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TECHNICKÝ LIST 

Aplikační pistole 400 AKU 

Akumulátorová pistole pro aplikaci kartuší 

 

Popis 
Aplikační pistole 400 AKU je poháněna 12 V baterií a je vyrobena z kvalitních 
a odolných materiálů. 

 

Typické 
aplikace 

 aplikace koaxiálních kartuší pro chemické kotvení 400 ml 

 aplikace koaxiálních kartuší pro chemické kotvení 380 ml 

 

Výhody 
 jednoduché a snadné použití a manipulace 

 profi provedení 

 

Technické 
informace 

Číslo modelu T75801148 

Napětí 14,4 V, stejnosměrný proud 

Nezatížená rychlost vysoká 4,5 mm/s 

nízká 1,5 mm/s 

Síla vytlačování 550 kp (kilopondů), tj. 5,394 kN 

Hmotnost 3,02 kg 

Doba dobíjení 1 hodina 

Výkon 90 tub kartuše o objemu 380 ml na plnou baterii při pokojové teplotě 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 



 

 

 

 
 
 
 
 

Str. 2 z 8 
 

 

Informace, uvedené v tomto technickém listu, se opírají o naše nejlepší znalosti, podložené výsledky laboratorních 
testů a praktickými zkušenostmi. Nicméně, vzhledem k tomu, že výrobek je často používán mimo rámec naší 
kontroly, nemůžeme ručit za nic jiného než za kvalitu výrobku jako takového. Neručíme za chyby vzniklé špatnou 
aplikací, použitím po době skladovatelnosti nebo špatným skladováním. 
 
Verze 01/19 
 

TECHNICKÝ LIST 

Aplikační pistole 400 AKU 

Akumulátorová pistole pro aplikaci kartuší 

Návod k 
použití 

1. Otevřete uzávěr kartuše s pryskyřicí 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Přišroubujte směšovač ke kartuši s pryskyřicí. 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Zatáhněte za zadní otočný knoflík, abyste vytáhli ozubnici a poté vložte 
kartuši do pistole. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. Zatlačte na zadní otočný knoflík, tím se dostane plocha pístu do kontaktu 
s kartuší a pistole je připravena k aplikaci. 
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TECHNICKÝ LIST 

Aplikační pistole 400 AKU 

Akumulátorová pistole pro aplikaci kartuší 

Návod k 
použití 

5. Protáhněte ruku řemínkem a položte ji na rukojeť. Druhou rukou 
přidržujte pevnou část. 

6. Pistole je uvedena do provozu stiskem hlavního vypínače. 

7. Po uvolnění hlavního vypínače se ozubnice vždy stáhne trochu zpět. 
Tento proces zabraňuje kapání, proto dříve, než stisknete hlavní vypínač, 
několik sekund počkejte, než se ozubnice začne pohybovat vpřed.  

8. Hlavní vypínač umístěný nad rukojetí může být použit pro kontrolu 
rychlosti. 

 

Důležité 
poznámky 

1. Nevkládejte kartuši do pistole, je-li mokrá, nebo pokud pryskyřice ztvrdla. 
2. Jestliže s pistolí pracujete delší dobu, může dojít k přehřátí motoru. Proto 
doporučujeme pistoli vždy po určitém čase vypnout. 
3. Nepoužívejte snadno hořlavý materiál ani pro čištění. 
4. Jestliže je ozubnice vytažena do své počáteční pozice, nezapínejte hlavní 
vypínač a nevypínejte jej na půli cesty. Toto opatření slouží k  tomu, aby 
nedošlo k úplnému oddělení spojky, což může způsobit náraz na tělo a 
poškození mechaniky. 
5. Když ozubnice dosáhne svého konce, pistole se automaticky zastaví. 
6. Pistole má zabudovanou funkci, která zabraňuje kapání pryskyřice.  
Přesto je zapotřebí, aby uživatel stiskl vypínač na více než dvě sekundy pro 
aktivaci této funkce. 
7. Šetření bateriemi: jestliže vypínač nebyl stisknut po dobu delší než 10 
minut, pistole se automaticky vypne, aby šetřila baterii. Pistole má rovněž 
zabudovanou funkci sloužící k šetření vysokého a nízkého výkonu baterie (viz 
tabulka níže). 
 

Režim Přesná hodnota 

 
 

Napěťová ochrana 

nízké napětí bez zatížení 11 V 

nízké napětí se zatížením 9,5 V 

vysoké napětí bez zatížení 16 V 

vysoké napětí se zatížením 15 V 

 

Čištění a 
údržba 

1. Dříve než začnete s údržbou nebo kontrolou pistole, vyjměte baterii. 
2. Jestliže se pryskyřice přilepí na ozubnici, je potřeba ji natáhnout do její 
původní počáteční pozice a nadbytečná pryskyřice se poté odstraní. 
3. Čištění pistole: Pistoli otírejte jemným, suchým hadrem. K čištění pistole 
nepoužívejte vodu ani organická rozpouštědla (ředidla), která mohou 
způsobit změnu barvy krytu. 
4. Provádějte pravidelnou údržbu a čištění pistole. 
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TECHNICKÝ LIST 

Aplikační pistole 400 AKU 

Akumulátorová pistole pro aplikaci kartuší 

Čištění a 
údržba 

5. Pistoli nerozebírejte. Jestliže je potřeba pistoli z jakéhokoli důvodu 
opravit, kontaktujte obchodního zástupce v místě, kde jste pistoli zakoupili, 
nebo opravu konzultujte s autorizovaným centrem. 
 
LED světlo na akumulátoru: 
Červené světlo – probíhá dobíjení baterie. 
Zelené světlo – baterie je dobitá. 
 
VAROVÁNÍ 
Neprovádějte dobíjení baterie za deště, sněžení nebo při vysokých okolních 
teplotách. 
 

Nabíjení baterie 
Nedobíjejte baterii, pokud je okolní teplota nižší než 10 °C nebo vyšší než 
40 °C. 
1. Pokud dobíjíte chladnou baterii (pod 5 °C) v teplém vnitřním prostředí, 
ponechte ji v místnosti alespoň hodinu před začátkem dobíjení. 
2. Po dobití baterie vyjměte nabíječku ze zásuvky. 
3. Po třech dobíjeních za sebou ponechte nabíječku alespoň hodinu 
vychladnout. 
4. Nepoužívejte generátor pro dobíjení baterie. 
 
 
 
 
 
 
 

 

Všeobecné 
instrukce 

1. Vezměte v úvahu podmínky pracovního prostředí. Nevystavujte aplikační 
pistoli a příslušenství dešti. Nepoužívejte pistoli v mokrém nebo vlhkém 
prostředí: dodržujte dobré osvětlení prostředí. Nepoužívejte pistoli v 
přítomnosti hořlavých kapalin nebo plynů. 
2. Chraňte pistoli před elektrickými šoky. Vyhněte se tělesnému kontaktu 
s uzemněnými nebo zakotvenými povrchy.  
3. Zabraňte dětem v kontaktu s aplikační pistolí. Nenechávejte nepovolané 
osoby dotýkat se pistole nebo prodlužovacího kabelu. Všechny nepovolané 
osoby by se měly zdržovat mimo pracovní oblast.  
4. Nářadí, které nepoužíváte, uchovejte ve skladu na suchém místě pod 
uzamčením mimo dosahu dětí. 
5. Na pistoli zbytečně netlačte. Pistole pracuje optimálně a bezpečněji při 
rychlosti, pro kterou byla původně vyvinuta. 
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TECHNICKÝ LIST 

Aplikační pistole 400 AKU 

Akumulátorová pistole pro aplikaci kartuší 

Všeobecné 
instrukce 

6. Při odpojení pistole ze zásuvky elektrického napětí kabelem nikdy 
neškubejte. Chraňte kabel před teplem, olejem a porušením ostrými 
předměty. 
7. Při používání pistole zachovávejte bdělost a řiďte se zásadami zdravého 
rozumu. Pokud jste unavení nebo jinak indisponovaní, s pistolí nepracujte. 
Zkontrolujte poškozené části. Jestliže jsou kryt nebo další části nástroje 
poškozené, měly by být pečlivě zkontrolovány: Je třeba posoudit, zda 
pistole bude pracovat správně a vykonávat funkci, pro kterou byla původně 
vyvinuta. Až poté začněte opět pracovat.  
8. Zkontrolujte seřízení/nastavení pohyblivých částí, poškození, upevnění a 
další podmínky, které mohou ovlivnit fungování pistole. 
9. Kryt nebo další části, které jsou poškozeny, musí být odborně opraveny 
nebo vyměněny autorizovaným centrem, není-li v tomto manuálu uvedeno 
jinak. Poškozené vypínače také nechte vyměnit v centrech, které jsou 
k tomu oprávněny. Nepoužívejte pistoli,  
jestliže nelze zapnout vypínač. 
10. Pro zajištění navržené provozní celistvosti nástroje neodstraňujte 
instalované kryty nebo šrouby. 
11. Nedotýkejte se pohyblivých částí nebo příslušenství, dokud není pistole 
odpojena z hlavního elektrického napětí. 
12. Používejte pistoli při nižším příkonu než jaký je uvedený na 
výkonnostním štítku, jinak se provedená práce může stát neefektivní 
vzhledem k přetížení motoru.  
13. Neotírejte plastové části kusem látky namočeným v rozpouštědle. 
Rozpouštědla jakou jsou benzín, ředidlo, benzen, halogenovaná 
rozpouštědla, alkohol (líh), amoniak (čpavek) apod. mohou plast poškodit a 
způsobit v něm trhliny nebo praskliny. Proto je žádným takovým 
rozpouštědlem neotírejte. Části z plastu otírejte jemným hadrem lehce 
namočeným v mýdlové vodě.  
14. Tyto instrukce pečlivě uschovejte. 
 
Důležité bezpečnostní instrukce týkající se baterie a akumulátoru 

Varování 

1. Upozornění: pro snížení rizika zranění dobíjejte pouze přesně určený typ 
akumulátorových baterií. Ostatní typy baterií mohou vybouchnout a způsobit 
tak zranění osob a materiální škody. 
2. Před použitím akumulátoru si přečtěte pokyny a výstražné poznámky 
uvedené na bateriích, akumulátoru a produktech, kde se baterie užívají. 
3. Nevystavujte akumulátor dešti nebo sněhu. 
4. Pro snížení rizika poškození elektrické zásuvky nebo kabelu, vždy kabel 
ze zásuvky vytáhněte. Nikdy kabelem při odpojování akumulátoru 
neškubejte. 
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TECHNICKÝ LIST 

Aplikační pistole 400 AKU 

Akumulátorová pistole pro aplikaci kartuší 

Všeobecné 
instrukce 

5. Použití nedoporučeného příslušenství nebo toho, které není prodáváno 
výrobcem akumulátorových baterií, může vést k nebezpečí požáru, 
elektrického šoku nebo zranění osob. 
6. Ujistěte se, že kabel je umístěn tak, že na něj nebude vstoupeno, nelze o 
něj zakopnout, nebo nedojde k jeho poškození jiným způsobem. 
7. Nespouštějte akumulátor, je-li kabel nebo zásuvka poškozena. Okamžitě 
jej vyměňte. 
8. V případě, že akumulátor nefunguje, odvezte jej na opravu do 
specializovaného centra. 
9. Dříve než se budete pokoušet o údržbu nebo čištění, vytáhněte kabel ze 
zásuvky, snížíte tak možnost elektrického šoku. Samotné vypnutí ovládání 
toto nebezpečí nezmenší.  
10. Akumulátor nebo baterii nerozebírejte, vezměte jej do odborného centra, 
je-li potřeba jej opravit. Nesprávné rozebrání může vést k riziku elektrického 
šoku nebo vzniku požáru. 

Dodatečná bezpečnostní pravidla pro akumulátor a baterie 

Varování 

1. Nedobíjejte baterie, je-li okolní teplota nižší než 10 °C či vyšší než 40 °C.  
2. Nepokoušejte se použít transformátor nebo motorový generátor.  
3. Otvory akumulátoru ničím nepřekrývejte nebo neucpávejte.  
4. Pokud baterie nepoužíváte, vždy překryjte konce baterie bateriovými 
krytkami. 
5. Nezkracujte zásobník pro baterii: 
- Nedotýkejte se konců baterie žádným vodivým materiálem. 
 - Vyhněte se skladování baterií v nádobě s ostatními kovovými předměty, 
jako jsou hřebíky, mince atd. 
 - Nevystavujte zásobník baterie vodě nebo dešti. 
- Zkrácení baterie může způsobit velký tok proudu, přehřátí, spálení a 
dokonce i selhání. 
6. Neskladujte pistoli a baterie v místech, kde může teplota přesáhnout 50 
°C. 
7. Baterii nelikvidujte spalováním, i když je vážně poškozena nebo 
kompletně opotřebovaná. Baterie může v ohni explodovat. 
8. Zabraňte pádu baterie na zem. S baterií netřeste. 
9. Nedobíjejte baterii uvnitř kufříku nebo jakékoli nádoby. Během procesu 
dobíjení musí být baterie umístěna v dobře větraném prostoru. 

 

Balení 1 pistole s 1 baterií 

 

 

 



 

 

 

 
 
 
 
 

Str. 7 z 8 
 

 

Informace, uvedené v tomto technickém listu, se opírají o naše nejlepší znalosti, podložené výsledky laboratorních 
testů a praktickými zkušenostmi. Nicméně, vzhledem k tomu, že výrobek je často používán mimo rámec naší 
kontroly, nemůžeme ručit za nic jiného než za kvalitu výrobku jako takového. Neručíme za chyby vzniklé špatnou 
aplikací, použitím po době skladovatelnosti nebo špatným skladováním. 
 
Verze 01/19 
 

TECHNICKÝ LIST 

Aplikační pistole 400 AKU 

Akumulátorová pistole pro aplikaci kartuší 

Skladování 
Aplikační pistoli 400 AKU skladujte v suchu při běžných teplotách. 
Nevystavujte pistoli přímému slunečnímu záření. 

 

Kontakt 
Sanax chemical construction s. r. o. 
Oldřichovská 194/16 , 405 02 Děčín 
www.sanax.cz 
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Schéma 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Rozložený 
nákres 

Číslo Část ks Číslo Část ks 

1 držák kartuše 1 19 motorový kroužek 1 

2 šroub 2 20 ovladač rychlosti 1 

3 plocha pístu (ocel) 1 21 hlavní kryt (LaR) 1 

4 pérko 3 22 šroub 10 

5 sloupec 2 23 připevnění ozubnice 1 

6 ozubnice 1 24 šroub 2 

7 šroub 10 25 matka 1 

8 smontování ozubnice 1 26 zadní knoflík 1 

9 ložisko 1 27 šroub 1 

10 upevnění 1 28 řemínek 1 

11 šroub 2 29 baterie 1 

12 šroub 5 30 nabíječka 1 

13 soukolí M1,5 x 24T 2 31 štítek nabíječky 1 

14 C kroužek 2 32 spodní štítek nabíječky 1 

15 PCB montáž 1 33 hlavní štítek 1 

16 šroub 3 34 pravý štítek 1 

17 montáž spouště 1 35 spodní štítek baterie 1 

18 montáž motoru 1    

 

 


