
 
 
 
 
 

Pneumatická sponkova čka pro úzké 
sponky 
 
Návod k obsluze 
 
 
� Před uvedením přístroje do provozu si přečtěte tento návod. 
 
 
 

 

 
� Budete-li chtít další informace, obraťte se na vašeho smluvního nebo specializovaného obchodníka. 

 
 





Symboly 
Pro stroj jsou použity následující symboly. Před použitím se bezpodmínečně seznamte s jejich 
významem. 
 
� Přečtěte si návod k obsluze. 

� Noste ochranné brýle. 

� Délka sponek 
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� Uživatel si musí pozorně přečíst tento návod. K zajištění bezpečnosti a správného provozu dodržujte 

pokyny uvedené v tomto návodu. 



BEZPEČNOSTNÍ POKYNY 
 
� Aby nedošlo k poranění obsluhující osoby a okolostojících, přečtěte si také dodatečné informace 

v částech „Používání přístroje“, „Údržba“ a „Hledání závad“. 
� Aby nedošlo k poranění očí, noste vždy ochranné brýle s bočními chrániči z tvrdého plastu. Dbejte, 

aby všechny osoby ve vaší pracovní oblasti nosily ochranné brýle stejného druhu. 
� Vždy noste ochranu sluchu a helmu. 
� Přístroj používejte jen se stlačeným vzduchem. 
� Nepokoušejte se spoušť nebo bezpečnostní mechanizmus spouště držet stisknuté pomocí lepicí 

pásky nebo drátu. To může vést ke smrtelnému nebo těžkému poranění. 
� Bezpečnostní mechanizmus spouště vždy kontrolujte podle pokynů uvedených v tomto návodu. 

Pokud bezpečnostní mechanizmus správně nefunguje, může dojít k nečekanému vystřelení sponek. 
� K zajištění BEZPEČNOSTI a SPOLEHLIVOSTI tohoto výrobku, by měly být opravy a údržba 

prováděny jen autorizovanými zákaznickými centry Makita a výhradně jen za použití originálních 
náhradních dílů Makita. 

� Pokud nenastřelujete sponky, pak uvolněte prst ze spouště. Přístroj nikdy nenoste s prstem na 
spoušti, protože může vystřelit sponku, není-li pojistka aktivní. 

� Přístroj nikdy nepřipojujte k tlakovzdušnému vedení, které překročilo maximálně přípustný tlak 
přístroje o 10%. Přesvědčte se, zda tlak vzduchu poskytovaný pneumatickým systémem nepřekročil 
maximálně přípustný tlak vzduchu sponkovačky se zásobníkem. Zpočátku nastavte tlak vzduchu na 
nižší hodnotu než je doporučený přípustný tlak. 

� Vzduchové kompresory musí splňovat určité požadavky. EN60335-2-34 „Elektrické spotřebiče pro 
domácnost a podobné účely - Bezpečnost – Část 2-34: Zvláštní požadavky na motorkompresory.“ 

� Je absolutně nutná minimální jmenovitá hodnota pracovního tlaku vzduchové hadice 150% 
maximálního tlaku vytvářeného v systému. 

� Přístroj a vzduchová hadice musí mít hadicovou spojku, která umožní, aby z přístroje unikl veškerý 
tlak, je-li odpojena spojková objímka. 

� Používejte jen stlačený vzduch, který je veden trojdílným regulátorem. 
� Nikdy nevkládejte sponky před připojením přístroje ke zdroji vzduchu. 
� Přístroj nikdy nepoužívejte, pokud nefunguje, není k dispozici nebo je poškozen pojistný prvek, 

spoušť nebo pružiny.  
Odstranění pojistného prvku, spouště nebo pružin je nebezpečné. 

� Před použitím tohoto přístroje se přesvědčte, zda je správně upevněný spouštěč, šroub a krytka. 
� Na přístroji neprovádějte svévolné změny. 
� Pokud přístroj nepoužíváte, odpojte jej od zdroje vzduchu. 
� Přístroj nesměřujte na sebe nebo jiné osoby. 
� Sponky nastřelujte jen do plochy obrobku, nikdy ne do materiálů, které jsou příliš tvrdé a 

neproniknutelné. 
� Nenastřelujte jednu sponku na druhou. Také je zakázáno nastřelovat sponky šikmo. 
� Bezpečnostní prvek nestlačujte na ploše obrobku dříve, než budete chtít nastřelit druhou sponku. 
� Blízko okraje plochy obrobku nenastřelujte žádné sponky. Jinak hrozí nebezpečí, že dojde k 

rozštípnutí obrobku a sponka odlétne a zasáhne nějakou osobu. 
� U stisknuté spouště nebo pojistného prvku nevkládejte žádné sponky. 
� Přístroj nikdy nepoužívejte, pokud netěsní nebo musí být opraven. 
� Vždy dbejte na dobrou stabilitu, pokud přístroj používáte nebo s ním manipulujete. Nikdy pro 

stanovené aplikace nepoužívejte sponky v zásobníku s nápisem „Nepoužívat na lešení a žebříku“, 
jestliže je např. ke změně pracoviště zapotřebí lešení, schody, žebřík nebo žebříku podobná 
konstrukce, jako jsou střešní latě, a je potřebné uzavření bedny nebo bednění i upevnění 
přepravních bezpečnostních systémů, např. na vozidla a vozíky. 

� Přístroj používejte jen s doporučeným tlakem. Používejte jen sponky uvedené v tomto návodu. 
Používání jiných sponek může způsobit funkční poruchu přístroje. 

 
 
 
 



POUŽÍVÁNÍ PŘÍSTROJE 
 
� Před použitím přístroje si přečtěte „Bezpečnostní pokyny“. 

� Je-li přístroj připojen ke zdroji vzduchu, nemiřte jím na sebe či jiné osoby. 

� K otevření horního zásobníku stiskněte zaskakovací páčku a posuňte horní zásobník. 

� Do zásobníku vložte pás sponek. Nevkládejte, je-li stisknuta spoušť. 

� Horní zásobník posuňte zpět, až zaskočí zaskakovací páčka. 

� Pojistku držte proti ploše obrobku a stiskněte spoušť. 

� Pokud se spona vzpříčí, odpojte zdroj vzduchu.  

� Stiskněte zaskakovací páčku a horní zásobník posuňte, abyste jej mohli otevřít. Vyjměte spony. 

� Odstraňte vzpříčenou sponu. 

� Je-li přístroj připojen ke zdroji vzduchu, nemiřte jím na sebe či jiné osoby. 

� Pás sponek vložte do zásobníku tak, aby hroty ležely na vedení spon. Nevkládejte při stisknuté 
spoušti. 

� Horní zásobník posuňte zpět, až zaskočí zaskakovací páčka.  
 



ÚDRŽBA 
 
� Před údržbou přístroje si přečtěte část „Bezpečnostní pokyny". 
� Přesvědčte se, zda jsou všechny šrouby pevně utažené; v opačném případě není provoz bezpečný 

a může dojít k poškození jednotlivých dílů. 
� Přístroj nepoužívejte, jsou-li bezpečnostní prvek nebo spoušť sevřeny či zablokovány. Kontrolu 

provádějte každý den po odpojení přístroje. 
� OPATRNĚ: Bezpečnostní mechanizmus byste měli kontrolovat častěji. Přístroj nepoužívejte, pokud 

dochází ke spuštění na základě jeho vlastní hmotnosti nebo jiným způsobem chybně pracuje. 
� Přístroj odpojte od zdroje stlačeného vzduchu a úplně vyprázdněte zásobník. 
� Přesvědčte se, zda se jak spoušť tak i bezpečnostní mechanizmus spouště mohou volně pohybovat 

nahoru a dolů. Přístroj zase připojte ke kompresoru. 
� Bezpečnostní mechanizmus spouště přitlačte k pracovní ploše bez toho, že byste stiskli spoušť. 

Přístroj se NESMÍ zapnout. Pokud se zapne, pak jej nepoužívejte. 
� Přístroj odstraňte z pracovní plochy a přesvědčte se, zda se bezpečnostní mechanizmus spouště 

vrátil zpět do své výchozí polohy. Stiskněte spoušť. Přístroj NEPOUŽÍVEJTE, pokud se zapne. 
� Přístroj MUSÍ být aktivní, zatlačíte-li bezpečnostní mechanizmus spouště k pracovní ploše a je 

stisknuta spoušť. 
� Před použitím kápněte 2 až 3 kapky oleje na přístroj. Přístroj byste měli vždy po čtyřech až osmi 

provozních hodinách nebo po delším nepoužívání (několik týdnů) namazat. 
� Přístroj otírejte každý den a kontrolujte opotřebení. Je-li to nutné, používejte nehořlavé čisticí roztoky. 

NEIMPREGNUJTE, protože by došlo k poškození O kroužku a jiných dílů. 



HLEDÁNÍ ZÁVAD 
 
Opravy, které zde nejsou popsány, může provádět jen vyškolený a kvalifikovaný odborný personál. 
� Před údržbou přístroje si přečtěte část „Bezpečnostní pokyny“. 
 
PROBLÉMY ŘEŠENÍ 
1. Propustnost vzduchu v horní části přístroje. 
 
2. Přístroj nefunguje. 
 
3. Těžký chod při používání. 
 
4. Propustnost vzduchu ve spodní části 

přístroje. 
 
5. Nesprávná zpětná poloha. 
 
6. Slabý pohon. 
 
7. Píst vykazuje trhliny nebo přirozené 

opotřebení. 
 
8. Nesprávný posuv. 
 
9. Přístroj vázne.  
 
10. Jiné problémy. 
 
 

Šrouby utáhněte nebo nainstalujte pístový 
blok/ventil s hlavicí. 
Zkontrolujte zásobování vzduchem nebo 
nainstalujte pístový blok/ventil s hlavicí. 
Nainstalujte pístový blok/ventil s hlavicí. 
 
Šrouby utáhněte nebo nainstalujte regulátor či 
pístový blok. 
 
Přístroj vyčistěte a nainstalujte regulátor nebo 
pístový blok. 
Zkontrolujte, zda je zásobování vzduchem 
přiměřené nebo nainstalujte pístový blok. 
Nainstalujte pístový blok. 
 
 
Přístroj vyčistěte nebo namažte zásobník či 
nainstalujte pružiny. 
Přístroj vyčistěte nebo namažte zásobník či 
nainstalujte pružiny. 
Kontaktujte smluvního nebo specializovaného 
obchodníka. 
 

 
Údaje o sadě pro opravu jsou v seznamu dílů. Pokud jde o jiné informace mimo rámec sady pro 
opravu, kontaktujte smluvního nebo specializovaného obchodníka. 
 
 
 
 
 
 



TECHNICKÉ PARAMETRY 
 
Minimální až maximální provozní tlak 60 – 115 psi 0,39 – 0,78 MPa (3,9 – 7,8 bar) 
Spotřeba vzduchu (60 cyklů za minutu) 0,36 scfm 5,88 litrů 
Přívod vzduchu ¼ palce NPT ¼ palce NPT 
Maximální rychlost (cykly za vteřinu) 5 5 
Hmotnost 3,19 lbs. 1,45 kg 
Kapacita zásobníku 100 100 
Rozměry přístroje: výška 9,68 palců 246 mm 
Rozměry přístroje: délka 9,75 palců 247 mm 
Rozměry přístroje: šířka: hlavní část 2,44 palců 62 mm 
Hluk (dB) 91  
 
 
Úzký hřbet 
Průměrná drátěná sponka (typ 90) 
 

A 
palce  mm 

5/8 
¾ 
7/8 
1 

1 1/8 
1 ¼ 
1 3/8 
1 ½ 

16 
19 
22 
25 
28 
32 
35 
38 

 
 
 








ČESKY 
 
PROHLÁŠENÍ O SHODĚ CE 
Tímto na naši vlastní odpovědnost prohlašujeme, že se tento výrobek podle směrnice Rady 98/37/ES 
shoduje s následujícími normami normovaných dokumentů: EN 792. 
 
 
Yasuhiko Kanzaki   CE 2003 
 
Ředitel 
 
MAKITA INTERNATIONAL EUROPE LTD. 
Michigan Drive, Tongwell, Milton Keynes, 
Bucks MK15 8 JD, ANGLIE 
 
 
ČESKY 
 
Hlučnost a vibrace 
Typická hladina hlučnosti hodnocená A činí: 
Hladina zvukového tlaku: 91 dB (A) 
Hladina zvukového výkonu: 103 dB (A) 
- Nosit ochranu sluchu. -  
Vážená efektivní hodnota zrychlení činí 6 m/s2. 
 

Makita Corporation 
 




