплътнителен пръстен О-ринг 1 

32 Копче на вентила за обратни обороти 1 

33 Пружинна шайба 

34  

 Винт на копчето на вентила за обратни    

 обороти 1 

35 Гнездо на дроселната клапа 1 

36 Дроселна клапа 1 

37 Пружина на дроселната клапа 1 

38 Регулатор на изхода на въздуха  1 

39 Уплътнителен пръстен О-ринг 1 

40 Втулка на захранващия въздух  1 

41 Филтър 1 

42 Спусък 1 

43 Елемент позициониращ спусъка 1 



ИНСТРУКЦИИ ЗА:  

ПНЕВМАТИЧЕН УДАРЕН ГАЙКОВЕРТ 1/2” С 

ДВУСТРАННО ДЕЙСТВИЕ 

 
 

ВАЖНО: МОЛЯ, ЗАПОЗНАЙТЕ СЕ ПОДРОБНО С НАСТОЯЩИТЕ 

ИНСТРУКЦИИ. ОБЪРНЕТЕ ВНИМАНИЕ НА ИЗИСКВАНИЯТА ЗА БЕЗОПАСНО 

ОБСЛУЖВАНЕ, ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯТА И УКАЗАНИЯТА. НАСТОЯЩИЯТ 

ПРОДУКТ ТРЯБВА ДА СЕ ИЗПОЛЗВА ПРАВИЛНО И ВНИМАТЕЛНО В 

СЪОТВЕТСТВИЕ С ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕТО МУ. НЕПРАВИЛНА РАБОТА С 

УРЕДА МОЖЕ ДА ПРИЧИНИ ЩЕТИ И/ИЛИ НАРАНЯВАНИЯ НА ХОРАТА И 

НЕВАЛИДНОСТ НА ГАРАНЦИЯТА. МОЛЯ, СЪХРАНЯВАЙТЕ НАСТОЯЩАТА 

ИНСТРУКЦИЯ НА СИГУРНО МЯСТО, ЗА ДА МОЖЕ ДА СЕ ИЗПОЛЗВА В 

БЪДЕЩЕ.. 

 

1. ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ  

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! По време на работа с този инструмент трябва да се 

спазват изискванията на разпоредбите да безопасност и хигиена на труда, 

разпоредбите на местните власти и правилата за работа в дадения 

сервиз. 

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Преди смяна на аксесоарите или преди сервизно 

обслужване трябва да разедините инструмента от захранването със 

сгъстен въздух. 

✓ Инструментът трябва да се поддържа в добро състояние и да се сменяват 

всички повредени или износени елементи. Трябва да се използват само 

оригинални резервни части. Неоторизираните резервни части могат да 

бъдат опасни и да доведат до невалидност на гаранцията. 

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Проверете, дали налягането на въздуха е в правилен 

обхват и дали не е надвишен. Препоръчваме налягане 90 psi. 



✓ Трябва да пазите пневматичния маркуч далеч от източници на топлина, масло и 

остри ръбове. Преди всяко използване на инструмента трябва да проверите 

състоянието на пневматичния маркуч (дали е износен) и да се уверите, че 

всички съединения са осигурени. 

✓ Трябва да се използват само ударни вложки, които са специално проектирани за 

използване с ударния гайковерт. 

✓ Трябва да се използват защитни средства за лице - очила/маски с хомологация, 

средства за защита на слуха и ръцете. 

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Поради съществуващата възможност за наличие на 

азбестов прах от спирачните накладки препоръчваме по време на работа 

при спирачната система на автомобили да се носи съответна маска за 

дишане. 

✓ Трябва да се поддържа правилен баланс и подпора. Трябва да се уверите, че 

подът не е хлъзгав и да ползвате противохлъзгащи обувки. 

✓ Когато не използвате удара на устройството, трябва да изключите захранването 

със сгъстен въздух и да го съхранявате на сухо и безопасно място, защитено от 

достъп на деца. 

✓ Дръжте трети лица и деца далеч от работната зона. 

X    НЕ БИВА да използвате гайковерта за дейности, за чието изпълнение 

инструментът не е предназначен. 

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! НЕ БИВА да използвате инструмента, ако е повреден 



или съществува подозрение, че не е изправен. (Моля, свържете се с 

представител на технически сервиз). 

X    НЕ БИВА да използвате инструмента, ако не сте инструктирани от 

квалифицирано лице относно правилното му използване. 

X     НЕ БИВА да пренасяте инструмента с помощта на пневматичния маркуч или да 

го издърпвате от инсталацията за захранване със сгъстен въздух. 

X     НЕ БИВА да обслужвате инструмента, ако сте изморени или сте под влиянието 

на алкохол, лекарства или други медикаменти. 

X   НЕ БИВА да пренасяте инструмента с ръка върху спусъка за включване на 

захранването – за да избегнете неволно включване. 

X    НЕ БИВА да насочвате струята въздух от пневматичния маркуч към себе си или 

към други лица. 

X    НЕ БИВА да използвате износени или повредени вложки. 

 

2. ВЪВЕДЕНИЕ И ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ 
 

Ударен гайковерт 1/2" с висока мощност и двупосочен ударен механизъм и пневматична 

система за мазане. 

С цел осигуряване на плавен ход и максимална мощност, пневматичният двигател се 

характеризира с висококачествени лагери, крайни плочи, изработени от сферографитна 

стомана и прецизно изработени подвъзли. Комбинираният селектор на обороти 

напред/назад и на скорост. 

 



Задвижване с квадратен накрайник………………………1/2” 

Максимален въртящ момент ………………………………700 Nm /520 фут-паунда 

Разход на въздух …………………………………………….4,0 кубични фута / мин. (0,11 

m3/min) 

Работно налягане ……………………………………………90 psi 

Захранване със сгъстен въздух ……...........................1/4” 

Тегло......................................... ……………………..2,6kg 

 

3. ПОДГОТОВКА НА ИНСТРУМЕНТА ЗА РАБОТА 
 

3.1 Захранване със сгъстен въздух 

3.1.1 Препоръчваната процедура за свързване е показана върху Фиг. 1. 

3.1.2 Преди свързването към захранването със сгъстен въздух трябва да се 

уверите, че вентилът на въздуха или спусъка е в затворено положение. 

3.1.3 Изисква се налягане на въздуха със стойност 90 psi и въздушен поток в 

съответствие с техническите данни. 

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! По време на работа с гайковерта трябва да се уверите, 

че захранващия сгъстен въздух е чист и налягането не надвишава стойността 

90 psi. Твърде високо налягане на въздуха и замърсен въздух ще причинят 

намаляване на експлоатационния живот на инструмента поради твърде голямо 

изхабяване и могат да бъдат опасни, като причинят щети и/или наранявания на 



персонала. 

3.1.4 Трябва всеки ден да отводнявате резервоара на сгъстения въздух. Наличието 

на вода в маркуча на сгъстения въздух ще доведе до повреда на ударния 

гайковерт. 

3.1.5 Филтъра на захранващия въздух трябва да се почиства веднъж седмично. 

3.1.6 Налягането в системата трябва да се увеличи, за да се компенсират твърде 

дългите маркучи за сгъстен въздух (повече от 8 метра). Минималният 

диаметър на гъвкавия маркуч трябва да бъде ¼ инча и присъединителното 

оборудване трябва да има същите вътрешни размери. 

3.1.7 Трябва да пазите гъвкавия пневматичен маркуч далеч от източници на 

топлина, масла и остри ръбове. Проверете гъвкавия маркуч, дали не е 

изхабен и се уверете, че всички съединения са обезопасени. 

3.2 Връзки 

3.2.1 Ако бързите връзки са свързани директно към инструмента, трептенията 

могат да причинят авария. За да  решите този проблем, трябва да свържете 

към инструмента главния гъвкав маркуч. Бързата връзка може да се използва 

за свързване на демонтируем главен гъвкав маркуч към фиксирания 

пневматичен маркуч. Вижте Фиг. 1 и 2. 

  



Фиг. 2 

Фиг. 1 

Към 

оборудването 

Сепаратор за 

вода 

Захранване със 

сгъстен въздух 

Отводн

яване  

Омазнител 

Нипел 

Регулатор 
Демонтируем 

гъвкав маркуч 
Главен маркуч 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. ИНСТРУКЦИЯ ЗА ОБСЛУЖВАНЕ        

 

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Преди използване на инструмента трябва да 

прочетете, да се уверите, че сте разбрали добре и да приложите 

инструкцията за безопасност. 

ВНИМАНИЕ: Трябва да използвате само ударните вложки, които са предназначени 

специално за работа с ударния гайковерт. 

4.1 Свържете инструмента към гъвкавия пневматичен маркуч, както е посочено в 

точка 3. 

4.2 Поставете вложката върху гайката, която искате да демонтирате и натиснете 

спусъка, за да задействате гайковерта. 

4.3 За да смените посоката на оборотите, трябва да натиснете бутона отзад на 

главата на инструмента. 

Бърза връзка 



4.4 Въздушният поток може да се регулира с завъртане на същия бутон. 

НЕ БИВА да оказвате никаква допълнителна сила върху гайковерта, за да 

демонтирате гайката. 

НЕ БИВА да допускате до свободно въртене на гайковерта през по-дълъг 

период от време, тъй като това ще доведе до намаляване на 

експлоатационния му живот. 

5. ПОДДРЪЖКА 

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Преди да смените аксесоарите, преди сервизно 

обслужване или преди поддръжка трябва да разедините инструмента от 

захранването със сгъстен въздух. Сменете или ремонтирайте 

повредените части. Трябва да използвате само оригинални резервни 

части. Неоторизирани резервни части могат да бъдат опасни и да 

доведат до невалидност на гаранцията. 

5.1 Ако пневматичната инсталация не е оборудвана с омаслител, омаслете 

инструмента веднъж дневно с няколко капки масло за пневматични 

инструменти Sealey директно в системата за захранване с въздух. 

5.2 Редукторът на задвижването може да се маже чрез подаване на грес в нипела 

на гресьорката отзад на главата на инструмента. 

5.3 Слез използване трябва да почистите пневматичния гайковерт. 

5.4 Загуба на мощност или коригиращи дейности могат да възникнат поради 



следните причини: 

5.4.1 Прекомерно отводняване на фиксирания маркуч на инсталацията за сгъстен 

въздух. Влага или препятствия в фиксирания маркуч на инсталацията за 

сгъстен въздух. Неправилен размер или тип на връзките на гъвкавия 

пневматичен маркуч. С цел отстраняване на дефектите трябва да проверите 

захранването със сгъстен въздух и да следвате указанията от точка 3. 

5.4.2 Отлагането на пясък или гума в гайковерта също може да ограничи неговата 

мощност. Ако Вашият модел е оборудван с мрежов филтър, намиращ се в 

областта на захранването с въздух, трябва да демонтирате мрежовия филтър 

и да го почистите. Измийте гайковерта с разтворител за гума или с 

еквивалентна смес от масло SAE № 10 и парафин. Преди използването 

гайковертът тряба да изсъхне. 

5.4.3 За да получите пълно сервизно обслужване, моля, свържете се с Вашия 

местен представител на сервиз Sealey. 

5.4.4 Когато гайковертът не се използва, трябва да го разедините от захранването 

със сгъстен въздух, да го почистите и да го съхранявате на сигурно, сухо 

място, защитено от достъпа на деца. 
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