
 

PROHLÁŠENÍ O SHOD  S NORMAMI EU 
Prohlašujeme na svou jedinou odpov dnost, 
že tento výrobek je ve shod  s dále uvedenými 
normami standardizovaných dokument : 
EN60745, EN55014 
v souladu s na ízeními rady, 
2004/108/EC, 98/37/EC. 

 
 
 Tomoyasu Kato¨CE 2007 
 editel 

Vznik hluku a vibrací 
Hladina akustického tlaku (LpA): 94 dB(A) 
Hladina akustického výkonu (LWA): 105 dB(A) 
Neur itost (K): 3 dB(A) 
– Používejte ochranu sluchu. – 
Celková hodnota vibrací (vektorový sou et t í os) ur ená podle EN60745-2-2: 
Režim práce: rázové utahování spojovacího materiálu s nástrojem na maximálním rozsahu  
Vibra ní emise (ah): 19 m/s2 
Neur itost (K): 1,5 m/s2 

Odpov dný výrobce 
MAKITA CORPORATION 

Anjo, Aichi Japan 
 

Autorizovaný zástupce v Evrop  
 

MAKITA INTERNATIONAL EUROPE LTD. 
Michigan Drive, Tongwell, Milton Keynes, 

Bucks MK15 8JD, ENGLAND 
 

 

Akumulátorový 
rázový utahovák 

Návod k obsluze 
BTW450 
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Zna ky 
Toto jsou zna ky používané pro za ízení. P ed použitím se p esv d te, že chápete jejich význam. 

p e t te si návod k použití. 
 pouze v zemích EU 

TECHNICKÉ PODMÍNKY 
Model BTW450 

Standardní šroub M12–M22 Rozsah Šroub vysoké pevnosti M12–M16 
Upnutí nástroje 12,7 mm 
Volnob žné otá ky (min-1) 1 600 
Po et p íklep  za minutu 2 200 
Max. krouticí moment 440 N.m 
Celková délka 266 mm 

istá hmotnost 3,4 kg 
Nominální nap tí D.C. 18 V 

 
Vzhledem k pokra ujícímu programu výzkumu a vývoje se technické podmínky zde uvedené 
mohou m nit bez p edb žného oznámení. 

Poznámka 
Technické podmínky se mohou v r zných zemích lišit. 

P edpokládané použití 
P ístroj je ur en k utahování šroub  a matic. 
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P ÍSLUŠENSTVÍ 
UPOZORN NÍ 

– S ná adím Makita, k n muž je tento návod, se doporu uje používat tato p íslušenství a 
p ípravky. Používání jakýchkoliv jiných p íslušenství nebo p ípravk  by mohlo znamenat 
nebezpe í poran ní osob. P íslušenství a p ípravky se mohou používat jen k daným ú el m. 

Jestliže budete pot ebovat pomoc p i zjišt ní více podrobností o t chto p íslušenstvích, požádejte 
místní servisní st edisko Makita. 
– hlavy 
– prodlužovací ty  
– univerzální spoj  
– redukce hrot   
– pravý akumulátor a nabíje ku Makita  
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OBECNÉ POKYNY K BEZPE NOSTI PRÁCE 
S ELEKTRICKÝM NÁ ADÍM 
POZOR 

P e t te si všechna upozorn ní a pokyny k bezpe né práci. Nedodržení upozorn ní a pokyn  
m že mít za následek úraz elektrickým proudem, požár i vážné poran ní. 
Všechna upozorn ní a pokyny uschovejte pro pozd jší využití. 

Bezpe nost na pracovišti 
  1. Udržujte pracovišt  uklizené a dob e osv tlené. Povalující se p edm ty a nedostate né 

osv tlení na pracovišti p itahují úrazy. 
  2. Nepoužívejte elektrické nástroje za p ítomnosti ho lavých tekutin, plyn  nebo prachu i v jiné 

výbušné atmosfé e. Elektrické nástroje vytvá ejí jiskry, které mohou zapálit prach nebo páry. 
  3. P i práci s elektrickým nástrojem držte d ti a okolostojící mimo dosah. Rozptylující podn ty 

mohou zp sobit ztrátu kontroly nad nástrojem. 

Elektrická bezpe nost 
  4. Zástr ky elektrických nástroj  musí odpovídat zásuvkám. Nikdy zástr ky žádným zp sobem 

neupravujte. Pro uzemn né elektrické nástroje nepoužívejte zásuvkové adaptéry. 
Neupravované zástr ky a odpovídající zásuvky snižují riziko úrazu elektrickým proudem. 

  5. Zabra te dotyku t la s uzemn nými plochami, nap íklad potrubím, radiátory, sporákem nebo 
chladni kou. Jestliže bude t lo uzemn né, zvyšuje se nebezpe í úrazu elektrickým proudem. 

  6. Chra te elektrické nástroje p ed dešt m a vlhkými podmínkami. Jestliže se do nástroje 
dostane voda, zvyšuje se nebezpe í úrazu elektrickým proudem. 

  7. Zacházejte s p ívodní š rou opatrn . Nikdy ji nepoužívejte k p enášení nástroje, netahejte za 
ni ani p i odpojování ze sít . Chra te ji p ed teplem, olejem, ostrými hranami a pohybujícími se 
díly. Poškozené nebo propletené š ry zvyšují nebezpe í úrazu elektrickým proudem. 

  8. Když budete s elektrickým nástrojem pracovat venku, použijte prodlužovací š ru vhodnou 
pro venkovní použití. Použití š ry vhodné pro venkovní použití snižuje nebezpe í úrazu 
elektrickým proudem. 

  9. Jestliže budete muset s elektrickým nástrojem pracovat ve vlhkém prost edí, použijte napájení 
chrán né zemnicím jisti em (GFCI). Použití jisti e GFCI snižuje nebezpe í úrazu elektrickým 
proudem. 

Osobní bezpe nost 
10. P i práci s elektrickým nástrojem bu te stále ve st ehu, dávejte pozor na to, co d láte, 

a používejte zdravý rozum. Nepoužívejte elektrické nástroje, když jste unavení nebo pod 
vlivem omamných prost edk , alkoholu nebo lék . Chvilková nepozornost b hem práce 
s elektrickým ná adím m že zp sobit vážné poran ní osob. 

11. Používejte prost edky osobní ochrany. Vždy si chra te zrak. Prachová maska, protiskluzová 
bezpe nostní obuv, helma, ochrana sluchu a jiné ochranné prost edky používané za 
správných podmínek sníží nebezpe í úrazu osob. 

12. P edcházejte neúmyslnému zapnutí. P ed p ipojením do elektrické sít  nebo napájecích 
akumulátor , uchopením nebo p enášením ná adí se sv d te, zde je spína  ve vypnuté 
poloze. P enášení elektrického ná adí s prstem na spína i nebo p ipojení napájení, když je 
spína  zapnutý, p itahuje úrazy. 

13. Než ná adí zapnete, odstra te veškeré se izovací klí e. Klí  ponechaný ve spojení s otá ivým 
dílem elektrického ná adí m že zp sobit úraz osob. 

14. Nesnažte se natahovat daleko. Vždy dbejte na pat i nou oporu nohou a rovnováhu. Budete 
tak schopni lépe kontrolovat elektrické ná adí za neo ekávaných situací. 
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15. Noste pat i ný od v. Nenoste volný od v nebo šperky. Pozor, aby se vám vlasy, od v nebo 
rukavice nedostaly k otá ivým díl m. Otá ivé díly mohou zachytit volný od v, šperky nebo 
dlouhé vlasy. 

16. Jestliže jsou k dispozici za ízení k odsávání a zachycování prachu, která se p ipojují k ná adí, 
dbejte na jejich p ipojení a pat i né používání. Používáním zachycování prachu je možné 
snížit nebezpe í zp sobená prachem.  

Používání elektrického ná adí a pé e o n   
17. Na ná adí nepoužívejte násilí. Používejte správný nástroj pro danou innost. Správným 

nástrojem se práce provede lépe a bezpe n ji rychlostí, pro niž byl navržen. 
18. Pokud se spína em elektrické ná adí nezapne nebo nevypne, toto ná adí nepoužívejte. 

Jakékoliv ná adí, které se nedá ovládat spína em, je nebezpe né a musí se opravit. 
19. Než budete provád t jakékoliv se izování, vým nu p íslušenství nebo ukládání ná adí, odpojte 

zástr ku od sít  nebo akumulátor od ná adí. Takováto preventivní bezpe nostní opat ení 
snižují nebezpe í náhodného spušt ní elektrického ná adí. 

20. Nepoužívané elektrické ná adí ukládejte mimo dosah d tí a neponechávejte jej, aby s ním 
mohly zacházet osoby, které s ním nejsou dob e seznámeny. Elektrické ná adí je v rukou 
neproškolených osob nebezpe né. 

21. O elektrické ná adí pe ujte. Kontrolujte, zda jsou díly vyrovnané, pohyblivé díly nedrhnou, díly 
nejsou rozbité nebo v bec v jakémkoliv stavu, kdy by mohl mít vliv na provoz elektrického 
ná adí. Jestliže je zjišt no poškození, dejte elektrické ná adí p ed použitím opravit. Hodn  
nehod je zp sobeno špatn  udržovaným elektrickým ná adím. 

22. ezné nástroje udržujte ostré a isté. Je mén  pravd podobné, že správn  ošet ované ezné 
nástroje s ostrými eznými hranami uvíznou a snadn ji se ovládají. 

23. Elektrické ná adí, p íslušenství a násady a další se musí používat v souladu s tímto návodem 
p i uvážení pracovních podmínek a pracovního úkolu. Kdyby se elektrické ná adí použilo 
k jinému než p edpokládanému použití, mohlo by zp sobit nebezpe nou situaci.  

Použití akumulátorového ná adí a pé e o n j 
24. Nabíjejte pouze nabíje kou ur enou výrobcem. Nabíje ka vhodná pro akumulátor jednoho 

typu m že znamenat p i použití s jiným typem nebezpe í požáru. 
25. Elektrické ná adí používejte pouze s daným typem akumulátoru. Použití jakéhokoliv jiného 

akumulátoru m že zp sobit nebezpe í úrazu a požáru. 
26. Když se akumulátor nepoužívá, neuchovávejte jej v blízkosti kancelá ských sponek, mincí, 

klí , h ebík , šroub  a jiných v tších nebo menších kovových p edm t , které by mohly 
vytvo it spoj mezi svorkami. Zkratování akumulátorových svorek m že zp sobit popáleniny 
nebo požár. 

27. P i nevhodných podmínkách m že z akumulátoru vytékat kapalina; v tom p ípad  zabra te 
dotyku s ní. Pokud náhodou došlo ke kontaktu, opláchn te vodou. Jestliže se kapalina 
dostane do o í, vyhledejte navíc léka skou pomoc. Kapalina uniklá z akumulátoru m že 
zp sobit podrážd ní nebo popáleniny. 
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ÚDRŽBA 
UPOZORN NÍ 

– D íve než se budete pokoušet provést kontrolu nebo údržbu, vždy se nejprve p esv d te, že 
je ná adí vypnuté a kazeta akumulátoru vyjmutá. 

Vým na uhlíkových kartá   

 
1. koncová zna ka) 
Uhlíkové kartá e se pravideln  vyjímají a kontrolují. Když se opot ebují až ke koncové zna ce, 
vym ní se. Uhlíkové kartá e se udržují isté a tak, aby se daly voln  vložit do držák . Oba uhlíkové 
kartá e se musí vym ovat zárove . Používejte pouze identické uhlíkové kartá e. 
Pomocí šroubováku odstra te krytky držák  kartá k . Vyjm te opot ebené uhlíkové kartá e, vložte 
nové a zajist te krytky držák  kartá . 

 
1. krytka držáku kartá e 
2. šroubovák 
Aby byla zachována BEZPE NOST a SPOLEHLIVOST výrobku, m ly by opravy a další údržbu 
nebo se ízení provád t pouze oprávn ná servisní st ediska Makita a vždy používat náhradní díly 
Makita. 



 12 

1. Když bude akumulátor tém  celý vybitý, poklesne nap tí a utahovací moment se sníží. 
2. Hlava 

– Jestliže se použije hlava nesprávné velikosti, zmenší se utahovací moment. 
– Opot ebovaná hlava (opot ebení na šestihranné stran  nebo pravoúhlé stran ) zp sobí, že 

utahovací moment bude menší. 
3. Šroub 

– I když je momentový sou initel stejný jako t ída šroubu, správný utahovací moment se 
bude lišit podle pr m ru šroubu. 

– I když jsou pr m ry šroub  stejné, správný utahovací moment se bude lišit podle 
momentového sou initele, t ídy šroubu a délky šroubu. 

4. Použití univerzálního spoje nebo prodlužovací ty e pon kud zmenšuje utahovací sílu 
rázového utahováku. Kompenzuje se delší dobou utahování. 

5. Utahovací moment ovliv uje i zp sob držení ná adí nebo materiál, který je na míst  
utahování. 

6. Jestliže se bude s ná adím pracovat p i nízké rychlosti, sníží se tak utahovací moment. 
 

  
Doba utahování (s) 

Šroub vysoké pevnosti Standardní s oub 

Doba utahování (s) 
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SERVIS 
28. Nechávejte si provád t servis elektrického ná adí pouze osobou kvalifikovanou k opravám 

s použitím identických náhradních díl . Tak bude zaru eno zachování bezpe nosti 
elektrického ná adí. 

29. U mazání a vým ny p íslušenství postupujte podle návodu. 
30. Ruce m jte vždy suché, isté a bez oleje a jiných maziv. 
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SPECIFICKÉ POKYNY 
NEDOPUS TE, aby pohodlí a d v rná znalost výrobku (získaná opakovaným používáním) 
nahradila striktní dodržování pokyn  bezpe nosti práce. Jestliže budete toto ná adí bude používat 
v rozporu s bezpe ností i nesprávným zp sobem, m že vám zp sobit vážné zran ní. 
  1. Elektrické ná adí držte p i práci, když m že dojít ke kontaktu ezného nástroje se skrytým 

vodi em nebo vlastní p ívodní š rou, za izolované úchopy. Kontakt s „živým“ vodi em 
nepokryté kovové plochy ná adí „oživí“ a zp sobí pracovníkovi úraz elektrickým proudem. 

  2. Používejte ochranu sluchu. 
  3. P ed instalací pe liv  zkontrolujte, zda není zásuvka opot ebovaná, prasklá nebo poškozená. 
  4. Ná adí držte pevn . 
  5. Vždycky si ov te, že máte pod nohama pevnou podložku. P i práci ve výškách se p esv d te, 

zda n kdo není pod vámi. 
  6. Správný utahovací moment se m že lišit v závislosti na druhu a velikosti šroubu. Krouticí 

moment kontrolujte pomocí momentového klí e. 
USCHOVEJTE TENTO NÁVOD. 

POZOR 
ŠPATNÉ POUŽITÍ nebo nedodržení pokyn  BOZP uvedených v tomto návodu m že zp sobit 
vážný úraz osoby. 
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Há ek 
UPOZORN NÍ 

Po namontování se p esv d te, že je há ek pevn  p išroubovaný. 

 
1. drážka 
2. šroub 
3. há ek 
Há ek je vhodný k zav šení ná adí na krátkou dobu. Je možné jej namontovat na jakoukoliv stranu 
ná adí. Há ek se namontuje tak, že se vloží do drážky v pouzdru ná adí na n které stran  a poté 
se zajistí šroubem. 
Odstran ní se provede povolením šroubu a vyjmutím. 

 
POUŽÍVÁNÍ 
UPOZORN NÍ 

– Vždy kazetu akumulátoru vsunujte až na doraz, kde se zajistí se slabým klapnutím. Jestliže 
budete vid t ervenou ást na horní stran  tla ítka, není zajišt na úpln . Zasu te ji úpln , až 
ervená ást nebude vid t. Jinak by mohla náhodou vypadnout z ná adí a zranit vás nebo 

n koho jiného v okolí. 
Pevn  uchopte ná adí a hlavu nasa te na šroub nebo matici. Spus te ná adí a utahujte po 
pat i nou dobu. 

 
správná doba utahování se m že lišit v závislosti na druhu a velikosti šroubu, materiálu 
p itahovaného dílu, apod. Závislost doby utahování na utahovacím momentu je znázorn n na 
obrázcích. 

POZNÁMKA 
– Ná adí držte nasm rované p ímo na šroub nebo matici. 
– P ílišný utahovací moment m že poškodit šroub nebo matici a nebo hlavu. P ed za átkem 

práce si innost vždy vyzkoušejte, abyste ur ili správnou dobu utahování daného šroubu i 
matice.  

– Jestliže ná adí bude v provozu nep etržit  až do vybití akumulátoru, nechte jej p ed 
pokra ováním práce s novým akumulátorem 15 minut odpo inout. 

Na utahovací moment má vliv velké spektrum faktor , mj. i ty uvedené dále. Po utažení vždy 
moment zkontrolujte momentovým klí em. 
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SESTAVENÍ 
UPOZORN NÍ 

– P ed provád ním jakékoliv práce na ná adí se vždy nejprve p esv d te, že je ná adí vypnuté 
a kazeta akumulátoru vyjmutá. 

Výb r správné hlavy 
Vždy používejte hlavy správné velikosti pro šrouby a matice. Nesprávná velikost hlavy zp sobí 
nep esný a nestálý utahovací moment nebo poškození šroubu i matice. 

Nasazení a sejmutí hlavy 

 
1. hlava 
2. h ídel 
1. Pro hlavu bez o-kroužku a kolíku 

Hlava se nasadí tak, že se nasune na h ídel ná adí a zastr í až se zaklapnutím zapadne. 
Sejmutí hlavy se provádí jednoduchým vytažením.  

2. Pro hlavu s o-kroužkem a kolíkem  

 
1. hlava 
2. o-kroužek 
3. kolík 
Z drážky v hlav  vyjm te O-kroužek a z hlavy vytáhn te kolík. Nasa te hlavu na h ídel ná adí tak, 
aby otvor v hlav  byl nastaven proti otvoru v h ídeli. Otvory v hlav  a h ídeli prostr te kolík. 
Následn  vra te O-kroužek do p vodní polohy v drážce hlavy, kde zajistí kolík. Hlava se snímá 
opa ným postupem, než se nasazuje. 
Otvor v boku hlavy nastavte proti areta nímu kolíku na h ídeli a nastr te na h ídel ná adí, až 
zapadne do správné polohy. V p ípad  pot eby zlehka poklepat. 
Hlava se snímá jednoduchým vytažením. 
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D LEŽITÉ POKYNY K BEZPE NÉMU 
POUŽÍVÁNÍ KAZETA AKUMULÁTORU 

1. P ed použitím kazety akumulátoru si p e t te všechny pokyny a prostudujte si bezpe nostní 
zna ení na (1) nabíje ce akumulátoru, (2) akumulátoru a (3) výrobku, kde se bude akumulátor 
používat. 

2. Kazetu akumulátoru nerozebírejte. 
3. Jestliže se provozní doba velmi zkrátí, ihned p erušte práci. Je zde nebezpe í p eh átí, 

možnost popálení a dokonce výbuchu. 
4. Jestliže se vám elektrolyt dostane do o í, vypláchn te si je istou vodou a ihned vyhledejte 

léka skou pomoc. M že hrozit dokonce i ztráta zraku. 
5. Kazetu akumulátoru nezkratujte: 

(1) Nedotýkejte se svorek žádným vodivým materiálem. 
(2) Kazetu akumulátoru neukládejte do stejné úložné bedny jako h ebíky, mince a další 

kovové p edm ty. 
(3) Chra te kazetu akumulátoru p ed p sobením vody nebo dešt .  

Zkrat akumulátoru m že zp sobit velký tok proudu, p eh átí, možnost popálení a dokonce havárii. 
6. Ná adí a kazetu akumulátoru neukládejte na místech, kde teplota m že dosáhnout hodnot 

50°ºC (122 ºF) nebo je p ekro it. 
7. Kazeta akumulátoru se nesmí pálit ani když je vážn  poškozená nebo úpln  opot ebovaná. 

V ohni m že kazeta akumulátoru vybuchnout. 
8. Dávejte pozor, aby kazeta akumulátoru nespadla, a chra te ji p ed nárazem. 
USCHOVEJTE TENTO NÁVOD. 

Tipy, jak zachovat maximální životnost akumulátoru.  
1. Akumulátor dobíjejte d ív, než se úpln  vybije. Vždy, když si všimnete, že ná adí má menší 

výkon, p erušte práci a nabijte akumulátor. 
2. Nikdy nenabíjejte pln  nabitý akumulátor. P ebití zkracuje délku doby životnosti akumulátoru. 
3. Akumulátor nabíjejte p i pokojové teplot  10 ºC–40 ºC (50 ºF–104 ºF). P ed nabíjením 

nechejte horkou kazetu akumulátoru ochladit. 
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POPIS FUNKCE 
UPOZORN NÍ 

– P ed se izováním a kontrolou funkce ná adí se vždy p esv d te, že je ná adí vypnuté a kazeta 
akumulátoru vyjmutá. 

Instalace a vyjmutí akumulátoru  

 
1. ervená ást 
2. tla ítko  
3. akumulátor 
– P ed instalací nebo vyjmutím kazety akumulátoru vždy vypn te ná adí. 
– Kazetu akumulátoru vyjímejte tak, že ji vytáhnete z ná adí p i zasunutí tla ítka na elní stran  

kazety akumulátoru. 
– Kazetu akumulátoru vložíte tak, že pero na kazet  nastavíte proti drážce v pouzdru a vsunete 

kazetu. Vždy kazetu vsunujte až na doraz, kde se zajistí se slabým klapnutím. Jestliže budete 
vid t ervenou ást na horní stran  tla ítka, není zajišt na úpln . Zasu te ji úpln , až ervená 
ást nebude vid t. Jinak by mohla náhodou vypadnout z ná adí a zranit vás nebo n koho 

jiného v okolí. 
– Kazetu akumulátoru nevsunujte násilím. Jestliže nejde vsunout snadno, není vložená správn . 

Spušt ní 

 
1. spína  

UPOZORN NÍ 
– P ed vložením kazety akumulátoru do ná adí vždy zkontrolujte, že spína  správn  spíná a po 

uvoln ní se vrací do vypnuté polohy. 
– Sm r otá ení se m že m nit teprve až se ná adí zcela zastaví. Zm nou sm ru p ed 

zastavením ná adí m žete ná adí poškodit. Spína  je oboustranný pro otá ení bu  po sm ru 
nebo proti sm ru hodinových ru i ek. Ná adí se uvede do chodu pouhým zatažením spodní 
ásti (A) spína e, aby otá ení bylo po sm ru hodinových ru i ek, nebo jeho horní ásti (B) pro 

otá ení proti sm ru hodinových ru i ek. Uvoln ní spína e se ná adí zastaví. 
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Rozsvícení p ední svítilny 

 
1. svítilna 
2. spína  svítilny 

UPOZORN NÍ 
– Nedívejte se p ímo do sv tla nebo zdroje sv tla.  
Stisknutím spína e svítilny v jeho horní ásti se sv tlo rozsvítí a spodní ásti se vypne. 

POZNÁMKA 
– Ne istoty z objektivu svítilny stírejte suchým hadrem. Dávejte pozor, abyste objektiv svítilny 

nepoškrábali, protože by se mohla snížit svítivost. 
– Svítilna je vybavena obvodem proti nadm rnému vybíjení. Když se svítilna nerozsvítí ani po 

zapnutí spína e svítilny, pravd podobn  se zmenšil výkon akumulátoru. Zkuste dobít 
akumulátor. 

– Jestli sv tlo nepot ebujete, nechejte spína  svítilny ve vypnuté poloze. 


