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NÁVOD K OBSLUZE UPÍNACÍHO PŘÍPRAVKU PATMBM4.0 
DO UPÍNACÍHO PŘÍPRAVKU JE MOŽNO UPEVNIT NÁSLEDUJÍCÍ VÁZACÍ KLEŠTĚ: 

PAT1M4.0, PAT1.5M4.0, PAT1M4.0-BT a PAT1.5M4.0-BT 
AUTOMATICKÝ SYSTÉM PRO UPÍNÁNÍ KABELOVÝCH PŘÍCHYTEK 

 Panduit Corp. 2018 Překlad Originální návod 
 
ÚVOD 
 
Upínací přípravek PATMBM4.0 umožňuje práci bez použití rukou, má vlastní ovládání a vázací kleště v něm 
umístěné je možno pootočit o 90°. Vázací kleště se upevňují do přípravku PATMBM4.0, takže pracovní operace 
probíhají v upnutém nástroji. Kleště se uvádí do činnosti stlačením nožního pedálu. Při montáži postupujte 
přesně podle následujícího návodu, bod po bodu. 
 

 

UPOZORNĚNÍ: VŠICHNI ZAMĚSTNANCI, KTEŘÍ PRACUJÍ DO VZDÁLENOSTI 
DESETI STOP (PŘIBLIŽNĚ 3 METRY) OD JAKÉKOLIV ČÁSTI 
ZAŘÍZENÍ, JSOU POVINNI NOSIT OCHRANNÉ BRÝLE. 

 

Obr. 1 
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Následující kleště systému Panduit na automatické vázání kabelových spojek: PAT1M4.0, PAT1.5M4.0, 
PAT1M4.0-BT a PAT1.5M4.0-BT jsou dále souhrnně nazývány jako systém vázacích kleští „PAT“. 
 
MONTÁŽ OCHRANNÉHO KRYTU A VÁLCE 
 

 

UPOZORNĚNÍ: Ochranný kryt (7) je nutno nastavit do polohy (jak je to znázorněno na 
obrázku 1 na straně 1) z důvodu, aby byl obličej obsluhy chráněn 
před případnými odlétajícími kabelovými příchytkami. 

 

  

Vymontujte šrouby z upínacího přípravku a sestavu 
ochranného krytu připevněte tak, jak je to 
znázorněno na obrázku. 

Vymontujte šrouby z upevňovacího přípravku a sestavu 
válce / nožního ventilu připevněte tak, jak je to 
znázorněno na obrázku. 

 
UPÍNÁNÍ KLEŠTÍ 
 
Aby práce s upínacím přípravkem PATMBM4.0 byla bezproblémová, postupujte při instalaci přesně podle 
následujícího návodu. Pro nastavení sklonu kleští budete potřebovat šestihranný klíč 5 mm. Pro upevnění 
vázacích kleští do upínacího přípravku není potřeba žádný nástroj. 
 
1. Pokud je již systém vázacích kleští PAT nainstalován, nejprve odpojte „samičí“ rychlospojku na konci 

vzduchové hadice od „samčího“ přívodu vzduchu na zadní straně podavače PDM. V příslušném návodu 
(PA27647A01) najdete pokyny, jak systém vázacích kleští PAT obsluhovat. 

 
2. Uvolněte knoflík (2) upínacího třmenu a upínací třmen (1) odklopte do boku. 
 
3. Do upínacího přípravku vložte vázací kleště (PAT). Kleště musí být orientované tak, aby spoušť mířila 

způsobem vyobrazeným na obr. 1 na str. 1. Nos kleští v jejich přední části musí být vložen na dvě pryžové 
podložky umístěné na podpěře nosu (4). Kleště zatlačte držadlem do místa upnutí, až zapadnou do své 
polohy. Přesvědčte se, že se páčka (5) nachází nad spouští kleští. Zavřete upínací třmen a zajistěte ho 
řádným utažením knoflíku ve směru hodinových ručiček. 

 
4. Uvolněte šrouby (9) a seřiďte náklon polohovací desky (10). Polohovací desku (10) natočte přitom tak, aby 

se dostala do polohy vhodné pro práci kleští. Šrouby (9) utáhněte utahovacím momentem 3 500 Nm (20 lbf-
in). Tím budou kleště pevně držet v požadované poloze. 

 
5. Nyní propojte „samičí“ rychlospojku na T-kusu upínacího přípravku se „samčím“ přívodem vzduchu na zadní 

straně podavače PDM (viz obr. 1 na straně 1). Dále připojte „samičí“ rychlospojku na konci vzduchové 
hadice vedoucí od zdroje dodávaného vzduchu k „samčímu“ přívodu vzduchu na T-kusu upínacího 
přípravku (viz obr. 1 na straně 1). 
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POZNÁMKA: Nedoporučuje se, aby byl zásobník pro shromažďování odřezků (3) nasazený, pokud se 

instaluje velké množství kabelových příchytek. Pokud se tento sběrací zásobník použije, je 
potřeba ho vyprázdnit vždy dříve, než se naplní 180 odřezky kabelových příchytek. 

 
POZNÁMKA: Aby se zlepšila práce při extrémních úhlech, je možno použít sadu ke snížení napětí 

(PATM-RKS). Se sadou se dodává instruktážní list (PA26264A01). 
 
OBSLUHA 
 
Pro ovládání upínacího přípravku PATMBM4.0 se používá tlak vzduchu o stejné hodnotě, jaká se používá pro 
ovládání vázacích kleští, [to je 65 psi(g) (4,5 baru); při provozu zařízení smí dojít k poklesu tlaku max. o 
10 psi(g) (0,7 baru)]. Malý regulátor tlaku, který je zapojen do vzduchové hadice upínacího přípravku, je 
přednastavený z výroby a je uzavřen. Nepotřebuje žádné nastavování. Umístěte sestavu nožního ventilu (8) na 
vhodné místo. Umístěte svazek nebo jiné součásti, které mají být k sobě sepnuty, do otevřených čelistí kleští a 
stiskněte nožní ventil tak, až kabelová příchytka obepne svazek, napne se a až se koneček odřízne. Svazek 
posuňte na další místo, které má být sepnuto, a tak pokračujte dále. V návodu k obsluze systému vázacích 
kleští PAT naleznete další podrobnosti o jejich obsluze a údržbě. 
 

 
UPOZORNĚNÍ: NEVKLÁDEJTE PRSTY do čelistí kleští. 

 
 
MONTÁŽ 
 
Základovou desku (6) montážního přípravku PATMBM4.0 připevněte k pracovnímu stolu nebo k vozíku za 
použití čtyř šroubů 5/16" nebo M8. Šablona s rozmístěním otvorů pro připevnění je zobrazena na obrázku níže 
(není v měřítku). 
 

 
Obrázek 5 
 

NÁHRADNÍ DÍL - WT28984B01 MONTÁŽ VÁLCE (prodává se samostatně) 
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DOPORUČENÁ KONFIGURACE ZAŘÍZENÍ 

 
 

E-mail: 
techsupport@panduit.com 

 
Webové stránky pro země EU: 

www.panduit.com/emea 
 

E-mail pro země EU: 
emeatoolservicecenter 

@panduit.com 

 
 

www.panduit.com 

Technická podpora: 
Tel.: 1-800-777-3300 

 
 

Panduit Europe • EMEA Service Center  
Almelo, Nizozemí 

Tel.: +31 546 580 452 • Fax: +31 546 580 441 
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