
Pneumatické rázové šroubováky typu PSR/SMP jsou určeny pro ruční utahování a povolování 
šroubů, matic a svorníků za jakéhokoliv stavu spojů šroubů. Jsou vhodné pro práce na montážních 
linkách, autoservisech a opravárenských firmách. Maximální průměry dříků utahovaných šroubů 
jsou uvedeny v technických údajích těchto pneumatických šroubováků. Nedosáhne-li se utažení 
nebo povolení spoje během 5-7 sekund, je nutné použít jiného způsobu povolování nebo utahování. 
Vhodné jsou pro utahování měkčích spojů bez nároku na vysokou přesnost utažení. Nízká hmotnost 
a ergonomický tvar snižují únavu obsluhy.

Rázový šroubovák typu SMP 140-1“ XA s jednoduchým regulátorem 
kroutícího momentu zabudovaného do rukojeti. Standardní velikost 
unašeče na výstupním vřetenu je 1“.

VŠEOBECNÉ POUŽITÍ           

ROZSÁHLÝ VÝBĚR ZE SORTIMENTU 

Nářadí DEPRAG INDUSTRIAL se 
vyznačuje kvalitou, jednoduchou 

a bezpečnou obsluhou, ergono-
mickým provedením, snadnou 
údržbou a optimálním poměrem 
výkonu a hmotnosti. Před zak-
oupením rázového šroubováku 
je třeba si uvědomit, jaké para-
metry by rázový šroubovák měl 
mít (max. kroutící moment, počet 
úderů, otáčky, pro jaké šrouby, 

hmotnost, provedení - pistolová 
rukojeť, přídavná rukojeť pro lepší 
uchopení atd.) a k jakému účelu 
bude používán. Technická data 
naleznete v našich prospektech, 
při výběru z našeho širokého sor-
timentu  Vám ochotně poradí naši 
odborníci. 

Pneumatické rázové šroubováky (utahováky)

Nová generace rázových šroubováků
Typ SMP 085-1/2“ZA

pro kroutící momenty 
od 90 - 2100 Nm

Rázový šroubovák (pistolová rukojeť)
Typ SMP 140-1“XA

Rázový šroubovák (přídavná rukojeť pro lepší uchopení)
Typ PSR 36C-L

Aplikace
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BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY               

Pneumatické rázové šroubováky (utahováky)

Výhody:
•  vysoká životnost
•  výkonnost
•  optimální obsluha
•  ergonomický tvar

Rychlé, trvalé utažení a povolení šroubů od M 6 do M 36.

Naše rázové šroubováky (utahováky) byly vyvinuty pro těžké šroubování ve výrobě, na montáži a při údržbě.

Mnohostranně použitelné nářadí robustního vzhledu je vhodné pro nejvyšší požadavky průmyslového využití,                           
např. v automobilovém průmyslu, v dílnách, ve slévárnách, v kamenolomech, ve stavebnictví a strojírenství.

Pistolová rukojeť
pro kroutící momenty od 90 - 1400 Nm
pro šrouby od M 6 - M 36

Přídavná rukojeť pro lepší uchopení
pro kroutící momenty od 1450 - 2100 Nm
pro šrouby od M 20 - M 36

Při používání pneumatického nářadí DEPRAG INDUSTRIAL  musí být dodržovány základní bezpečnostní předpisy, aby se předcházelo 
úrazu nebo poškození nářadí. Přečtěte si pozorně všechny pokyny uvedené v návodu k použití.

Použití v praxi


