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1. ІНСТРУКЦІЯ З БЕЗПЕКИ
Уважно прочитайте цю інструкцію. Зверніть увагу на 

вимоги, застереження і запобіжні заходи, що гарантують 
безпечну роботу. Використовуйте виріб тільки за його 
цільовим призначенням. Недотримання інструкції може 
привести до ушкодження виробу і тілесної травми, а 
також зробити гарантію недійсною.
1.1.  Від’єднайте клепальний пістолет від лінії подачі повітря 

перед заміною компонентів, доглядом або виконанням 
технічного обслуговування.

1.2.  Завжди носіть захисні окуляри при роботі з клепальним 
пістолетом.

1.3.  Забезпечте підтримку відповідного тиску повітря і відсут-
ність його перевищення.

2. ГАРАНТІЯ
Гарантійний термін складає 6 місяців з дати, зазначеної в 

рахунку-фактурі або чеку при продажу, і поширюється тільки 
на замінні частини (не включаючи роботу).

Пошкодження інструменту, яке нанесене по одній з наведе-
них нижче причин, не входить в гарантійне обслуговування:

 транспорт і / або пересування,
 помилки обслуговуючого персоналу,
 не проведене технічне обслуговування, передбачене цією 

інструкцією з експлуатації,
 звичайний знос частин при експлуатації.
Неавторизована заміна частин клепального пістолета, 

використання пристроїв, інструментів, а також витратних 
матеріалів, які не відповідають рекомендованим Виробником, 
можуть створити небезпеку виникнення нещасного випадку і 
скасовують гарантію.

ПАТ «Солді і Ко» несе відповідальність тільки за виробничий 
брак і знімає з себе відповідальність за випадки, якщо корис-
тувач не слідує наведеним в цьому посібнику інструкціям.

3. ТЕХНІЧНІ ДАННІ
ХАРАКТЕРИСТИКИ

 Номінальні діаметри клепальних гайок: M3÷M10
 Клас міцності гвинтового сердечника 12.9
 Необхідно наносити мастило на гвинтовий сердечник, щоб 

продовжити термін експлуатації та підвищити ефективність 
роботи.

 Автоматичне накручування клепальної гайки на гвинтовий 
сердечник при легкому натисканні на нього перед установ-
кою.

 Два режими роботи A та В (перемикаються спусковим 
гачком), A – для монтажу клепальної гайки, В – для зворот-
ного ходу гвинтового сердечника, що прискорює роботу 
інструменту.

 Інструмент легкий в експлуатації та обслуговуванні  
- до 6000 шт. клепальних гайок за зміну.

Технічні характеристики
РОЗМІРИ НАСАДОК М3, М4, М5, М6, М8, М10

ВАГА 2.1 кг

РОЗМІРИ довжина 269 мм
висота 287 мм

ТИСК ПОВІТРЯ 4,9÷6,9 бар (5÷7 ат)
СИЛА ТЯГИ 20,1кН

ХІД 0÷6.5 мм
МАСТИЛО BP (Bartran) HV 46

28
7

269

Ø98

Ø
25

КОМПЛЕКТАЦІЯ
 Набір комплектів змінних деталей для монтажу гайок від M3 

до M10
 Регулювальний штифт
 Ємність з гідравлічним мастилом
 Ємність з машинним мастилом
 Наповнюючий пристрій для мастила (шприц).
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4. ЗАСТОСУВАННЯ ТА ОБСЛУГОВУВАННЯ
СИСТЕМА ПОДАЧІ СТИСНЕНОГО ПОВІТРЯ

Інструмент працює за рахунок енергії стисненого повітря 
4,9÷6,9 бар (5÷7 ат). Ми рекомендуємо використовувати ре-
гулятори тиску та автоматичні системи очищення основного 
потоку повітря. Вони повинні бути встановлені на відстані 3 
метрів від інструмента, щоб забезпечити максимальний тер-
мін експлуатації та мінімальне обслуговування інструмента.

Шланги подачі повітря повинні бути розраховані на тиск 
150% від максимального тиску, який виробляється в системі 
або 10 бар (10,2 ат), залежно від того, який з них найбільший. 
Вони повинні мати мінімальний внутрішній діаметр 6,4 мм або 
1/4 дюйма. Шланги подачі повітря повинні бути маслостійки-
ми та зносостійкими.

Система очищення потрібна для видалення забруднень, 
мастила і вологи, які можуть міститися в стиснутому повітрі, 
інакше інструмент може працювати неправильно.

ПІДГОТОВКА
Регулювання виступу гвинтового сердечника

Перед початком роботи слід від-
регулювати виступ гвинтового сер-
дечника з наконечника.Для цього 
потрібно нагвинтити клепальну гай-
ку на гвинтовий сердечник (мал.1). 
Достатнім вважається виступ, якщо 
з корпусу клепальної гайки висту-
пає один виток різьби гвинтового 
сердечника. Якщо виступ гвинтово-
го сердечника занадто довгий або 
занадто короткий, відрегулюйте 
наконечник до оптимального по-
ложення та добре зафіксуйте його 
контргайкою.

Мал. 4.1 
Один виток різьби 
повинен виступати з 
клепальної гайки

Регулювання ходу гвинтового сердечника

Дане регулювання необхідно 
проводити для забезпечення опти-
мальної деформації клепальних 
гайок. Якщо хід занадто довгий, від-
будеться надлишкова деформація 
клепальних гайок, а також можливе 
їх руйнування. Якщо хід занадто 
короткий, деформація клепальних 
гайок буде недостатня, тому гайка 
не витримає номінальний крутний 
момент.

Мал. 4.2

До 
інструменту

Швидкий 
з’єднувач

До 
компресора

Система 
очищення

Регулятор

Відрегулюйте хід гвинтового сердечника для досягнення 
оптимальної деформації клепальної гайки. Переконайтеся, 
що перед першим використанням інструмент буде відрегу-
льований техніком або персоналом, що пройшов спеціальну 
підготовку.
1.  Передбачається, що для налаштування буде використо-

вуватися контрольна пластина, яка виготовлена з того ж 
матеріалу і має таку ж товщину і діаметр отвору що й осно-
вний виріб.

2.  Середнє положення регулятора ходу гвинтового сердечни-
ка відповідає номинальному діаметру клепальної гайки M6. 
Якщо необхідно  використовувати клепальні  гайки M3, M4, 
M5, поверніть регулятор до відмітки «-» і встановіть опти-
мальний короткий хід. Якщо необхідно  використовувати 
клепальні  гайки M8, M10,  поверніть регулятор до відмітки 
«+» і встановіть оптимальний довгий хід.
Увага: Повторне використання клепальної гайки для 

регулювання інструменту заборонено.

ЕКСПЛУАТАЦІЯ
Дія І варіант 1

Встановіть клепальну гайку 
в монтажний отвір та вставте 
в неї гвинтовий сердечник. 
Легко натисніть на нього - гай-
ка нагвинтиться автоматично 
без натискання на спусковий 
гачок.

Дія І варіант 2
Встановіть клепальну гайку 

на гвинтовий сердечник та 
легко натисніть на нього - гай-
ка нагвинтиться автоматично 
без натискання на спусковий 
гачок.

Дія II
Повільно натисніть гачок, 

встановиться режим A, кле-
пальна гайка деформується.

Дія III
Продовжуйте натискати 

гачок поки він не досягне 
режиму В, гвинтовий сердеч-
ник рухається у зворотному 
напрямку (вигвинчується з 
гайки) .

Примітка: Пусковий гачок перемикає два режими роботи 
(режим A та режим В), режим А для монтажу клепальної гайки, 
режим В – для зворотного ходу гвинтового сердечника. Для 
перемикання в режим В треба прикласти більше зусилля при 
натисканні на гачок.

діаметр отвору на 0.1мм 
більший від зовнішнього 
діаметру гайки

клепальна
гайка
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УСТАНОВКА КОМПЛЕКТІВ ЗМІННИХ ДЕТАЛЕЙ

Деталі з позначкою «0» необхідно повністю замінити, якщо 
змінюється розмір клепальної гайки.

Будь ласка, виконуйте наступну послідовність дій:
1.  Від’єднайте інструмент від системи подачі стисненого повітря.
2.  Встановіть гайковий ключ на контргайку (2), відкрутіть на-

конечник (1) проти годинникової стрілки.
3.  Відкрутіть гайковим ключем тримач наконечника (3).
4.  Зафіксуйте шпиндель (9) за допомогою гайкового ключа, 

відкрутіть і вийміть гайку (4).
5.  Змініть перехідній вал (7), гвинтовий сердечник (6), перехід-

ник (5), відповідно.
6.  Затягніть шпиндель (9) та гайку (4) за допомогою оберту 

гайкового ключа за годинниковою стрілкою.
7.  Загвинтіть тримач наконечника (3), змініть та встановіть 

наконечник (1) у точне положення відповідно виступу 
гвинтового сердечника, після чого необхідно зафіксувати 
контргайку за допомогою гайкового ключа.

УВАГА: Подача повітря має бути відключена під час  
заміни даних робіт.

9 7 5 4 3 2 16

СЕРВІСНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ 
(Технічне обслуговування і ремонт)

Якщо клепальна гайка з заблокована у на гвинтовому 
сердечнику і її не вдається викрутити за допомогою двигуна 
пістолета, від’єднайте інструмент від системи подачі повітря 
та встановіть регулювальний штифт у правий отвір і викрутіть 
гайку вручну.

ПОДАЧА МАСТИЛА

Після тривалого періоду експлуатації, деформація клепаль-
ної гайки може бути недостатньою при максимальному ході, 
необхідно додати мастила:
1.  Від’єднайте інструмент від системи подачі повітря.
2.  Протягом усіх процедур тримайте інструмент вертикально 

у стабільному положенні. Відкрутіть різьбову заглушку (15) 
та ущільнююче кільце (14) за допомогою торцевого ключа 
на 4 мм.

3.  Наповніть шприц (входить у комплект) гідравлічним мас-
тилом, встановіть шприц у отвір, повільно введіть мастило 
в інструмент, зупиніть подачу мастила, як тільки відчуєте 
опір; надлишок мастила повернеться на поверхню, коли ви 
виймете шприц.

4.  Викрутіть і вийміть шприц з інструменту, встановіть пломбу 
на місце і міцно закрутіть різьбову заглушку.

5.  Витріть надлишок мастила.
УВАГА: Якщо Ви випадково пролили мастило на шкіру, 
ретельно промийте водою і лужним милом.



www.metalvis.ua

ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ.
ГІДРОПНЕВМАТИЧНИЙ ПІСТОЛЕТ ДЛЯ КЛЕПАЛЬНИХ ГАЙОК F10

5. ПЕРЕЛІК ЧАСТИН

Мал. 5.1. Складові частини
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№* Номер  
компонента** Найменування Кіль-

кість
1A 8000-8108 M3 наконечник 1
IB 8000-8109 M4 наконечник 1
1С 8000-8110 M5 наконечник 1
ID 8000-8111 M6 наконечник 1
IE 8000-8112 M8 наконечник 1
IF 8000-8113 M10 наконечник 1
2 8000-8114 контргайка 1
3 8110-0001 тримач наконечника 1
4 8000-8115 внутрішня гайка 1

5A 8000-8116 гайка сердечника M3 1
5B 8000-8117 гайка  сердечника M4 1
5C 8000-8118 гайка сердечника M5 1
5D 8000-8119 гайка сердечника Мб 1
5E 8000-8120 гайка сердечника MS 1
5F 8000-8121 гайка сердечника M10 1
6A 8000-8122 гвинтовий сердечник М3 1
6B 8000-8123 гвинтовий сердечник M4 1
6C 8000-8124 гвинтовий сердечник ь M5 1
6D 8000-8125 гвинтовий сердечник M6 1
6E 8000-8126 гвинтовий сердечник M8 1
6F 8000-8127 гвинтовий сердечник M10 1
7A 8000-8128 перехідний вал M3 1
7B 8000-8129 перехідний вал M4 1
7C 8000-8130 перехідний вал M5 1
7D 8000-8131 перехідний вал М6 1
7E 8000-8132 перехідний вал M8 1
7F 8000-8133 перехідний вал M10 1
8 0127-9010 ущільнююче кільце 1
9 8110-0002 шпиндель 1

10 8110-0003 стопорна гайка 1
11 8110-0004 контргайка 1
12 0469-9604 манжета 1
13 8110-0005 гідравлічний циліндр 1
14 0127-9016 ущільнююче кільце 1
15 8110-0006 заглушка 1
16 8110-0007 гачок 1
17 0227-9311 ущільнююче кільце 4
18 8110-0008 установче кільце (мідь) 2
19 8110-0009 гвинтова муфта HD 1
20 0469-9605 манжета 1
21 8110-0010 гідравлічний поршень 1
22 8110-0011 пружина 1
23 8110-0012 подушка пружини 1
24 8110-0013 прокладка сталева 1
25 8110-0014 рухома вісь передньої частини 1
26 8110-0015 рухома вісь задньої частини 1
27 8110-0016 пружинний штифт 1
28 8110-0017 з’єднувач 1

№* Номер  
компонента** Найменування Кіль-

кість
29 8110-0018 пневматичний двигун 1

30 8110-0019 захисний корпус пневматичного 
двигуна 1

31 8110-0020 товкач 1
32 8110-0021 куля (нейлон) 1
33 8110-0022 передня пружина 1
34 0127-9042 ущільнююче кільце 2
35 8110-0023 різьбова заглушка 1
36 8110-0024 установче кільце (мідь) 2
37 8110-0025 трубка подачі повітря  Ø5 2
38 8110-0026 метричний гвинт M3 5
39 8110-0027 метричний гвинт M5 3
40 8110-0028 тяга клапана 1
41 0227-9345 ущільнююче кільце 2
42 0227-9313 ущільнююче кільце 3
43 8110-0029 вуглеволокнове кільце 3
44 8110-0030 золотник клапану 1
45 8110-0031 шпиндель клапану 1
46 8110-0032 стопорна гайка клапану 1
47 8110-0033 гачок 1
48 8110-0034 штифт 1
49 0227-9339 ущільнююче кільце 2
50 8110-0035 масляна трубка 1
51 0127-9010 ущільнююче кільце 2
52 0359-9501 РТFE кільце 1
53 8110-0036 повітряний циліндр 1
54 8110-0037 контргайка 1
55 8110-0038 з’єдневач пневмопроводу M6 4
56 8110-0039 повітряна трубка M6 2
57 8110-0040 трубка подачі повітря 1
58 8110-0041 пружина 1
59 8110-0042 шток плунжера 1
60 8110-0043 направляюче кільце 1
61 0227-9346 ущільнююче кільце 1
62 8110-0044 поршень повітряного циліндра 1
63 8110-0045 гвинтова муфта HD 1
64 0227-9347 ущільнююче кільце 1
65 0227-9348 ущільнююче кільце 1
66 8110-0046 кнопка 1
67 8110-0047 шпилька 1
68 8110-0048 гумова основа 1
69 8110-0049 глушник 1
70 8110-0050 метричний гвинт M4 3
71 8110-0051 ліва ручка 1
72 8110-0052 права ручка 1
73 8110-0053 саморіз 4
74 8110-0054 шуруп 1
75 8110-0055 гвинтова муфта HD 2
76 8110-0056 штуцер пневмопроводу 1
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ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ.
ГІДРОПНЕВМАТИЧНИЙ ПІСТОЛЕТ ДЛЯ КЛЕПАЛЬНИХ ГАЙОК F10

З питань гарантійного обслуговування звертайтесь до:

Авторизований сервісний центр ПАТ «Солді і Ко» 
м. Київ, вул. Сирецька, 28/2 
тел.: (044) 591-53-18 
e-mail: lab@soldi.kiev.ua
www.metalvis.ua

ЗАПЧАСТИНИ ПНЕВМАТИЧНОГО ДВИГУНА

ДЮЙМОВІ СЕРДЕЧНИКИ ТА ІНШІ ЗАПЧАСТИНИ

29-1 29-2 29-3 29-4 29-5 29-6 29-7 29-8 29-9 29-10 29-11 29-12 29-13 29-14 29-15

№* Номер  
компонента** Найменування Кіль-

кість
29-1 8110-0018-001 пружинне кільце 1
29-2 8110-0018-002 опора 1
29-3 8110-0018-003 опора зубчастої передачі 1
29-4 8110-0018-004 шпиндель 3
29-5 8110-0018-005 планетарний редуктор 3
29-6 8110-0018-006 зубчасте колесо 1
29-7 8110-0018-007 проміжне кільце 1
29-8 8110-0018-008 опора 1

Номінальний діаметр / 
кількістьсть / змінні запчастини 6-32 8-32 10-24 10-32 1/4-20 1/4-28 5/16-18 5/16-24 3/8-16 3/8-24

Гвинтовий сердечник 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Наконечник 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Контргайка 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Гайка 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Перехідний вал 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

№* Номер  
компонента** Найменування Кіль-

кість
29-9 8110-0018-009 передня кришка 1

29-10 8110-0018-010 ротор 1
29-11 8110-0018-011 стабілізатор 5
29-12 8110-0018-012 корпус 1
29-13 8110-0018-013 задня кришка 1
29-14 8110-0018-014 опора 1
29-14 8110-0018-015 штир 1

9 7 6 5 4 3 2 1


