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TECHNICK Á  DATA 
Řezačka závitových tyčí

M18 BLTRC

Výrobní číslo 4698 65 01... 
... 000001-999999

Napětí výměnného akumulátoru 18 V
Oblast řezu 
Ocel

M 6 x 1 
M 8 x 1,25 
M 10 x 1,5 
M 12 x 1,75

Oblast řezu 
Ušlechtilá ocel

M 6 x 1 
M 8 x 1,25 
M 10 x 1,5

Hmotnost podle prováděcího předpisu EPTA 
01/2014 (Li-Ion 2,0 Ah...12,0 Ah) 3,9 kg…5,0 kg
Doporučená teplota okolí pro provoz -18°C ... +50°C

Doporučené akupaky M18B... 
M18HB...

Doporučené nabíječky M12-18...
Informace o hluku 
Naměřené hodnoty odpovídají EN 62841. V třídě A posuzovaná 
hladina hluku přístroje činí typicky:
Hladina akustického tlaku (Kolísavost 
K=3dB(A)) 75,27 dB (A)
Hladina akustického výkonu (Kolísavost 
K=3dB(A)) 86,27 dB (A)
Používejte chrániče sluchu !
Informace o vibracích 
Celkové hodnoty vibrací (vektorový součet tří směrů) zjištěnéve 
smyslu EN 62841.
Hodnota vibračních emisí ah 0,48 m/s2

Kolísavost K= 1,5 m/s2

VAROVÁNI!
Úroveň chvění uvedená v tomto návodu byla naměřena podle 
metody měření stanovené normou EN 62841 a může být použita 
pro porovnání elektrického nářadí. Hodí se také pro průběžný odhad 
zatížení chvěním.
Uvedená úroveň chvění představuje hlavní účely použití elektrického 
nářadí. Jestliže se ale elektrické nářadí používá pro jiné účely, s 
odlišnými nástroji nebo s nedostatečnou údržbou, může se úroveň 
chvění odlišovat. To může značně zvýšit zatížení chvěním během celé 
pracovní doby.
Pro přesný odhad zatížení chvěním se musí také zohlednit časy, 
během kterých je přístroj vypnutý nebo kdy je sice v chodu, ale 
skutečně se s ním nepracuje. To může zatížení chvěním během celé 
pracovní doby značně snížit.
Stanovte doplňková bezpečnostní opatření pro ochranu obsluhy 
před účinky chvění jako například: technická údržba elektrického 
nářadí a nástrojů, udržování teploty rukou, organizace pracovních 
procesů.

8

6

10

9
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Popis zařízení

1  Stolní podpěry

2  LED kontrolka

3  Fixní závitová matice

4  Pohyblivá závitová matice

5  Imbusový klíč (5 mm)
6  Uvolňovací spoušť

7  Rukojeť 
Izolovaná uchopovací 
plocha

8  Spoušť

9  Šrouby s vnitřním 
šestihranem

10  Akumulátory

VAROVÁNI Přečtěte si všechny bezpečnostní pokyny, 
instrukce, popisy a údaje, které obdržíte s přístrojem. Pokud 
následující pokyny nedodržíte, může to vést k úderu elektrickým 
proudem, požáru nebo těžkým poraněním.
Všechna varovná upozornění a pokyny do budoucna 
uschovejte.

 SPECIÁLNÍ  BEZPEČNOSTNÍ  UPOZORNĚNÍ
Obsluha tohoto zařízení musí být poučena o konkrétních 
nebezpečích spojených s použitím tohoto zařízení a o základních 
bezpečnostních opatřeních před začátkem první práce s ním a pak 
přinejmenším jednou za rok.
Provozní podnik musí:
• poskytnout obsluze návod k použití a
• zajistit, aby si ho obsluha přečetla a pochopila.
Udržujte etikety a štítky. Tyto obsahují důležité informace. Pokud 
jsou nečitelné nebo chybí, musí být vyměněny.
Vždy používejte zdravý rozum a buďte opatrní při používání 
nářadí. Není možné předvídat každou situaci, která by mohla vést 
k nebezpečným důsledkům. Nepoužívejte toto nářadí, pokud nero-
zumíte tomuto návodu k obsluze nebo pokud máte pocit, že práce 
je nad rámec Vašich schopností. Obraťte se na Milwaukee Tool nebo 
vyškolený profesionál pro další informace nebo školení.
Nepracujte na elektricky živých částech. Zařízení NENÍ izolováno.
Ruce a volné oblečení mějte v dostatečné vzdálenosti od řezacích 
nástrojů a jiných pohyblivých dílů. Hrozí nebezpečí těžkého zranění, 
včetně amputace končetin.
Používejte ochranné pomůcky. Při práci se strojem neustále nosit 
ochranné brýle. Doporučujeme rovněž použití součástí ochranného 
oděvu a ochranné obuvi, jako protiprašné masky, ochranných ruka-
vic, pevné a neklouzající obuvi, ochranné přilby a ochrany sluchu.
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Aby se snížilo nebezpečí zranění, používejte při provozu nebo 
provádění servisu na nářadí bezpečnostní brýle nebo brýle s 
bočními štítky. Materiál může prasknout nebo se rozbít.
Zabraňte náhodnému spuštění zařízení, aby nedošlo ke zranění 
nebo poškození.
Nikdy nedržte nářadí v oblasti čelistí a řezných nástrojů.
Před použitím vždy zkontrolujte nástroje a čelisti z hlediska prasklin 
a jiných známek opotřebení.
Řezačku závitových tyčí, akumulátor a nabíječku používejte, jen 
když jsou v perfektním technickém stavu. 
Poškození nechte okamžitě opravit v autorizované speciální dílně.
Před zahájením veškerých prací na vrtacím šroubováku vyjmout 
výměnný  akumulátor.
Nepoužívejte nářadí bez instalovaných nástrojů. Prsty by mohly být 
rozdrcené s nebo bez nástrojů na místě.
Než provedete řez, odstraňte všechny nastavovací nástroje a klíče.
Aby nedošlo ke zranění nebo poškození, neponořujte nikdy nástroj, 
vyjímatelnou baterii nebo nabíječku do kapaliny a nedovolte, aby 
do nich nějaká kapalina vnikla.
Neřežte krátké délky obrobku, kde se prsty mohou dostat do 
blízkosti řezných nástrojů. Nástroje jsou ostré!
Obrobek nesmí být vystaven žádným mechanickým silám.
Aby se snížilo nebezpečí výbuchu, zasažení elektrickým proudem a 
poškození majetku a vybavení, neřežte nikdy objekty pod napětím.
Nástroj NENÍ izolovaný. Dotyk s obvodem pod napětím může vést k 
těžkému zranění nebo usmrcení.
Čepele na nástrojích jsou ostré. Nesahejte rukama do blízkosti 
řezacích břitů a pohyblivých částí. Vyhýbejte se řezání krátkých 
kusů materiálu, které vystavují ruce blízko čepelím. Může dojít k 
potrhání a amputaci.
VAROVÁNI Některý prach vytvořený silovým broušením, řezáním, 
broušením, vrtáním a jinými stavebními činnostmi obsahuje chemi-
kálie, o kterých je známo, že způsobují rakovinu, vrozené vady nebo 
jiné reprodukční chyby. Některé příklady těchto chemikálií jsou:
•olovo z nátěrů na bázi olova
• krystalický křemen z cihel a cementu a jiných zdicích výrobků a
• arsen a chrom z chemicky ošetřovaného řeziva.
Vaše riziko z těchto expozic se liší v závislosti na tom, jak často 
děláte tento typ práce. Pro snížení Vaší expozice těmto chemiká-
liím: pracujte v dobře větraném prostoru a pracujte se schváleným 
bezpečnostním vybavením, jako jsou masky na ochranu proti 
prachu, které jsou speciálně určeny k �ltrování mikroskopických 
částic.
VAROVÁNI! Abyste zabránili nebezpečí požáru způsobeného 
zkratem, poraněním nebo poškozením výrobku, neponořujte 
nářadí, výměnnou baterii nebo nabíječku do kapalin a zajistěte, 
aby do zařízení a akumulátorů nevnikly žádné tekutiny. Korodující 
nebo vodivé kapaliny, jako je slaná voda, určité chemikálie a bělicí 
prostředky nebo výrobky, které obsahují bělidlo, mohou způsobit 
zkrat. 
Akumulátor systému M18 nabíjejte pouze nabíječkou systému M18. 
Nenabíjejte akumulátory jiných systémů.
Náhradní akumulátory ani nabíječku neotvírejte, skladujte je 
v suchu, chraňte před vlhkem. 

 OBLAST  VYUŽITÍ
Tato vysoce výkonná řezačka závitových tyčí je určena pro profesi-
onální použití.
VAROVÁNI: Pro snížení rizika zranění řežte pouze materiály pro 
řezné nástroje (viz „Speci�kace“). Nepokoušejte se řezat jiné 
materiály.
Toto nářadí odřízne závitovou tyč čistě a bez vzniku otřepu a 
umožní, aby byly matice dány na závit ručně bez dodatečné úpravy. 
Kvalita obrobku, nečistota a povlak by mohly ovlivnit schopnost 
ručního nasazování matic na závit. 
 
POZNÁMKA: Používejte toto nářadí na řezání velikostí a materiálů 
uvedených níže. Jiné velikosti nebo materiály poškodí nářadí a 
obrobek.
NEPROVOZUJTE ani NEPOUŽÍVEJTE ve vlhkých podmínkách ani v 
přítomnosti hořlavých kapalin nebo plynů.
NEPOUŽÍVEJTE na řezání tvrzených šroubů, závitů různých velikostí 
nebo armovacích tyčí.
POZNÁMKA: Řezačka tyčí je navržena tak, aby se matice dala ručně 
nasadit na závit na řezané tyči. Kvalita vlákna, povrchová úprava 
(t.j. pozinkovaná nebo pokovená), nečistoty a povlak by mohly 
ovlivnit schopnost nasadit matici volně na řezanou tyč.
VAROVÁNI: Pokud se nástroje musí otevřít bez dokončení cyklu, 
nikdy neuvolňujte hlavní rukojeť. Pomocí druhé ruky stiskněte 
tlačítko zpětného chodu, dokud se nerozsvítí kontrolka. Položte 
ruku zpět na obrobek a držte ho bezpečně. Poté stiskněte hlavní 
spouštěcí spínač, dokud se nářadí automaticky nezastaví na 
otevření nástrojů.

POUŽITÍ
Při používání zařízení vždy noste ochranné brýle.
Řezné nástroje jsou ostré. Nesahejte rukama do blízkosti řezacích 
břitů a pohyblivých částí. Vyhýbejte se řezání krátkých kusů 
materiálu, které vystavují ruce blízko řezným nástrojům. Může dojít 
k potrhání a amputaci.

Při používání nad hlavou se ujistěte, že OBA konce tyče jsou 
zajištěny, aby se zabránilo pádu kusů, když je řez dokončen.
Řezání 

• Před použitím se ujistěte, že řezné nástroje jsou zarovnány 
pro správnou velikost tyče.

• Dbejte na to, aby byly šestihranné šrouby pevně utaženy. 
• Řežte čistý materiál, aby se prodloužila životnost čepele 

řezného nástroje.
• Než začnete řezat, otřete špínu a úlomky z materiálu a 

řezných nástrojů.
• Používejte řezací nástroje pouze na materiálu, pro který 

byly určeny. Jiné materiály by mohly poškodit řezný nástroj 
a nářadí.

• Vložte akumulátor.
• Aby byla zajištěna náležitá životnost nástroje, závitová tyč 

musí být při řezání úplně a správně spojená s nástroji. Pro 
přesnou práci vždy před řezáním zajistěte obrobek.

• Nepokoušejte se o šikmé řezy. To by způsobilo poškození 
řezných nástrojů a obrobku. Při spuštění řezu držte materiál 
pevně a bezpečně proti �xnímu řeznému nástroji.

• Chcete-li spustit zpětný chod, stiskněte tlačítko zpětného 
chodu; rozsvítí se kontrolka tlačítka. Stiskněte a podržte 
spouštěcí spínač pro zpětný chod. 
POZNÁMKA: Nářadí přejde do zpětného režimu, pouze 
pokud čelisti NEJSOU zcela otevřeny.
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Tlačítko zpětného chodu
Pokud se musí řezné čelisti otevřít bez ukončení řezacího cyklu:

1. Uvolněte spouštěcí spínač.
2. Stiskněte tlačítko zpětného chodu. ROZSVÍTÍ SE kontrolka 

tlačítka.
3. Zatáhněte spouštěcí spínač a držte nářadí pevně, dokud se 

řezné čelisti zcela neotevřou. POZNÁMKA: Nářadí přejde 
do zpětného režimu, pouze pokud čelisti NEJSOU zcela 
otevřeny.

Zaseknuté řezné nástroje
Špína a úlomky mohou způsobit, že řezné nástroje se dohromady 
zaseknou po provedení řezu. Pokud se nářadí vypne a řezné čelisti 
jsou stále zavřené:

1. Stiskněte tlačítko zpětného chodu a zatáhněte spouštěcí 
spínač, dokud se řezné čelisti zcela neotevřou. Pokud to 
nefunguje,

2. Vyjměte akumulátor
3. Vyberte, vyčistěte a znovu nainstalujte řezné nástroje podle 

pokynů v části „Vyjmutí/Výměna řezných nástrojů“.

ÚDRŽBA
Před zahájením veškerých prací na vrtacím šroubováku vyjmout 
výměnný  akumulátor.
Nikdy neotvírejte řezačku závitových tyčí, vyměnitelnou baterii 
ani nabíječku. Zkontrolujte řezačku závitových tyčí s ohledem na 
případné problémy, např. hluk nebo zaseknutí pohyblivých částí, 
které by mohly mít vliv na nářadí.
Zkontrolujte praskliny a další známky opotřebení řezacích nástrojů.
Vyčistěte prach a úlomky z otvorů. Rukojeť udržujte čistou, suchou 
a bez oleje nebo mastnoty. K čištění používejte pouze jemné 
mýdlo a navlhčenou tkaninu, protože některé čisticí prostředky a 
rozpouštědla škodí plastům a jiným izolovaným částem. Některé 
z nich jsou benzín, terpentýn, ředidlo na lak, ředidlo na barvy, 
chlorované čisticí rozpouštědla, amoniak a čisticí prostředky pro 
domácnost obsahující amoniak. Nikdy nepoužívejte hořlavá nebo 
zápalná rozpouštědla kolem nářadí.
Zkontrolujte ostrost řezných nástrojů a vyměňte opotřebované 
řezné nástroje.
Vyměňte řezné nástroje, pokud jsou odštípnuté nebo poškozené. 
Řezné nástroje vždy vyměňujte jako sadu. Používejte jen nože 
MILWAUKEE.
Aby nedošlo ke zranění nebo poškození, neponořujte nikdy nástroj, 
vyjímatelnou baterii nebo nabíječku do kapaliny a nedovolte, aby 
do nich nějaká kapalina vnikla.
Větrací štěrbiny nářadí udržujeme stále čisté.
Další servisní a opravárenské práce mohou provádět pouze autori-
zované odborné provozovny.
Používat výhradně příslušenství Milwaukee a náhradní díly 
Milwaukee. Díly jejichž výměny nebyla popsána, nechte vyměnit v 
autorizovaném servisu (viz.“Záruky / Seznam servisních míst)
Při potřebě podrobného rozkresu konstrukce, oslovte informací 
o typu a čísle přímo servis a nebo výrobce, Techtronic Industries 
GmbH, Max-Eyth-Straße 10, 71364 Winnenden, Germany.

AKUMULÁTORY
Teplota přes 50°C snižuje výkon akumulátoru. Chraňte před 
dlouhým přehříváním na slunci či u topení.
Kontakty nabíječky a akumulátoru udržujte v čistotě.
Pro optimální životnost je nutné akumulátory po použití plně dobít. 
Déle nepoužívané akumulátory je nutné před použitím znovu nabít.
K zabezpečení dlouhé životnosti by se akumulátory měly po nabití 
vyjmout z nabíječky.
Při skladování akumulátoru po dobu delší než 30 dní:, Skladujte 
akumulátor v suchu při cca 27°C., Skladujte akumulátor při cca 
30%-50% nabíjecí kapacity., Opakujte nabíjení akumulátoru 
každých 6 měsíců.
Použité nevyhazujte do domovního odpadu nebo do ohně. Milwau-
kee nabízí ekologickou likvidaci starých článků, ptejte se u vašeho 
obchodníka s nářadím.
Náhradní akumulátor neskladujte s kovovými předměty, nebezpečí 
zkratu.
Při extrémní zátěži či vysoké teplotě může z akumulátoru vytékat 
kapalina. Při zasažení touto kapalinou okamžitě zasažená místa 
omyjte vodou a mýdlem. Při zasažení očí okamžitě důkladně po 
dobu alespoň 10min.omývat a neodkladně vyhledat lékaře. 
V nabíjecím postu nabíječky neskladujte kovové předměty, 
nebezpečí zkratu.

PŘEPRAVA LITHIUM-IONTOVÝCH BATERIÍ
Lithium-iontové baterie spadají podle zákonných ustanovení pod 
přepravu nebezpečného nákladu.
Přeprava těchto baterií se musí realizovat s dodržováním lokálních, 
vnitrostátních a mezinárodních předpisů a ustanovení.
Spotřebitelé mohou tyto baterie bez problémů přepravovat po 
komunikacích.
Komerční přeprava lithium-iontových baterií prostřednictvím 
přepravních �rem podléhá ustanovením o přepravě nebezpečného 
nákladu. Přípravu k vyexpedování a samotnou přepravu smějí 
vykonávat jen příslušně vyškolené osoby. Na celý proces se musí 
odborně dohlížet.
Při přepravě baterií je třeba dodržovat následující:
Zajistěte, aby kontakty byly chráněné a izolované, aby se zamezilo 
zkratům. Dávejte pozor na to, aby se svazek baterií v rámci balení 
nemohl sesmeknout. Poškozené a vyteklé baterie se nesmějí 
přepravovat. Ohledně dalších informací se obraťte na vaši přepravní 
�rmu.
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CE-PROHLÁŠENÍ O SHODĚ
Prohlašujeme na naši výhradní odpovědnost, že produkt popsán 
v části „Technické údaje“ splňuje všechna příslušná ustanovení 
směrnic
2011/65/EU (RoHS)   
2006/42/EC   
2014/30/EU   
a byly použity následující harmonizované normy 
EN 62841-1:2015   
EN 55014-1:2017   
EN 55014-2:2015   
EN 50581:2012

 Winnenden, 2019-01-31

Alexander Krug / Managing Director 
Zplnomocněn k sestavování technických podkladů.
Techtronic Industries GmbH 
Max-Eyth-Straße 10, 71364 Winnenden, Germany

SYMBOLY

Před spuštěnám stroje si pečlivě pročtěte návod k 
používání.

Při práci se strojem neustále nosit ochranné brýle.

Tahová síla

POZOR! VAROVÁN! NEBEZPEČÍ!

Před zahájením veškerých prací na vrtacím šroubováku 
vyjmout výměnný  akumulátor.

Ruce mějte v dostatečné vzdálenosti od řezacího nástroje 
a jiných pohyblivých dílů. Prsty se mohou dostat do 
řezacího mechanismu a může dojít k jejich poranění nebo 
uříznutí. 
Příslušenství není součástí  dodávky, viz program 
příslušenství.
Elektrická zařízení, baterie/akumulátory se nesmí likvido-
vat společně s odpadem z domácností. Elektrická zařízení, 
baterie/akumulátory je třeba sbírat odděleně a odevzdat 
je v recyklačním podniku na ekologickou likvidaci. Na 
místních úřadech nebo u vašeho specializovaného prode-
jce se informujte na recyklační podniky a sběrné dvory.

V napětí

Stejnosměrný proud

Značka shody v Evropě

Značka shody na Ukrajině

Značka shody pro oblast Eurasie
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