
    
    
   

INSTRUKCJA OBSŁUGI 

    
   GRATOWNICA PNEUMATYCZNA 

Przed przystąpieniem do użytkowania narzędzia należy dokładnie 
przeczytać niniejszą instrukcję, aby móc używać go prawidłowo  
i bezpiecznie. 

    
   ROZWIERTAK 

NARZĘDZIE 
PROFESJONALNE 

Model BC-005 

    
    
   

 
    
    
   Specyfikacje 
   Model BC-005 

Maksymalne ciśnienie pracy MPa 0,6 

Zużycie powietrza (bez obciążenia) m3/min 0,22 

Moc maksymalna W 72 

Prędkość obrotowa min'1 420 

Waga urządzenia kg 0,75 

Poziom ciśnienia akustycznego dB(A) 88,8 

Poziom hałasu dB(A) 99,8 

Poziom drgań [niepewność K]  
(zgodnie z normą ISO20643) 

m/s2[m/s2] 4,2 (0,91) 

Wielkość przyłącza powietrza Rc 1/8 
 

    
    
   Ze względu na ciągły rozwój/udoskonalanie produktu, specyfikacje i konfiguracje 

zawarte w tym dokumencie mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. 
    
    
    Wyprodukowany przez: 

NITTO KOHKI Co., Ltd. 
2-9-4, Nakaikegami, Ohta-ku, 
Tokio, 146-8555, Japonia 
TEL  : (81 )-3-3755-1111 
FAX  : (81)-3-3753-8791 
E-mail: overseas@nitto-kohki.co.jp 
URL: www.nitto-kohki.co.jp 

   

 

    
 Trzymaj instrukcję pod ręką - abyś mógł z niej skorzystać w razie 

potrzeby. 
   Ogólne zalecenia 
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Dziękujemy bardzo za zakup produktów Nitto 
Kohki. 
Przed użyciem narzędzia należy uważnie 
przeczytać niniejszą instrukcję, aby móc je 
prawidłowo użytkować i w pełni wykorzystać jego 
możliwości. 
Trzymaj instrukcję pod ręką - abyś mógł z niej 
skorzystać w razie potrzeby. 

Angielski O szczegóły należy zapytać swojego 
sprzedawcę. 

 
Polski O szczegóły należy zapytać swojego 

sprzedawcę. 

 

 

SPIS TREŚCI strona

WAŻNE ZASADY DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA ............ 2 
INFORMACJE OGÓLNE: NARZĘDZIA ................................ 2 
INFORMACJE OGÓLNE: NARZĘDZIA PNEUMATYCZNE.... 5 
SPOSÓB UŻYCIA .............................................................. 6 

1 UŻYCIE ....................................................................... 6 
2 SPRAWDŹ ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA .................... 6 
3 NAZWY CZĘŚCI .......................................................... 6 
4 ZASILANIE POWIETRZEM .......................................... 7 
5 JAK OBSŁUGIWAĆ NARZĘDZIE .................................. 8 
6 PRZECHOWYWANIE ................................................ 10 
7 ZAMAWIANIE CZĘŚCI SERWISOWYCH .................... 10 
8 WIELKOŚĆ GWINTU ZŁĄCZKI DO WĘŻY .................. 10 
9 SCHEMAT W STANIE ROZŁOŻONYM : BC-005 ........ 11 

 

PIKTOGRAM 

 
Ostrzeżenie: Obsługa narzędzia może być 
niebezpieczna, jeżeli nie będą przestrzegane 
dostarczone instrukcje. 

  

 

Nieprawidłowe użycie tego narzędzia może 
spowodować poważne obrażenia. Zapoznaj się z 
treścią instrukcji obsługi. 

  

 

Należy zawsze nosić okulary ochronne. 

  

 

Należy zawsze nosić środki ochrony słuchu. 

  

 

Należy używać sprzętu do ochrony dróg 
oddechowych (PPE). 

W instrukcji zastosowano następujące oznaczenia dotyczące bezpieczeństwa, aby podkreślić środki ostrożności dla 
użytkownika i narzędzia. 

 
OSTRZEŻENIE: 

Wskazuje na potencjalnie niebezpieczną sytuację, która może spowodować śmierć lub poważne 
obrażenia, jeżeli nie zostanie ona wyeliminowane poprzez zastosowanie się do podanych 
instrukcji. 

 
OSTRZEŻENIE: Wskazuje na potencjalnie niebezpieczną sytuację, która może spowodować obrażenia ciała lub 

szkody materialne, jeśli nie będzie się jej unikać poprzez przestrzeganie podanych instrukcji. 
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WAŻNE ZASADY DOTYCZĄCE 
BEZPIECZEŃSTWA 

Podczas używania narzędzia należy przestrzegać 
poniższych środków ostrożności, aby zapobiec 
ewentualnym wypadkom lub obrażeniom. 

INFORMACJE OGÓLNE: 
NARZĘDZIA  

 OSTRZEŻENIE 
 

DLA OPERATORÓW 
 
 Należy nosić odzież odpowiednią do rodzaju 

wykonywanej pracy. 
Należy uważać, by ruchome części narzędzia 
nie pochwyciły fragmentu odzieży lub włosów, 
ponieważ grozi to odniesieniem obrażeń. 
Zaplątanie się przedmiotów spowoduje 
pociągnięcie operatora w kierunku narzędzia, co 
może być przyczyną wypadku lub obrażeń. 

 Należy zawsze nosić okulary ochronne. 
Okulary korekcyjne nie są okularami 
ochronnymi. Podczas wykonywania pracy 
należy zawsze nosić odpowiednie okulary 
ochronne. 

 Należy zawsze nosić środki ochrony słuchu. 
 Należy używać środków do ochrony dróg 

oddechowych (PPE). 
Należy używać środków do ochrony dróg 
oddechowych (PPE) podczas pracy w 
środowisku, w którym podczas eksploatacji 
wytwarzane są cząstki pyłu. 

 Unikaj niewygodnej postawy podczas pracy. 
Zawsze dbaj o stabilne oparcie i dobrze 
wyważoną postawę. 

 Nie należy obsługiwać narzędzia, jeśli jest 
się zbyt zmęczonym. 

 Nie wolno dotykać żadnych ruchomych 
części narzędzia podczas pracy. 

MIEJSCE PRACY 
 Miejsce pracy powinno być czyste. 

Nieuporządkowane miejsca pracy (np. stół 
warsztatowy) sprzyjają wypadkom. 

 Zadbaj o prawidłowe miejsce pracy. 
Nie wystawiaj urządzenia na deszcz. 
Nie używaj narzędzia w mokrym lub wilgotnym 
otoczeniu.  
Upewnić się, że miejsce pracy jest odpowiednio 
oświetlone. 

 Nigdy nie pracować w pobliżu łatwopalnej 
cieczy lub w atmosferze potencjalnie 
wybuchowej. 

 Trzymać dzieci z dala od miejsca pracy. 

Dzieci i osoby nieupoważnione należy trzymać z 
dala od miejsca pracy, aby uniknąć wypadku lub 
obrażeń. 

 Niektóre narzędzia emotują wysokie poziomy 
hałasu. 
Sprawdź, czy użycie tego narzędzia jest zgodne 
ze wszystkimi lokalnymi przepisami dotyczącymi 
hałasu. 
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PRZED UŻYCIEM 
 Sprawdź narzędzie przed użyciem. 

Przed użyciem należy sprawdzić, czy śruby są 
dobrze dokręcone, czy pokrywa lub osłona 
ochronna jest prawidłowo założona, czy inne 
części nie są uszkodzone i czy narzędzie działa 
prawidłowo. 
Sprawdzić, czy części ruchome są prawidłowo 
ustawione i dokręcone, czy części są wolne od 
uszkodzeń i prawidłowo zamontowane oraz czy 
wszystkie inne części są w dobrym stanie 
umożliwiającym normalną pracę. 
W przypadku stwierdzenia uszkodzenia osłony 
ochronnej lub innej części należy ją wymienić 
zgodnie z Instrukcją Obsługi. Jeśli w Instrukcji 
nie znajdują się odpowiednie wskazówki, należy 
skontaktować się z przedstawicielem 
handlowym, za pośrednictwem którego 
zakupiono narzędzie, lub z autoryzowanym 
sprzedawcą w pobliżu miejsca zamieszkania w 
celu dokonania naprawy. 
Również w przypadku awarii włącznika należy 
skontaktować się z przedstawicielem 
handlowym, za pośrednictwem którego 
zakupiono narzędzie, lub z autoryzowanym 
sprzedawcą w celu dokonania naprawy. 
Nie należy używać narzędzia, jeśli nie 
uruchamia się ono lub nie zatrzymuje za 
pomocą przełącznika start/stop. 

 Bezpiecznie zamontować frez 
Nieprawidłowo zamontowany frez może wypaść, 
powodując ewentualne uszkodzenie narzędzia 
lub obrażenia ciała operatora. 

 Po dokonaniu regulacji należy zawsze zdjąć 
klucz nastawny, klucz płaski itp. 

 Używać odpowiednich narzędzi 
Unikać intensywnego użycia, które wykracza 
poza możliwości narzędzia. 

 Nie należy używać narzędzia do celów 
innych niż te, do których zostało ono 
zaprojektowane. 

 Nie należy nadużywać narzędzia. 
Używaj narzędzia zgodnie ze specyfikacją: w 
pełni wykorzystasz jego możliwości i zapewnisz 
sobie bezpieczeństwo. 

 Bezpiecznie zamocować obrabiany element 
na miejscu. 
Użyj imadła lub zacisku, aby bezpiecznie 
zamocować obrabiany przedmiot na miejscu. 
Jest to znacznie bezpieczniejsze niż trzymanie 
go w ręku, co pozwala na obsługę narzędzia 
obiema rękami. 

 

OBSŁUGA 
 Jak przechowywać narzędzie. 

Gdy narzędzie nie jest używane, należy je 
przechowywać w suchym miejscu i poza 
zasięgiem dzieci. 

 Jak trzymać narzędzie. 
Nie należy dotykać wyłącznika startowego, gdy 
narzędzie jest przenoszone. 

 Nie wolno zostawiać urządzenia bez nadzoru, 
kiedy jest włączone. 
Wyłączyć wyłącznik startowy i odłączyć 
narzędzie od źródła zasilania. Nie należy 
opuszczać miejsca pracy, dopóki narzędzie nie 
zatrzyma się całkowicie.
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KONSERWACJA/SERWIS 
 Nie należy demontować ani modyfikować 

narzędzia. 
Demontaż lub modyfikacje przeprowadzane bez 
nadzoru wykwalifikowanego lub 
autoryzowanego inżyniera serwisu mogą 
spowodować wypadek lub obrażenia ciała. 

 Sprawdzić frez i inne akcesoria, itp. 
Przed zamontowaniem na narzędziu zawsze 
należy sprawdzić, czy frez, akcesoria itp. są w 
dobrym stanie technicznym, bez uszkodzeń lub 
zniszczeń. W przypadku stwierdzenia 
jakichkolwiek uszkodzeń akcesoriów lub części, 
należy skontaktować się z przedstawicielem 
handlowym, za pośrednictwem którego 
zakupiono narzędzie, lub z autoryzowanym 
sprzedawcą w celu dokonania naprawy. 

 Sprawdzić wszystkie części pod kątem 
uszkodzeń. 
W przypadku stwierdzenia uszkodzenia 
akcesoriów lub innej części należy dokładnie 
sprawdzić uszkodzoną część, aby określić 
zakres wpływu, jaki ma ona na funkcje 
narzędzia - tzn. określić, czy może ono nadal 
wykonywać swoje normalne funkcje. 
Należy sprawdzić, czy połączenia części 
ruchomych są w porządku, czy wszystkie części 
są w porządku, bez uszkodzeń, czy są 
prawidłowo zamontowane i czy narzędzie działa 
normalnie. W przypadku stwierdzenia 
jakichkolwiek uszkodzeń akcesoriów lub części, 
które mogą utrudniać prawidłowe działanie 
narzędzia, należy skontaktować się z 
przedstawicielem handlowym, za 
pośrednictwem którego zakupiono narzędzie, 
lub z autoryzowanym sprzedawcą w celu 
dokonania naprawy. 

 Naprawę narzędzia należy zlecić w 
autoryzowanym serwisie Nitto. 
W celu dokonania naprawy lub wymiany części 
należy skontaktować się z przedstawicielem 
handlowym, za pośrednictwem którego 
zakupiono narzędzie, lub z autoryzowanym 
sprzedawcą znajdującym się w pobliżu. 

 Używaj tylko oryginalnych części Nitto. 
Użycie niewłaściwych części może być 
przyczyną poważnych wypadków. 
Aby uzyskać oryginalną część Nitto, należy 
zapoznać się z niniejszą instrukcją lub 
skontaktować się bezpośrednio z 
przedstawicielem handlowym, od którego 
zakupiono narzędzie. 

 Nie należy odrywać etykiety ani tabliczki 
znamionowej od narzędzia. 
W przypadku uszkodzenia, zużycia lub braku 
etykiety/ tabliczki znamionowej należy 
skontaktować się z przedstawicielem 

handlowym, za pośrednictwem którego 
zakupiono narzędzie lub bezpośrednio z firmą 
Nitto Kohki Co. Ltd., w celu wymiany. 

UTYLIZACJA 
 Gdy narzędzie jest trwale wycofane z użytku, 

zaleca się jego demontaż, odtłuszczenie i 
oddzielenie części według materiału oraz 
poddanie ich recyklingowi według lokalnych 
norm. 
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INFORMACJE OGÓLNE: 
NARZĘDZIA PNEUMATYCZNE 

 OSTRZEŻENIE 
 Używać prawidłowego ciśnienia powietrza. 

Zbyt wysokie ciśnienie powietrza zwiększy 
liczbę obrotów lub suwów powodując nie tylko 
potencjalne przedwczesne uszkodzenie, ale 
może również doprowadzić do nieoczekiwanego 
wypadku lub obrażeń. 

 Podłączyć narzędzie do przewodu zasilania 
powietrzem. 
W fabryce oprócz linii pneumatycznej biegną 
różnego rodzaju przewody (takie jak tlen, azot, 
gaz i woda). Z tego powodu należy zawsze 
upewnić się, że podłączenie następuje do 
przewodu pneumatycznego. 

 Prawidłowe uruchomienie narzędzia. 
Przed podłączeniem do przewodu 
doprowadzającego powietrze należy wyłączyć 
wyłącznik startowy. 

 Zawsze odłączaj narzędzie od przewodu 
zasilania powietrzem przed 
założeniem/zdjęciem jakiegokolwiek 
akcesorium oraz przed wykonaniem 
jakichkolwiek prac konserwacyjnych. 

 Unikać narażenia na działanie powietrza 
wylotowego. 
Powietrze wylotowe z narzędzi pneumatycznych 
zawiera olej i zanieczyszczoną ciecz. Upewnij 
się, że powietrze wylotowe nie jest skierowane 
na twarz Twoją lub innych osób znajdujących się 
w obszarze pracy. 

 Trzymaj narzędzie z dala od prądu. 
Narzędzie nie jest izolowane elektrycznie. Aby 
uniknąć potencjalnego porażenia prądem, nie 
używaj urządzenia w miejscach, gdzie istnieje 
możliwość kontaktu z elektrycznością pod 
napięciem. 

 UWAGA 
 Ostrożnie obchodzić się z narzędziem. 

Nadużywanie narzędzia może spowodować 
awarię lub wypadek. 
Nie należy rzucać, upuszczać ani uderzać 
narzędziem. 

 Ostrożnie obchodzić się z przewodem 
łączącym. 
Nie należy przenosić narzędzia za przewód 
powietrzny. 
Nie ciągnąć za przewód powietrzny, aby go 
odłączyć. 
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SPOSÓB UŻYCIA 
Informacje o narzędziu 

 OSTRZEŻENIE 
 Chroń swoje ciało przed wiórami/opiłkami. 

Z obrabianego przedmiotu mogą wydostawać 
się gorące wióry / opiłki. Należy zawsze nosić 
okulary ochronne, maskę przeciwpyłową, 
zatyczki do uszu, rękawice (z wyjątkiem rękawic 
dzianych) i ubranie z długimi rękawami. 
Trzymaj twarz z dala od obrabianego 
przedmiotu. 

 To narzędzie jest typu push start (docisk-
start). 
Przed rozpoczęciem pracy należy włączyć 
dźwignię dławiącą w celu uruchomienia silnika i 
docisnąć rozwiertak do obrabianego elementu. 

 Istnieją trzy rodzaje dostępnych średnic 
chwytu. Nie należy stosować rozwiertaków, 
które nie pasują do żadnej ze średnic 
trzpienia. 

 Aby zapewnić wysoką jakość pracy i 
bezpieczeństwo, nie używaj zużytego lub 
uszkodzonego rozwiertaka. 

 Gdy wąż przyłączeniowy jest odłączony od 
narzędzia, należy uważać, aby wióry 
powstałe podczas cięcia i obce substancje 
nie dostały się do narzędzia przez port wlotu 
powietrza narzędzia. 

 

1 UŻYCIE 
Narzędzie to przeznaczone jest do gratowania 
detali z pogłębieniem. 
2 SPRAWDŹ ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA 
Należy sprawdzić zawartość opakowania i upewnić 
się, że narzędzie nie posiada żadnych uszkodzeń, 
które mogły powstać podczas transportu. 
Zawartość powinna odpowiadać poniższej liście. W 
przypadku uszkodzeń/braków części należy 
skontaktować się z przedstawicielem handlowym, u 
którego zakupiono narzędzie. 

Zawartość opakowania Ilość 
sprawdź 
(Check) 

ROZWIERTAK BC-005 
1 

zestaw 
 

Uchwyt 10 mm 1  
Uchwyt 8 mm 1  
Uchwyt 6 mm 1  
Klucz do śrub sześciokątnych 
2,5 

1  

Zawiesie 1  
Redukcja 1/8" na 1/4" gw. wew. 1  
Instrukcja obsługi 1  
Deklaracja Zgodności 1  

 
3 NAZWY CZĘŚCI 
 

 

Rys.1 

Chuck Uchwyt 
Lock Lever Blokada dźwigni 
Throttle Lever Dźwignia przepustnicy 
Dial Pokrętło 
Sleeve Tuleja 
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4 ZASILANIE POWIETRZEM 

 UWAGA 
• Przed rozpoczęciem pracy należy spuścić 

zanieczyszczoną wodę. Jeśli ścieki dostaną 
się do narzędzia, mogą osadzić się wokół 
króćca wylotowego narzędzia i spowodować 
zmniejszenie mocy wyjściowej. 

4-1. Ciśnienie powietrza 
Wyreguluj ciśnienie powietrza do 0,6 MPa (lub 6 
kgf/cm2) za pomocą regulatora powietrza. 
Niższe ciśnienie może powodować 
niewystarczającą wydajność. Wyższe ciśnienie 
może spowodować przedwczesne zużycie 
części. Ważne jest, aby utrzymywać właściwe 
ciśnienie za pomocą regulatora ciśnienia w 
instalacji powietrznej. 

4-2. Instalacja powietrzna (Rys.2) 
Pomiędzy sprężarką a narzędziem należy użyć 
przewodu powietrznego o średnicy wewnętrznej 
9,5 mm (3/8"). Sprężone powietrze musi zostać 
schłodzone, a jego odpływ oddzielony, jak tylko 
opuści ono sprężarkę. Jednakże, odpływ jest 
skraplany w przewodach rurowych i może 
dostać się do mechanizmu narzędzia, 
powodując jego nieprawidłowe działanie. 
Dlatego należy zainstalować filtr powietrza i 
smarownicę pomiędzy sprężarką a narzędziem. 

4-3. Smarownica 
Między sprężarką a narzędziem należy 
zainstalować smarownicę. Do smarowania i 
zapobiegania rdzy należy stosować olej 
maszynowy ISO VG-10. Zaniedbanie 
doprowadzenia oleju może spowodować 
uszkodzenie narzędzia. Smarowanie narzędzia 
olejem o wysokiej lepkości zmniejsza wydajność 
narzędzia. 

4-4. Smarowanie (Rys.2) 
Przed uruchomieniem narzędzia należy 
odłączyć przewód powietrza od narzędzia i 
wprowadzić kilka kropel oleju maszynowego ISO 
VG-10 do portu wlotu powietrza w narzędziu. 
Następnie ponownie podłączyć i uruchomić na 
biegu jałowym na kilka sekund, aby olej dotarł 
do każdej części w narzędziu. 

 
Rys.2 

Air Regulator  Regulator ciśnienia powietrza  
Oiler Smarownica 
Air Filter Filtr powietrza 
Compressor Sprężarka 
Cupla Złączka 
Tool Narzędzie 
9.5mm (3/8in) I.D. Hose Wąż 9,5 mm (3/8 cala) średnica 

wew. 
Lubrication Smarowanie 
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5 JAK OBSŁUGIWAĆ NARZĘDZIE 

 OSTRZEŻENIE 
 Używać okularów ochronnych. Należy 

używać środków do ochrony dróg 
oddechowych (PPE) podczas pracy w 
środowisku, w którym podczas eksploatacji 
wytwarzane są cząstki pyłu. 

 Przed podłączeniem węża doprowadzającego 
powietrze do narzędzia należy upewnić się, 
że dźwignia przepustnicy znajduje się w 
pozycji OFF. 

 Zawsze odłączaj narzędzie od przewodu 
zasilania powietrzem przed 
założeniem/zdjęciem jakiegokolwiek 
akcesorium oraz przed wykonaniem 
jakichkolwiek prac konserwacyjnych. 

 Nie wolno dotykać żadnych ruchomych 
części narzędzia podczas pracy. 

5-1. Wymiary frezu trzpieniowego: 
Frez trzpieniowy, który można zamontować w 
uchwycie dostarczonym z narzędziem, 
występuje w trzech średnicach (Rys.3). (Tabela 
1) 

 
Rys.3 

Tabela 1 Tabela rozmiarów 
Nr części d(mm) 

Uchwyt 10 mm 10 

Uchwyt 8 mm 8 
Uchwyt 6 mm 6 

 Używać frezów dostępnych na rynku. 

5-2. Start i Stop (Rys. 4) 

 UWAGA 
 To narzędzie jest typu push start (docisk-

start). 
(1) Sprawdź, czy dźwignia przepustnicy jest 

wyłączona i podłącz narzędzie do węża 
prowadzącego do linii zasilania powietrzem. 

(2) Przytrzymać narzędzie,  przechylić dźwignię 
blokującą i  chwycić dźwignię dławiącą, aby 
rozpocząć pracę. 

 W tym stanie frez nie obraca się. 
(3) Po zwolnieniu dźwigni przepustnicy, 

urządzenie wyłączy się automatycznie. 

 

Rys.4 

Tilt  Przechylenie  
Lock Lever Blokada dźwigni 
OFF WYŁ. (OFF) 
ON WŁ. (ON) 
Throttle Lever Dźwignia przepustnicy 
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5-3. Zakładanie i zdejmowanie frezu 

 OSTRZEŻENIE 
 Zawsze odłączaj narzędzie od przewodu 

zasilania powietrzem przed montażem frezu. 
 Nie zapomnij nosić rękawiczek podczas 

wymiany frezu. 
 Po użyciu należy pozostawić frez do 

ostygnięcia, ponieważ może on osiągać 
wysokie temperatury. 

 UWAGA 
 Użyć uchwytu pasującego do średnicy 

trzpienia. 
 Należy uważać, aby wióry nie dostały się do 

uchwytu, w który będzie wkładany 
pogłębiacz. Jeżeli w uchwycie znajdują się 
wióry skrawające, należy je dokładnie 
usunąć, a następnie zamontować uchwyt. 
(1) Używając klucza imbusowego dostarczonego 

z narzędziem, poluzować trzy śruby 
sześciokątne uchwytu dopasowane do 
średnicy trzpienia użytego frezu. 

(2) Wsunąć trzpień frezu do końca w uchwyt i 
dokręcić trzy śruby sześciokątne. (Rys. 5) 

(3) Aby zdjąć frez, należy poluzować trzy śruby 
sześciokąte. 

 

Rys. 5 

Hex. Socket Screw Key 2.5 Klucz do śrub sześciokątnych 2,5 
Countersink Frez 
Chuck Uchwyt 
Hex. Socket Set Screw Klucz do śrub sześciokątnych 

5-4. Zakładanie i zdejmowanie uchwytu 

 OSTRZEŻENIE 
 Zawsze odłączaj narzędzie od przewodu 

zasilania powietrzem przed montażem 
uchwytu. 

 Nie zapomnij ubrać rękawic przed wymianą 
uchwytu. 

 Po użyciu należy pozostawić frez do 
ostygnięcia, ponieważ może on osiągać 
wysokie temperatury. 

 

 UWAGA 
 Należy uważać, aby wióry skrawające nie 

dostały się do tulei, do której będzie włożony 
uchwyt. Jeżeli w uchwycie znajdują się wióry 
skrawające, należy je dokładnie usunąć, a 
następnie zamontować uchwyt. 

(1) Włożyć uchwyt do tulei narzędzia. 
(2) Uchwyt można całkowicie wsunąć do tulei 

obracając go i wciskając z tuleją trzymaną w dół. 
(Rys. 6) 

(3) Uchwyt nie zostanie zablokowany tak długo, jak 
długo tuleja będzie trzymana w dół. 

 Zwolnić uchwyt na nakrętce. Powróci on do 
pierwotnego stanu, a uchwyt zostanie 
zablokowany. 

(4) Aby wyjąć uchwyt, należy go wyciągnąć z tuleją 
trzymaną w dół. 

 
Rys. 6 

 
Chuck Uchwyt 
Sleeve Tuleja 
Chuck Holder Tuleja uchwytu zaciskowego 

 
5-5. Regulacja prędkości obrotowej 

 OSTRZEŻENIE 
 Nie wolno dotykać żadnych ruchomych 

części narzędzia podczas pracy. 
Po obróceniu pokrętła zmienia się ilość 
przepływającego powietrza, aby dostosować 
prędkość obrotową. 
Po obróceniu pokrętła do najdalszego położenia 
przeciwnego do ruchu wskazówek zegara 
narzędzie osiąga maksymalną prędkość 
obrotową. Ustawić prędkość obrotową 
odpowiednio do wykonywanej pracy. (Rys. 7) 

 Silnik nie zaczyna pracować, gdy pokrętło 
jest dławione. 

 

Rys. 7 

Dial Pokrętło 
High Szybciej 
Low Wolniej 
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5-6. Sposób użycia 

 UWAGA 
 To narzędzie jest typu push start (docisk-

start). 
Jeśli dźwignia dławiąca zostanie włączona z 
frezem dociśniętym do przedmiotu obrabianego 
lub frez zostanie gwałtownie dociśnięty do 
przedmiotu obrabianego, doprowadzi to do jego 
złamania. 

Przy zamocowanym elemencie obrabianym i 
włączonej dźwigni dławiącej włożyć frez do otworu 
w elemencie obrabianym i powoli docisnąć go do 
elementu obrabianego. (Rys. 8) 

 

Rys. 8 

5-7. Montaż zawiesia 
Do zawieszenia narzędzia użyj zawiesia.(Rys.9) 

 
Hook Zawiesie 

 
6 PRZECHOWYWANIE 
 

 OSTRZEŻENIE 
 Gdy narzędzie nie jest używane, należy je 

przechowywać w miejscu poza zasięgiem 
dzieci. 

Unikać przechowywania narzędzia w miejscu o 
wysokiej wilgotności. Jeśli narzędzie zostanie 
pozostawione w takim stanie, w jakim było 
używane, wilgoć pozostająca wewnątrz może 
powodować rdzewienie. Przed przechowywaniem i 
po zakończeniu pracy należy naoliwić narzędzie na 
wlocie powietrza olejem maszynowym ISO VG-10 i 
uruchomić je na krótki czas. 

 

7 ZAMAWIANIE CZĘŚCI SERWISOWYCH 
 W celu uzyskania dalszych informacji na temat 

działania i obsługi lub wymiany części i 
komponentów należy skontaktować się z firmą, 
od której zakupiono narzędzie, lub z 
autoryzowanym sprzedawcą. 

 Przy zamawianiu części i komponentów należy 
podać numer części, nazwę części i wymaganą 
ilość. 

 Używaj tylko oryginalnych części Nitto. 

8 WIELKOŚĆ GWINTU ZŁĄCZKI DO WĘŻY 
Produkt dostarczany jest z wlotem powietrza z 
gwintem Rc (metrycznym). Jeśli chcesz mieć 
amerykański gwint NPT, podłącz redukcję z 
gwintem RxNPT dołączoną jako standardowe 
akcesorium. 
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9 SCHEMAT W STANIE ROZŁOŻONYM : BC-005 

 OSTRZEŻENIE 
Ten schemat służy wyłącznie do celów poglądowych. Nie podejmować prób serwisowania narzędzia. Nie 
należy rozbierać narzędzia na części. Wszelkie prace serwisowe i naprawy narzędzia należy zlecać 
autoryzowanemu dealerowi Nitto. Nieprawidłowe serwisowanie i naprawy mogą być przyczyną wypadków i 
obrażeń. Nigdy nie próbuj modyfikować narzędzia. Nie podejmować prób serwisowania narzędzia. 

 
Numery części umieszczone w nawiasie ( ), są zawarte w zestawie z częścią wymienioną powyżej. 

Lp. Nr kat. Nazwa części Ilość  Lp. Nr kat. Nazwa części Ilość 
1 FQ00129 Zewnętrzny pierścień zabezp. WR-20 1  34 TQ13885 Zawór regulacyjny 1 
2 TQ13910 Sprężyna 0,7x20,9x21 1  35 TP11994 Uszczelka o-ring P-4 1 
3 TQ13909 Tuleja 1  36 TP09422 Uszczelka o-ring P-3 1 
4 TQ06710 Zewnętrzny pierścień zabezp. ISTW-20 1  37 TB08669 Zespół dźwigni 1 zestaw 
5 TQ05260 Uszczelka olejowa G20x26x4 1  38 (TP13893) Sworzeń sprężynowy 3x22 AW 1 
6 TQ13894 Łożysko igiełkowe HK2016 1  39 TQ14241 Uszczelka o-ring X009 2 
7 TB09383 Wycięcie w obudowie 1 zestaw  40 TQ14485 Śruba zamykająca 1 
8 (TQ14024) Etykieta Ostrzeżenie 1  42 TQ13877 Filtr 1 
9 TB09389 Zespół sprzęgła B 1 zestaw  43 TP11241 Uszczelka o-ring P-7 1 
10 TP00518 Kulka (1/8”) 3  45 TB09592 Pokrętło 1 zestaw 
11 TQ02096 Szpilka równoległa 5x16 1  46 TP09417 Sworzeń sprężynowy 2x18 AW 1 
12 TQ13907 Sprężyna 0,5x4,1x15,5 1  48 TQ14488 Nakrętka zamykająca 1 
13 TQ13904 Sprzęgło A 1  49 TA93070 Zespół trzpienia zaworu 1 zestaw 
14 TQ13903 Łożysko kulkowe 6001LLU 1  50 TP14601 Podkładka sprężysta 1 
15 TB09387 Zespół regulatora 1 zestaw  51 TP14604 Uszczelka o-ring S-10 1 
16 TQ06893 Klucz równoległy, okrągły 3X3X6 1  52 TP03695 Wewnętrzny pierścień zabezp. C-12 1 
17 TB09385 Zespół nośnika 1 zestaw  53 TB09390 Zespół uchwytu 10 mm 1 zestaw 
18 TB09384 Zespół przekładni planetarnej 15 3 szt.  54 (TQ0485) Klucz Śruby nasadowej 5x6 3 
19 TQ13906 Przekładnia pierścieniowa 1  55 TQ14487 Pierścień uszczelniający 1 
20 TQ13905 Płytka zamykająca 1  56 TP06597 Klucz Śruby nasadowej PT1/8 1 
21 TQ13888 Gumowa podkładka 1  57 TQ14489 Wkładka 1 
22 TQ07225 Łożysko kulkowe 695ZZ 1      

23 TQ13345 Tuleja ograniczająca B 1  Akcesoria 
24 TQ13889 Wirnik 1  Lp. Nr kat. Nazwa części Ilość 
25 TB09122 Zespół łopatek (4 szt.) 1 zestaw  44 TQ14335 Redukcja 1/8" na 1/4" 1 
26 TQ13346 Cylinder 1   TB09391 Zespół uchwytu 8 mm 1 zestaw 
27 TP04225 Sworzeń sprężynowy 2x4 AW 1   (TQ00485) Klucz Śruby nasadowej 5x6 3 
28 TQ13344 Tuleja ograniczająca A 1   TB09392 Zespół uchwytu 6 mm 1 zestaw 
29 TP15408 Łożysko kulkowe 626ZZ 1   (TQ00485) Klucz Śruby nasadowej 5x6 3 
30 TQ13887 Podkładka 1   TP04305 Klucz do śrub sześciokątnych 2,5 1 
31 TQ13886 Gumowa uszczelka 1   TQ10969 Zawiesie 1 
32 TB09379 Zespół obudowy przeciwpyłowej 1 zestaw   TQ14328 Instrukcja obsługi 1 
33 (TQ13875) Etykieta modelu 1      
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Oddziały zagraniczne / Biura 

NITTO KOHKI U.S.A., INC. 
46 Chancellor Drive, Roselle, IL 60172 U.S.A. 

Tel. (1 )-630-924-9393 Fax:(1 )-630-924-0303 

NITTO KOHKI EUROPE CO., LTD. 
UNIT A5, LANGHAM PARK INDUSTRIAL ESTATE, 
MAPLE ROAD, CASTLE DONINGTON, DERBYSHIRE 
DE74 2UT, WIELKA BRYTANIA. 

Tel: (+44)-1332-653800 Fax:(+44)-1332-987273 

NITTO KOHKI DEUTSCHLAND GMBH 
Lerchenstr.47 D-71144 Steinenbronn, Niemcy 

Tel. (49)-7-157-22436 Fax:(49)-7-157-22437 

NITTO KOHKI CO., LTD., ODDZIAŁ SINGAPUR  
10UBI CRESCENT #01-62, 
UBI TECHPARK LOBBY D, SINGAPUR 408564, 

Tel. (65)-6227-5360 Fax:(65)-6227-0192 

NITTO KOHKI AUSTRALIA PTY. LTD. 
77 Brandl St., Brisbane Technology Park, 
Eight Mile Plains OLD 4113 Australia 

Tel. (61 )-7-3340-4600 Fax:(61 )-7-3340-4640 

NITTO KOHKI CO., LTD. 
PRZEDSTAWICIELSTWO W BANGKOKU 
M&A Business Center 38Q. House Convent Bldg., 
7th Floor, Unit 7A, Convent Rd., Silom, Bangrak, Bangkok 10500 
Tajlandia 

Tel. (66)-2-632-0307 Fax:(66)-2-632-0308 

NITTO KOHKI (SHANGHAI) CO., LTD. 
Room1506, suite C, Orient International Plaza, 
NO85 LouShanGuan Road,Shanghai, 200336, CHINY 

Tel. (86)-21-6415-3935 Fax:(86)-21-6472-6957 

NITTO KOHKI CO., LTD. 
PRZEDSTAWICIELSTWO W SHENZHEN 
2005C Shenzhen ICC Tower, Fuhuasanlu 168, Futian District, 
Shenzhen, Guangdong, 518048 Chiny 
Tel. (86)-755-8375-2185 Fax:(86)-755-8375-2187 
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