
Návod na použití: Pneumatická hřebíkovací pistole T90 
HOLZMANN-MASCHINEN AUSTRIA 

 1 

 
 

 

 

 

NÁVOD NA POUŽITÍ 

Pneumatická hřebíkovací pistole 
MODEL: T90  

 

 
 

HOLZMANN-MASCHINEN GmbH 
Marktplatz 4 

A-4170 Haslach a.d.M. 
Tel.: +43/7289/71562-0 
Fax.: +43/7289/71562-4 

www.holzmann-maschinen.at 

AUSTRIA 
 

TENTO NÁVOD NA POUŽITÍ USCHOVEJTE PRO PŘÍPADNÉ POZDĚJŠÍ DOTAZY. 
POZOR: PŘED PRVNÍM POUŽITÍM PISTOLE SI POZORNĚ PŘEČTĚTE TENTO NÁVOD NA OBSLUHU.  

 

Obsah tohoto návodu na použití je vlastnictvím firmy HOLZMANN-MASCHINEN Schörgenhuber GmbH. Tento návod byl 
vyhotoven na základě nejlepšího vědomí a svědomí. Bez písemného souhlasu společnosti HOLZMANN-MASCHINEN 
není dovoleno tento návod zcela nebo částečně kopírovat. 

http://www.holzmann-maschinen.at/
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1 Bezpečnostní pokyny 
 

1. Dodržujte bezpečnostní pokyny, abyste tak předcházeli zbytečným zraněním. 

2. Pracoviště udržujte v čistotě. Pistoli nikdy nepoužívejte ve vlhkém prostředí 

nebo na místech, kde může snadno dojít ke vznícení. Pistoli používejte pouze 

na dostatečně osvětleném místě. 

3. Dětem není dovoleno pohybovat se v blízkosti nástroje. Zajistěte, aby 

nepovolané osoby dodržovali bezpečnou vzdálenost. 

4. Vždy používejte ochranné brýle a ochranu sluchu. 

5. Nikdy nemiřte pistolí na jiné osoby. 

6. Nikdy nenapojujte hřebíkovací pistoli na plynové lahve. 

7. Používejte výlučně tlakový vzduch z kompresoru o tlaku mezi 70 a 120 PSI 

nebo 4,8 až 8,3 bary. 

8. Nástroj nikdy nepřetěžujte překročením jeho dovoleného zatížení, aby 

nedošlo k jeho trvalému poškození. 

9. Nenoste volný oděv, rukavice, řetízky nebo jiné šperky, aby nedošlo k jejich 

zachycení na pohyblivé části nástroje. Doporučuje se nosit při práci obuv s 

protiskluzovou podrážkou. Noste takovou pokrývku hlavy, aby se pod ní skryly 

dlouhé vlasy. Dlouhé rukávy si vyhrňte nad lokty. 

10. Pistoli nikdy nepoužívejte po konzumaci alkoholu nebo jiných omamných 

látkách nebo při únavě. 

11. Pokud užíváte dlouhodobě nějaké léky nebo léky snižující koncentraci, 

obraťte se ohledně schválení práce s nástrojem na svého ošetřujícího lékaře. 

12. Údržbu nástroje provádějte pravidelně. 

13. Používejte pouze hřebíky a ostatní výrobky, které jsou doporučené výrobce. 

14. Nenechávejte ležet žádné předměty v blízkosti nástroje nebo na něm, aby 

nedošlo k nehodě. 

15. Poškozené nebo vadné části nechte okamžitě opravit nebo vyměnit. 
 
Tímto Vás chceme upozornit, že při práci s nástrojem mohou nastat situace, které 
nejsou popsány v těchto bezpečnostních pokynech. Na práci se proto vždy 
soustřeďte, protože riziko zranění je vyšší právě při rutinním používání nástroje. 

 
2 Technické údaje 
 
Rozsah tlaku:      0,5-0,8 MPa (75-120PSI) 
Rozsah délky hřebů:       50-90mm 
Kapacita zásobníku:       100 kusů 
Délka nástroje:        510mm  
Výška nástroje:        380mm 
Hmotnost:         3,80kg 
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3 Schéma zapojení + doplnění hřebíků 
 

 
 
Výše uvedené vyobrazení znázorňuje správné zapojení 
pneumatické hřebíkovací pistole na kompresor. 
 
 

1) Tlakový vzduch napojte na hřebíkovací pistoli podle 
obr. 15. 

2) Zásobník plně posuňte dozadu, aby šel otevřít pro 
naplnění. (obr. 16) 

3) Hřebíky o požadované délce vkládejte hrotem dolů. 
(Fig.17) 

4) Odpojte přívod zásobníku podle vyobrazení (obr. 
18) a zásobníkem posuňte směrem dopředu dokud 
nezapadne. 

5) Ofukovací zařízení nastavte do polohy od uživatele. 
Pro otáčení jemně povolte šroub „B“ a následně ho 
opět utáhněte. (obr. 19) 

 
 
 

4 Pokyny k použití 
 
POZOR:  
Nikdy se nedotýkejte spouštěcí páčky, pokud si nepřejete hřebíkovat, aby tak 
nedošlo k nechtěnému uvolnění hřebíků. 
Po práci vždy odpojte přívod tlakového vzduchu, zařízení očistěte, zaseklé 
hřeby odstraňte. Tlakový vzduch odpojte i před údržbou hřebíkovací pistole. 
Po každém použití pistoli řádně očistěte. 
Před každým použitím hřebíkovací pistole zkontrolujte, zda-li správně funguje 
spouštěcí mechanizmus  spolu s automatickým blokovacím mechanizmem. 
V případě zjištění závady zařízení nechte hřebíkovací pistoli zkontrolovat 
odborným servisem. 
Pokud z pistole uchází vzduch, nechte ji rovněž zkontrolovat v odborném 
servisu. 
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Hloubku hřebu lze regulovat pomocí nastavení hloubky hřebu (A) na obr. 20. 
Hloubka je výrobcem nastavena na „maximalní hloubku“. Hloubku střely 
prověřte na zkušebním vzorku. Pokud bude nutné přenastavení hloubky, 
povolte šroub (B) a posuňte regulaci hloubky do požadované pozice. 
Následně šroub (B) opět zajistěte. Na zkušebním vzorku vyzkoušejte nové 
nastavení. Nastavení v případě potřeby opakujte. Tlakový vzduch, který je 
potřebný k hřebíkování, je závislý na velikosti hřebíku a na tvrdosti materiálu 
použitého k hřebíkování. 
 

5 Odstranění zaseklého hřebíku 
 
POZOR: Nejprve odpojte hřebíkovací pistoli od přívodu tlakového vzduchu!! 
 

1. Zbylé hřeby vyjměte ze zásobníku. 
a. Zásobník odsuňte zcela dozadu. 
b. Hřebíky vysuňte dozadu a 

odstraňte je ze zásobníku. 
2. Pro uvolnění zaseklého hřebíku použijte 

opatrně plochý šroubovák nebo jiný 
vhodný plochý kus nářadí (obr. 24) 

3. Pokud se ani při postupu uvedeném výše 
nepodaři hřebík uvolnit, musí být oba 
šrouby (levý a pravý) povoleny podle obr. 
25. Následně uvoněte přední svorku a 
posuňte zásobník dozadu. Hřebík by měl 
jít nyní lehce uvolnit. Pistoli opět sestavte tak, že budete postupovat v 
opačném sledu úkonů. 

 

6 Údržba 
 
POZOR: Nejprve odpojte hřebíkovací pistoli od přívodu tlakového vzduchu! 
 
Údržba se skládá z občasného mazání. Podle potřeby aplikujte pár kapek 
oleje na pouzdro přípojky tlakového vzduchu. 
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7 Náhradní díly – rozpadový výkres: 

 
 
 


