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1. Wstęp

Niniejsza instrukcja ma na celu ułatwić zapoznanie się i stosowanie zgodnie z przeznaczeniem 
zagniatarki CM 25-3.3. Instrukcja zawiera ważne wskazówki umożliwiające bezpieczne i efektywne 
użytkowanie zagniatarki. Przestrzeganie tych wskazówek pozwoli uniknąć niebezpieczeństw i zagrożeń, 
zmniejszyć koszty napraw i przestojów oraz zwiększyć trwałość urządzenia. Zagniatarkę pneumatyczną  
CM 25-3.3 wykonano zgodnie z najnowszym stanem techniki i uznanymi zasadami bezpieczeństwa. 
Urządzenie może być stosowane wyłącznie w idealnym stanie technicznym, jak również zgodnie z zasadami 
bezpieczeństwa i świadomością ryzyka zagrożeń. Dokonywane na własną rękę modyfikacje urządzenia 
wykluczają odpowiedzialność producenta. Urządzenie uruchamiane jest za pomocą przełącznika nożnego. 
Opcjonalnie możliwe jest również uruchomienie ręcznie.

Nigdy nie należy zagniatać elementów znajdujących się pod napięciem!
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2. Zastosowanie

Zagniatarka CM 25-3.3 przeznaczona jest wyłącznie do zagniatania aluminiowych i miedzianych końcówek 
okrągłych w wyznaczonym zakresie przekroju i stosownie do tego wykonanych, jak również do izolowanych 
i nieizolowanych końcówek tulejkowych:

3. Dane techniczne

Typ:     CM 25-3.3
Szer. x wys. x gł.   230 x 480 x 340 mm
Waga:     30 kg
Siła nacisku:    25 kN (2,5 t) przy 5 - 6 bar
Czas zagniatania:   < 1 s
Poziom ciśnienia akustycznego: < 70 dB (A)
Zużycie sprężonego powietrza: 0,75 l/skok roboczy przy ciśnieniu roboczym 6 bar
Ciśnienie robocze:   5 - 6 bar (sprężone powietrze suche, smarowane, 
filtrowane):
Temperatura pracy:   -10 ... +55 °C, wilgotność względna < 85 %,  
     bez kondensacji
Temperatura robocza:   -10 ... +60 °C
Temperatura przechowywania: -20 ... +70 °C
Bateria (matryca):   CR 2025

Model Nr art. Zakres pracy
8.72-3 636 0723 3 01 0,08–2,5 mm²

8.72-6 (zgodnie z M22520 / 1-01) 636 0726 3 01 0,08–2,5 mm²

8.73-3 636 0733 3 01 0,03-0,5 mm²

8.73-6 (zgodnie z M22520 / 2-01) 636 0736 3 01 0,03-0,5 mm²

8.75-3 636 0753 3 01 0,14-6,0 mm²

8.76-3 636 0763 3 01 1,50-10,0 mm²

Końcówki tulejkowe (4-kątne) 636 084 3 0 0,08-10,0 mm²

Końcówki tulejkowe (6-kątne) 636 086 3 0 0,08-6,0mm²



Instrukcja obsługi zagniatarki CM 25-3.3

Wersja: 2015-12-09 4 / 18

3.1 Budowa urządzenia

Rys. 1

Czop mechanizmu 
regulacji skoku 
roboczego
Tabliczka znamio-
nowa

Uchwyt 
przekaźnika 

matrycy

Przyłącze sprężo-
nego 
powietrza z zawo-
rem redukcyjnym 
i zaworem odcina-
jącym

Osłona suwaka i prze-
kaźnika

Matryca  
(wymienna)

Adapter do mocowania 
matrycy

Włącznik ręczny lub 
nożny

Nóżki regulo-
wane

Matryca do zagniatania końcówek tulejkowych Matryca czterotrzpieniowa

Licznik elektro-
niczny 

- bez funkcji zero-
wania

- z funkcją zero-
wania
przy pomocy  
przycisku
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4. Transport urządzenia

Podczas załadunku i rozładunku należy zabezpieczyć urządzenie przed uszkodzeniem. Za szkody 
powstałe podczas transportu odpowiedzialność ponosi przewoźnik.

Usunąć ostrożnie opakowanie i sprawdzić zagniatarkę pod kątem ewentualnych 
uszkodzeń. Wszelkie uszkodzenia należy niezwłocznie zgłosić firmie Rennsteig 
Werkzeuge GmbH, Viernau. Należy pamiętać, że niektóre ustawienia będą mogły być 
wprowadzone dopiero na miejscu montażu urządzenia.
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5. Ograniczenie odpowiedzialności

Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w związku z:
• nieprzestrzeganiem instrukcji obsługi
• użytkowaniem niezgodnym z przeznaczeniem
• użytkowaniem przez niedoświadczony i niewykwalifikowany personel
• modyfikacjami dokonywanymi na własną rękę
• zmianami technicznymi
• stosowaniem części zamiennych, które nie zostały zatwierdzone przez producenta

6. Wymogi dotyczące miejsca montażu

• min. nośność stołu roboczego: 45 kg
• wymagana powierzchnia: wys. x szer. x gł. = 500 x 500 x 400 mm
• powierzchnia niezbędna do pracy operatora: 1,5 m²
• wysokość stołu roboczego dopasowana do wzrostu operatora urządzenia
• dostateczne oświetlenie w miejscu montażu
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7. Montaż zagniatarki

1. Urządzenie ustawić w miejscu docelowym. Przy pomocy nóżek regulowanych wypoziomować i 
zabezpieczyć nakrętkami kontrującymi. Należy zwrócić uwagę na stabilne ustawienie urządzenia!

2. Podłączyć przewód sprężonego powietrza. Fabrycznie ustawiona dopuszczalna wartość ciśnienia 
w regulatorze ciśnienia zamontowanym w urządzeniu wynosi 6 bar. Zwrócić uwagę na prawidłowe 
podłączenie przewodu sprężonego powietrza. Dla zapewnienia bezpieczeństwa pracy ciśnienie 
powietrza powinno wynosić 5-6 bar.

3. Po podłączeniu przewodu sprężonego powietrza sprawdzić urządzenie pod kątem szczelności oraz 
prawidłowego ciśnienia roboczego.

Zawór odcinający

Wtyk szybkozłączki

Regulator ciśnienia

Wskaźnik ciśnienia/manometr

Nakrętka kontrująca

Nóżki regulowane

Rys. 2

Czop mechanizmu regulacji 
skoku roboczego
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8. Uruchomienie / przygotowanie do pracy

8.1 Bezpieczeństwo pracy

Przed rozpoczęciem pracy z użyciem zagniatarki należy zastosować się do kilku ważnych zasad. 
W celu uniknięcia obrażeń ciała i uszkodzenia maszyny do jej obsługi należy upoważnić wyłącznie 
przeszkolony personel. Przed rozpoczęciem pracy operator upewnia się, czy wszystkie urządzenia 
zabezpieczające są sprawne.  
Ponadto należy przestrzegać odpowiednich przepisów bezpieczeństwa i zapobiegania wypadkom. 
Dopiero wówczas można przystąpić do pracy z urządzeniem.

8.2 Wymiana matryc

8.2.1. Wymiana matrycy czterotrzpieniowej na inną matrycę czterotrzpieniową

Duża różnorodność końcówek okrągłych wymaga stosowania wielu matryc czterotrzpieniowych dopa-
sowanych do przekroju. Wymiana matrycy czterotrzpieniowej przebiega w następujący sposób:
• Maszyna znajduje się w pozycji wyjściowej, gniazdo zagniatające matrycy czterotrzpieniowej 

zwrócone jest w stronę operatora.
• Zamknąć zawór odcinający, odłączyć dopływ sprężonego powietrza, otworzyć zawór odcinający 

(rys. 2) (kiedy zawór odcinający jest otwarty, pokrętło zaworu ustawione jest w pozycji poziomej).
• Odpowietrzyć urządzenie przy pomocy przycisku Reset (rys. 3) .
• Zdjąć zacisk zabezpieczający i sworzeń (rys. 4) z suwaka.
• Odkręcić uchwyt adaptera (rys. 4 / 3A) przy pomocy klucza imbusowego 2,5 i odchylić matrycę 

czterotrzpieniową do przodu o 90° (koło nastawne zwrócone jest w stronę operatora).
• Przy pomocy wkrętaka imbusowego 2,0 odkręcić z obu stron osłonę suwaka (rys. 4/3B) tak, aby 

mogła się swobodnie przesuwać.
• Przy pomocy wkrętaka imbusowego 2,5 odkręcić śruby ustalające (rys. 4 / 3C) i wysunąć matrycę 

czterotrzpieniową z uchwytu adaptera w kierunku zgodnym ze wskazaniem strzałki (rys. 4 / 3D) .
• Montaż matrycy czterotrzpieniowej przeprowadzić w odwrotnej kolejności.

Matrycę czterotrzpieniową należy zawsze dosunąć do kołka oporowego (rys. 4) i zamoco-
wać.U
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Rys. 3

Przed rozpoczęciem prac związanych z regulacją, konserwacją czy wymianą elementów 
należy sprawdzić, czy urządzenie nie znajduje się pod ciśnieniem. Zamknąć zawór odcinający, 
odłączyć urządzenie od zasilania sprężonym powietrzem, ponownie otworzyć zawór i przy 
pomocy przycisku RESET odpowietrzyć układ.
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636 0753 3 0
0,14-6mm²
AWG 26-10

MADE IN GERMANY

ON/OFFMODE

Koło nastawneKomora baterii  
CR 2025

Przycisk ON / 
OFF

Przycisk 
MODE

Wyświetlacz 
cyfrowy

Suwak

Sworzeń z 
zaciskiem zabez-
pieczającym

Osłona suwaka

Trzpienie zagnia-
tające
(4 szt.)

Kołek oporowy

Uchwyt adaptera

3A

3B

3C

3D

Rys. 4

8.2.2. Wymiana matrycy czterotrzpieniowej na matrycę do zagniatania końcówek tulejkowych

Matryca do zagniatania końcówek tulejkowych dostosowuje się automatycznie do wymiaru końcówki. 
Dla uzyskania optymalnego wyniku zagniatania tulejka i przekrój przewodu muszą być odpowiednio 
dopasowane.
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Koło nastawne

Zatrzask 
kulkowy

Kołek opo-
rowy

Śruba ustalająca dol-
nego adaptera

Prowadnica
Adapter dolny ze 
sworzniem ustala-

jącym

Śruba ustalająca 
suwaka

Osłona zabez-
pieczająca

Sworzeń z zaci-
skiem zabezpie-
czającym

Adapter górny ze 
sworzniem ustala-
jącym

Rys. 5

• Demontaż matrycy czterotrzpieniowej przeprowadzić zgodnie z 
instrukcjami zawartymi w punkcie 8.2.1.

• Matrycę do zagniatania końcówek tulejkowych dosunąć do 
dolnego adaptera aż do ogranicznika.

Kołek opo-
rowy
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• Umieścić klucz płaski 12 na czopie mechanizmu regulacji 
skoku roboczego (rys. 2), aby przemieścić suwak w dół w 
kierunku zgodnym ze wskazaniem strzałki tak, by otwory 
górnego adaptera i drążka łączącego ustawiły się osiowo.

• Połączyć drążek i uchwyt adaptera sworzniem i zabezpieczyć 
przy pomocy zacisku.

• Zabezpieczyć matrycę śrubą z łbem imbusowym.
• Przy pomocy czopu mechanizmu regulacji skoku przesunąć 

suwak do góry do ogranicznika krańcowego.

Adapter górny

Sworzeń

• Nasadzić osłonę zabezpieczającą i lekko 
dokręcić śrubą ustalającą.

• Obrócić klucz na czopie mechanizmu regulacji 
skoku roboczego w dół w kierunku zgodnym ze 
wskazaniem strzałki aż do momentu zamknięcia 
szczęk zagniatających matrycy.

• Zamocować osłonę zabezpieczającą przy 
pomocy śruby ustalającej.

Osłona zabez-
pieczająca

Przed podłączeniem sprężonego powietrza do zagniatarki CM 25-3.3 należy usunąć klucz z 
czopu mechanizmu regulacji skoku.U
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• Podłączyć doprowadzenie sprężonego powie-
trza.

• Otworzyć zawór sprężonego powietrza. Urzą-
dzenie jest gotowe do pracy.
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9. Ustawianie parametrów zagniatania / obsługa

9.1 Sprawdzanie dokładności przy pomocy wzorca kontrolnego

• Otworzyć zawór odcinający (rys. 2); matryca czterotrzpieniowa ustawia się w pozycji wyjściowej; 
urządzenie jest gotowe do pracy.

• W zależności od zastosowania matrycy czterotrzpieniowej (zgodnie z zakresem pracy) do prze-
prowadzenia kontroli stosuje się wzorce kontrolne 1,0 mm lub 2,0 mm.

• Ustawić wymiar (2 mm) przy pomocy koła nastawnego (rys. 4) . Wymiar należy ustawiać zawsze 
z wartości większej na mniejszą, np. z 2,2 mm na 2,0 mm lub z 1,2 mm na 1 mm; wartość pojawia 
się na wyświetlaczu.

• Uruchomić urządzenie przy pomocy włącznika ręcznego lub nożnego (rys. 1) i przytrzymać włącz-
nik wciśnięty.

• Wzorzec kontrolny umieścić między trzpieniami zagniatającymi w sposób umożliwiający porusza-
nie się wzorca między trzpieniami bez luzu (rys. 4).

• W przypadku odchyłek wartości niezbędna jest ponowna kalibracja ustawień jak opisano w punk-
cie 9.5.2.

Aby uniknąć uszkodzenia urządzenia, nigdy nie zagniatać, gdy w szczypcach znajduje się 
wzorzec kontrolny lub podobne przedmioty. 
Zagniatać tylko przedmioty aluminiowe lub miedziane.U
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9.2 Sposób działania

9.2.1 Włączanie i wyłączanie wyświetlacza

• Nacisnąć przycisk ON / OFF.
• Po włączeniu wyświetlacz pokazuje wartość, która była ustawiona jako ostatnia przed wyłącze-

niem urządzenia.
• Wyświetlacz wyłączany jest przyciskiem ON / OFF (funkcja oszczędzania energii).
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9.2.2 Ustawienia funkcji MODE

Urządzenie do zagniatania posiada wiele funkcji wyświetlacza, które można wybrać za pomocą przyci-
sku "MODE". Użytkownik może ustawić wartości w mm lub calach, czy też wybrać odpowiednie usta-
wienie (nie dotyczy 8.76) w zakresie 1-8 zgodnie z normą MIL 22520. Aby zmienić tryb wyświetlania, 
należy krótkotrwale nacisnąć wzorcem kontrolnym głęboko osadzony przycisk "MODE". Na wyświetla-
czu pojawią się wartości w następującej kolejności:

9.2.3 Ustawianie trzpieni zagniatających i pozycjonera

• Śrubę ustalającą (rys. 6) mechanizmu blokującego odkręcić przy pomocy klucza imbusowego 2,5 
mm.

• Wymagane parametry zagniatania odczytać z dołączonej tabeli doboru wartości ustawień i wyre-
gulować kołem nastawnym.

• Odciągnąć i przekręcić pozycjoner w bok ustawiając w żądanej pozycji (rys. 6).
• Obracać koło nastawne do momentu pojawienia się na wyświetlaczu żądanej wartości (rys. 4)

• Dokręcić śrubę ustalającą.

Standard mm Cale
Wybór ustawień 

wg MIL

8.76
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9.3 Zagniatanie

Warunek: zastosowano się do wszystkich wyżej wymienionych punktów zgodnie z instrukcją obsługi.
• Matrycę czterotrzpieniową nastawić stosownie do wymogów pracy; w tym celu odkręcić uchwyt 

adaptera  
(rys. 4 / 3A) przy pomocy klucza imbusowego 3 mm, ustawić matrycę w żądanej pozycji, a 
następnie ponownie zamocować uchwyt.

• Otworzyć zawór odcinający (rys. 2).
• Matryca czterotrzpieniowa ustawia się w pozycji wyjściowej; urządzenie jest gotowe do pracy.
• Włożyć przewód w końcówkę.
• Osadzić przygotowany przewód i końcówkę w matrycy.
• Uruchomić urządzenie przy pomocy włącznika ręcznego lub nożnego (rys. 1) .
• Po zakończeniu operacji zagniatania zwolnić włącznik ręczny lub nożny, aby urządzenie powróciło 

do pozycji wyjściowej.
• Wyjąć zagniecione połączenie.
• Sprawdzić stan wykonanego połączenia.

4 trzpienie zagniatające (8 punktów) muszą być dokładnie odciśnięte. Odchyłki (np. brak punktów 
zagniecenia) wskazują na nieprawidłowe wykonanie zagniecenia. Wówczas matryca czterotrzpieniowa 
musi zostać niezwłocznie sprawdzona w celu ustalenia przyczyny błędu.

WADLIWIE WYKONANE POŁĄCZENIA NALEŻY WYRZUCIĆ!

Koło nastawne

Pozycjoner

Śruba ustalająca

Wzorzec  
kontrolny

Rys. 6

odciągnąć i przekręcić 
w kierunku zgodnym ze 

wskazaniem strzałek
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9.4 Wymiana pozycjonera matrycy czterotrzpieniowej

• Śrubę centralną z łbem imbusowym pozycjonera odkręcić przy pomocy klucza 
imbusowego 2,5 mm, ewentualnie przytrzymać drugim kluczem imbusowym po 
przeciwnej stronie.

• Wyjąć pozycjoner.
• Zamocować pozycjoner postępując w odwrotnej kolejności.

9.5.1 Wymiana baterii

W zależności od częstotliwości użytkowania żywotność baterii wyświetlacza cyfrowego zagniatarki 
wynosi ok. 1 roku. Po tym okresie należy wymienić baterię. Aby bezproblemowo wyjąć i wymienić 
baterię należy przesunąć komorę baterii w dół (rys. 4) w kierunku zgodnym ze wskazaniem strzałki. Po 
wymianie baterii niezbędne jest wyzerowanie i związana z nim kalibracja zagniatarki.

• Otworzyć komorę baterii i wyjąć baterię.
• Obrócić pokrętło regulacji do najniższego punktu odniesienia "REF" (kierunek obrotu: minus)  i 

pozostawić w tej pozycji.
• Baterię umieścić w komorze, na wyświetlaczu pojawi się komunikat "CAL" sygnalizujący konieczność 

przeprowadzenia kalibracji.

9.5.2 Kalibracja zagniatarki

Kalibracja zagniatarki powinna być wykonywana wyłącznie przez autoryzowany personel, 
ponieważ nieprawidłowa regulacja może skutkować błędnym ustawieniem i prowadzić do 
tworzenia wadliwych połączeń.U
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• Skalibrować urządzenie przy pomocy wzorca kontrolnego do wartości 2 mm lub 1 mm ustawiając 
odstęp trzpieni zagniatających na 2 mm (1 mm).

• Przytrzymać przycisk „ON/OFF“ i włączyć przycisk „MODE“ przy pomocy wzorca kontrolnego.
• Przytrzymać przycisk "MODE" przez co najmniej 5 sekund.
• Po 5 sekundach zwolnić przycisk "MODE" i następnie przycisk "ON/OFF“.
• Wyświetlacz automatycznie wskazuje wartość 2,0 mm lub 1 mm.
• Urządzenie jest skalibrowane i gotowe do ustawienia parametrów zagniatania.

9.5 Funkcje wyświetlacza cyfrowego
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9.6 Kontrola poziomu zużycia

Każde urządzenie, również stosowane zgodnie z jego przeznaczeniem, podlega zużyciu. Zużycie jest 
dopuszczalne w pewnych granicach tolerancji i jest kompensowane przy każdej kalibracji. Ponadto 
informacje o aktualnym stanie zużycia są rejestrowane i zapisywane. Aby odczytać informacje o bie-
żącym stanie narzędzia i zapis numeryczny na wyświetlaczu urządzenia, należy przytrzymać przycisk 
"MODE" przez 10 s (zakres: 8s do 15s). Informacje będą wyświetlane w następującej kolejności:
• numer seryjny
• aktualna wartość zużycia w procentach (pozostała żywotność)
• wartość referencyjna - najniższa wartość ustawienia określona przez producenta (wartość stała)
• ilość przeprowadzonych dotychczas kalibracji

Wartość referencyjną do obliczenia bieżącej wartości zużycia stanowi ogranicznik w dolnym punkcie 
położenia. Wartość jest zapisywana w pamięci urządzenia na stałe i nie może być zmieniona. 

10.1. Konserwacja zagniatarki

• Zagniatarka CM 25-3.3 jest zasadniczo urządzeniem bezobsługowym.
• Naprawy mogą być wykonywane jedynie przez wykwalifikowany personel lub serwisantów 

producenta.  
Należy stosować wyłącznie oryginalne części zamienne producenta.

• Żywotność licznika elektronicznego wynosi ok. 8 lat. Nie ma możliwości wymiany baterii. Po tym 
czasie należy wymienić licznik (UWAGA: dane licznika stałego zostaną utracone, informacje o 
ilości cykli nie będą zachowane)

10. Konserwacja i naprawa

Po osiągnięciu granicy zużycia trzpieni zagniatających wyświetlany jest komunikat o błę-
dzie "E1", podczas operacji na wyświetlaczu pojawia się na przemian ustawiona wartość 
zagniatania i komunikat "E1", a następnie wyświetlany jest tylko komunikat "E1".U
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10.2. Licznik elektroniczny

Zagniatarka CM 25-3.3 wyposażona jest w 2 liczniki elektroniczne. Górny licznik jest licznikiem stałym 
i nie może być cofnięty przez użytkownika. W przypadku licznika dolnego możliwe jest zerowanie.

Licznik nie jest przeznaczony do stosowania w strefach zagrożonych wybuchem oraz na 
obszarach wyłączonych zgodnie z EN 61010 część 1.U

w
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10.3. Konserwacja matrycy czterotrzpieniowej

Urządzenie do zagniatania należy regularnie smarować smarem w następujący sposób: (zaleca się 
stosowanie dołączonego do urządzenia wysokowydajnego smaru)
1. Zdemontować pierścienie zabezpieczające (4 sztuki).
2. Zdjąć płytę osłonową.
3. Wysokowydajny smar zaaplikować w 4 otwory kontrolne.
4. Zmontować w odwrotnej kolejności.

1.
2.

4.

3.

10.4. Konserwacja matrycy do zagniatania końcówek tulejkowych

Matryca do zagniatania końcówek tulejkowych jest bezobsługowa. Przed użyciem matrycę oczyścić z 
zanieczyszczeń i pozostałości złączy.
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11. Rękojmia

Dostarczony produkt podlega ustawowemu okresowi rękojmi. Rękojmia nie obejmuje części ulegają-
cych zużyciu, w szczególności opcjonalnie dostarczonych wraz z urządzeniem matryc czterotrzpienio-
wych i pozycjonerów. Do części ulegających zużyciu zalicza się ponadto wszystkie części ruchome 
takie jak tuleje, sworznie i zestawy uszczelniające w podzespołach pneumatycznych.

12. Rozwiązywanie problemów

Błąd Możliwa przyczyna Rozwiązanie

Nie można zakończyć
operacji zagniatania

Nieprawidłowe ciśnienie w układzie pneu-
matycznym

Wyciągnąć regulator ciśnienia i przekręcić, 
aby wyregulować; sprawdzić ciśnienie w 
układzie (6 bar)

Ciało obce w matrycy czterotrzpieniowej Zamknąć zawór odcinający, wyjąć 
przewód, nacisnąć przycisk RESET, 
w razie konieczności wymontować i 
wyczyścić matrycę czterotrzpieniową 
w sposób opisany powyżej; sprawdzić 
ustawienia zagniatania

Zastosowanie nieodpowiedniej końcówki 
dla danego typu matrycy czterotrzpieniowej

Zamknąć zawór odcinający, wyjąć 
przewód; nacisnąć przycisk RESET, wyjąć 
końcówkę, dobrać odpowiednią końcówkę, 
sprawdzić ustawienia zagniatania

Nieprawidłowe uformowanie zagniecenia 
tulejki

Niewłaściwe dobranie złączki kablowej i 
przewodu

Sprawdzić poprawność doboru

Uszkodzone profile zagniatające szczęk Odesłać matrycę do naprawy

Oczyścić matrycę, usunąć pozostałości po 
zagniataniu

Podczas kontroli przy pomocy wzorca 
kontrolnego nie można uzyskać żądanych 
parametrów zagniatania

Zużyte trzpienie zagniatające lub  
wadliwa matryca czterotrzpieniowa

Ponowna regulacja  
ustawień podstawowych

Przesłać matrycę czterotrzpieniową do 
producenta w celu sprawdzenia

Komunikat „E1“ na wyświetlaczu Przy wymianie baterii matryca nie została 
przesunięta przy pomocy pokrętła regulacji 
do najniższej wartości referencyjnej

Zobacz „9.5.1 Wymiana baterii"

Osiągnięcie limitu  
zużycia narzędzia

Skontaktować się z producentem

Komunikat „E2“ na wyświetlaczu Kalibracja z wyższymi wartościami niż 
wartości ustawione podczas kalibracji 
fabrycznej

Powtórzyć kalibrację z użyciem właściwe-
go wzorca
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13. Deklaracja zgodności UE zgodnie z wymaganiami dyrektywy UE dotyczącej ma-
szyn 2006/42/WE, załącznik II

Budowa zagniatarki

Typ:   CM 25-3.3

Nr:   

Rok produkcji:  

Za opracowanie, skonstruowanie i wyprodukowanie zgodnie z wymaganiami dyrektywy UE dotyczącej 
maszyn 2006/42/WE odpowiedzialna jest:

Firma:  Rennsteig Werkzeuge GmbH
  An der Koppel 1
  98547 Viernau

Osoba odpowiedzialna za dokumentację: Klaus Bamberger

Wykorzystano następujące wytyczne UE i normy zharmonizowane:

• Dyrektywa maszynowa 2006/42/WE
• Dyrektywa ws. ograniczenia używania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie 

elektrycznym i elektronicznym RoHS 2011/65/UE
• DIN EN 12100:2010 Bezpieczeństwo maszyn -- Ogólne zasady projektowania --Ocena 

ryzyka i zmniejszanie ryzyka
• DIN EN ISO 13857:2008 Bezpieczeństwo maszyn -- Odległości bezpieczeństwa 

uniemożliwiające sięganie kończynami górnymi i dolnymi do stref niebezpiecznych
• EN ISO 13849-1:2008/AC:2009 Bezpieczeństwo maszyn -- Elementy systemów 

sterowania związane z bezpieczeństwem -- Część 1: Ogólne zasady projektowania
• EN ISO 13849-2:2012 Bezpieczeństwo maszyn -- Elementy systemów sterowania 

związane z bezpieczeństwem -- Część 2: Walidacja
• DIN EN ISO 4414:2011-04 Technologia płynów - Napędy i sterowania pneumatyczne -- 

Ogólne zasady i wymagania bezpieczeństwa dotyczące układów i ich elementów  (ISO 
4414:2010); wersja niemiecka EN ISO 4414:2010

Niniejszym oświadczamy, że dostawa obejmuje całe wyżej opisane urządzenie.

Viernau, dnia ________________________________
Prezes Zarządu, Sascha Zmiskol
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