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RICAMBI PER: 

INSTRUCTIUNI PENTRU: PISTOL CU AER ½” 

 

  
Pos. Descrizione Quantità 

23 Cuscinetto posteriore del rotore 1 

24 Anello di bloccaggio posteriore del rotore 1 

25 Scatola motore 1 

26 Valvola di giri retromarcia 1 

27 Molla di chiusura valvola  

 giri retromarcia  1 

28 Sfera di chiusura valvola  

 giri retromarcia  1 

29 O-ring dell'anello di bloccaggio 1 

30 Boccola della manopola valvola  

 giri retromarcia  1 

31 O-ring dell'anello di bloccaggio 1 

32 Manopola della valvola  

 giri retromarcia  1 

33 Rondella elastica 1 

34 Vite della manopola valvola  

 giri retromarcia  1 

35 Corpo farfallato 1 

36 Farfalla 1 

37 Molla della farfalla 1 

38 Regolatore uscita d'aria 1 

39 O-ring dell'anello di bloccaggio 1 

40 Boccola entrata d'aria  1 

41 Filtro 1 

42 Scarico 1 

43 Elemento di bloccaggio scarico 1 

ISTRUZIONI PER L'USO  

AVVITATORE PNEUMATICO A IMPATTO 1/2” A 

DOPPIA AZIONE 

 

IMPORTANTE: SI PREGA DI LEGGERE ATTENTAMENTE QUESTE ISTRUZIONI PER L'USO. PRESTARE ATTENZIONE AI REQUISITI 

DI MANIPOLAZIONE SICURA, AVVERTENZE ED AVVERTIMENTI. QUESTO PRODOTTO DEVE ESSERE UTILIZZATO IN MODO 

CORRETTO E CON PRUDENZA AI FINI AI QUALI E' STATO DESTINATO. I COMPORTAMENTI SCORRETTI IN QUESTO AMBITO 

POSSONO PROVOCARE PERDITE E/O LESIONI DELLE PERSONE E L'ANNULLAMENTO DELLA GARANZIA. SI PREGA DI 

CONSERVARE QUESTE ISTRUZIONI PER L'USO IN UN LUOGO SICURO PER OGNI CONSULTAZIONE FUTURA. 

1. ISTRUZIONI DI SICUREZZA  

 AVVERTIMENTO! Durante l'uso di questa attrezzatura rispettare i requisiti relative alla salute e alla sicurezza sul luogo 

di lavoro, le disposizioni delle autorità locali e le regole di svolgimento lavori in officina. 

 AVVERTIMENTO! Prima di sostituire accessori o fare interventi di assistenza tecnica togliere l'alimentazione di 

aria compressa. 

✓ Mantenere l'avvitatore in buone condizioni e sostituire tutte le parti danneggiate o usurate. Usare esclusivamente ricambi 

originali. I ricambi non autorizzati possono essere pericolosi e possono provocare l'annullamento della garanzia. 

 AVVERTIMENTO! Controllare se la pressione d'aria è corretta e non supera il valore ammesso. Si raccomanda 

il valore di 90 psi. 

✓ Il tubo pneumatico deve essere tenuto lontano dalle fonti di calore, dall'olio e dai spigoli vivi. Prima di ogni uso 

dell'avvitatore controllare le condizioni del tubo pneumatico (usura) e assicurarsi che tutti i collegamenti sono protetti. 

✓ Utilizzare esclusivamente le punte a impatto che sono state progettate specificatamente per l'avvitatore a impatto. 

✓ Portare occhiali di protezione/maschere, dispositivi di protezione dell'udito e delle mani omologati. 

 AVVERTIMENTO! Per una possibile presenza della polvere d'amianto proveniente dalle guarnizioni dei freni, 

durante i lavori sul sistema freni del veicolo, si raccomanda di portare una maschera di respirazione idonea. 

✓ Mantenere un equilibrio e supporto appropriati. Assicurarsi se il pavimento non è scivoloso e portare le calzature anti-

slittamento. 

✓ Quando l'avvitatore non è usato, togliere l'alimentazione di aria compressa e conservarlo in un luogo sicuro, asciutto e 

lontano dalla portata dei bambini. 

✓ Tenere i bambini e le persone non autorizzate lontano dalla zona di lavoro. 

X   NON utilizzare l'avvitatore per gli incarichi ai quali non è stato progettato. 

 AVVERTIMENTO! NON utilizzare l'avvitatore quando è danneggiato o sembra difettoso (Si prega di contattare un 

rappresentante del centro di assistenza tecnica). 

  X     NON utilizzare l'avvitatore se non si è stati istruiti da una persona qualificata al riguardo. 

X   NON spostare l'avvitatore usando il tubo pneumatico né tirarlo con forza dalla rete di alimentazione di aria compressa. 

X   NON manipolare l'avvitatore quando si è stanchi o sotto l'effetto dell'alcool, delle medicine o dei medicinali velenosi. 

X NON spostare l'avvitatore con una mano sull'interruttore di alimentazione per evitare attivazioni  involontarie. 

X   NON dirigere il flusso d'aria proveniente dall'attrezzatura su se stessi o sulle altre persone. 

X   NON utilizzare punte usurate o danneggiate. 

Pos. Descrizione Numero 

1 Alloggiamento del martello 1 

2 Vite a testa ridotta  
dell'alloggiamento del martello  

 
3 

3 Rondella elastica 3 

4 Boccola del cuscinetto alloggiamento 
martello 

1 

5 Guarnizione dell'alloggiamento del martello 1 

6 Superficie di scorrimento alloggiamento del 
martello 

1 

7 Anello di bloccaggio alloggiamento 1 

8 O-ring dell'anello di bloccaggio 1 

9 Tassetto 1 

10 Perno del martello    2 

11 Cestino del martello 1 

12 Martello    2 

13 Piastrina posteriore alloggiamento martello 1 

14 Rondella di serraggio del motore 2 2 

15 Cuscinetto anteriore del rotore 1 

16 Piastrina anteriore del martello demolitore  
1 

17 Cilindro 1 

18 Perno del cilindro 1 

19 Rotore 1 

20 Lamella rotorica 6 

21 Piastrina posteriore del martello a impatto 1 

22 Guarnizione posteriore 1 



INSTRUCTIUNI PENTRU: PISTOL CU AER ½” 
1.     Instructiuni de siguranta 

ATENȚIE! Asigurati-va ca reglementările de sanatate si siguranta, reglementarile autoritatii locale și 

ale atelierului sunt respectate atunci când se utilizează acest echipament. 

□ ATENȚIE! Deconectați echipamentul de la alimentarea cu aer înainte de a schimba accesoriile sau 

de repara. 

✓ Mențineti pistolul cu aer în stare bună și înlocuiți piesele deteriorate sau uzate. Utilizați doar 

piese originale. Piesele neautorizate pot fi periculoase și folosirea acestora va anula garanția. 

□ ATENȚIE! Verificați corect ca presiunea aerului este menținuta și nu este depășită. Vă 

recomandăm 90psi. 

✓ Păstrați furtunul de aer departe de căldură, ulei și muchii ascuțite. Verificați furtunul de aer 

pentru uzura înainte de fiecare utilizare și pentru a se asigura ca toate conexiunile sunt sigure. 

✓ Utilizați numai prize de impact care sunt proiectate special pentru utilizarea cu un pistol cu aer.. 

Purtați echipament de protectie aprobat cand lucrati: ochelari de siguranță / mască de protecție, 

apărătorii urechi, și protecția mâinilor. 

□ ATENȚIE! Din cauza posibilei prezențe a prafului de azbest de la garniturile de frână, atunci când 

se lucrează la sistemele de frâna, recomandăm să purtați echipament de protecție respiratorie. 

✓ Menținti corect echilibrul și pozitia piciorulului. Asigurați-vă că podeaua nu este alunecoasa și 

purtati pantofi non-alunecare. 

✓ Atunci când nu este în uz, deconectați de la alimentarea cu aer și păstrati echipamentul într-un 

loc  uscat, departe de acces copiilor. 

✓ Țineți copiii și persoanele care nu manipuleaza echipamentul departe de zona de lucru. 

 

X NU utilizați pistolul cu aer pentru o sarcină pentru care nu este conceputa sa fie 

utilizata. 

□ AVERTISMENT! NU utilizați pistolul cu aer dacă este deteriorat sau considerat 

a fi defect. (Contactați Serviciul Agent). 

 

IMPORTANT: Va rugam sa citiți cu atenție instrucțiunile. Luati in considerare cerințele, avertizările și atenționările de 

siguranta. Folosiți acest produs în mod corect și cu grijă în scopul pentru care este destinat. In caz de nerespectare 

putand duce la defectarea și / sau vătămarea corporală și se va anula garanția. Vă rugăm să păstrați instructiunile intr-un 

loc sigur pentru utilizarea ulterioara. 

 

 



X NU folosiți pistolul cu aer: dacă nu ați fost instruit în utilizarea acestuia de către 

o persoană calificată. 

X NU transportați pistolul cu aer pe furtunul de aer sau sa smulgeti furtunul de la 

alimentarea cu aer. 

X NU utilizati pistolul cu aer dacă sunteți obosit sau sub influența alcoolului, a 

drogurilor sau a medicamentelor. 

X NU transportați pistolul cu aer  daca aveti mana pe declansator pentru a evita 

pornirea accidentală. 

X NU îndreptați aerul din furtunul de aer catre tine sau catre alții. 

X NU utilizați prize uzate sau deteriorate. 

 

2. INTRODUCERE & SPECIFICATII 

Pistolul cu aer 1/2" cu mecanism ciocan pneumatic și presiune sistem de ungere de alimentare. 

Rulmentii motorului, discurile din oțel ductil și componentele atent finisate asigura buna funcționare și 

o putere maximă. Combinație  înainte / înapoi și selector de viteză. Potrivit pentru utilizare anvelope 

grele. 

Patrat antrenare ............................ 1/2"   Presiunea de lucru ......................... 90psi 

Cuplul maxim ............. 700nm/520lb.ft      Admisie aer .................................  1/4" 

Consum de aer ........................ 4.0cfm   Greutate ...................................... 2.6kg 

 

3. PREGATIREA FOLOSIRII PISTOLULUI CU AER 

3.1 Alimentarea cu aer 

3.1.1 Se recomanda procedura de inlantuire prezentată în fig.1. 

3.1.2 Asigurati cu pistolul cu aer supapa de aer sau declanști-o daca se află în poziția oprit înainte de 

conectarea la alimentarea cu aer. 

3.1.3 Veți avea nevoie de o presiune a aerului de 90psi și un flux de aer în funcție de specificatii. 

□ AVERTISMENT! Asigurati-va ca alimentarea cu aer este curata și nu trebuie să depășească 90psi in 

timpului lucrului cu pistolul cu aer. O presiune prea mare si murdara a aerului va scurta durata de 

viață a produsului din cauza acestei uzuri excesive și poate fi periculoasă, provocând pagube și /sau 

vătămare corporală. 

3.1.4 Goliți rezervorul de aer zilnic. Apa din conducta de aer va deteriora pistolul cu aer. 

3.1.5 Curățați admisia aerului de filtrare săptămânal. 



3.1.6 Linia de presiune ar trebui să crească pentru a compensa furtunurile de aer neobișnuit de lungi 

(peste 8 metri). Diametrul minim al furtunului ar trebui să fie 1/4%"I.D. si accesoriile trebuie să aibă 

aceleași dimensiuni la interior. 

3.1.7 Păstrați furtunul departe de căldură, ulei și muchii ascuțite. Verificați furtunul de uzura si 

asigurati-va ca toate conexiunile sunt sigure. 

3.2 Cuplaje 

3.2.1 Vibrațiile pot provoca defectare dacă un cuplaj rapid este conectat direct la pistolul cu aer. 

Pentru a nu se intampla acest lucru, conectați furtunul conductor la pistolul cu aer.Un cuplaj rapid 

poate fi folosit pe urma pentru a conecta furtunul conductor la furtunul recul de aer.Consultați fig.1 si 

2. 

4. INSTRUCTIUNI DE LUCRU 

 

□  ATENȚIE!Asigurați-vă că citiți, înțelegeti și aplicati instrucțiunile de siguranță înainte de 

utilizare.                                                                                                                                                                 

Observatie: Folosiți numai prize de impact, care sunt concepute special pentru utilizarea cu un pistol 

cu aer. 

 

4.1 Conectați pistolul cu aer la furtunul de aer ca la punctul 3. 

4.2 Așezați racordul pe piulița și apăsați butonul declanșator pentru a opera pistolul cu aer. 

4.3 Pentru a schimba direcția apăsați butonul din partea din spate a ansamblului. 

4.4 Fluxul de aer poate fi reglat prin rotirea aceluiași buton. 

NU utilizați nicio forță suplimentară asupra cheii pentru a indeparta piulița. 

NU permiteți cheii sa rulze degeaba pentru o perioadă îndelungată, deoarece aceasta va scurta 

durata de viață. 

 

5. INTRETINERE 

□ AVERTISMENT! Deconectați pistolul cu aer de la alimentarea cu aer înainte de a schimba accesoriil, repara 

sau efectua întreținerea. Înlocuiți sau reparati piesele deteriorate. Utilizați doar piesele originale. Piesele 

neautorizate pot fi periculoase și garantia va fi nulata. 

5.1 În cazul în care sistemul de aer nu are un ungator, lubrifiati pistolul cu aer de aer zilnic, cu câteva picături 

de ulei în priza de aer. 

5.2 Cutia de viteze poate fi lubrifiata cu ungere. 



5.3 Curățați pistolul cu aer după utilizare. 

5.4 Pierderea de putere sau acțiunile neregulate pot fi cauzate de următoarele: 

5.4.1 Scurgere excesivă de pe conducta de aer. Umezeală sau restricție în conducta de aer. 

Dimensiunea incorectă sau conectori furtun gresiti. Pentru remediere, verificați alimentarea cu aer și 

urmați instrucțiunile din capitolul 3. 

5.4.2  Depozitele de diferite resturi în pistolul cu aer poate reduce, de asemenea, performanța. Dacă 

modelul dumneavoastră are un filtru de aer situat in zona de intrare a aerului, scoateți sita și curățați-

l. Clătiți pistolul cu aer cu ulei solvent sau un amestec egal de ulei SAE nr 10 si parafina. Se lasă să se 

usuce înainte de utilizare. 

5.4.3 Pentru un serviciu complet contactati agentul local de servicii Sealey. 

5.4.4 Atunci când nu se utilizeaza, deconectați pistolul cu aer de la sursa de aer, curățați-o și păstrați-

o într-un loc uscat in condiții de siguranța, departe de accesul copiilor.  
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