
INSTRUKCJA BHP I 
UŻYTKOWANIA NARZĘDZI 



SPIS TREŚCI
Klucz udarowy Klucz dynamometryczny

Zestawy kluczy:
-torx
-nasadowe
-płasko-oczkowe 

Multimetr
Podnośniki hydrauliczne:
-typu żaba
-typu żuraw 
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KLUCZ UDAROWY

• Zakupiony przeze mnie klucz udarowy 
służy do zakręcania i odkręcania 
nakrętek/śrub przy użyciu udaru 
pneumatycznego. 
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Klucz ten można regulować 
poprzez przełącznik:

- obroty prawe i lewe

- a także zakres mocy 
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KLUCZ DYNAMOMETRYCZNY

• Jest przyrządem specjalistycznym dzięki któremu jest możliwe dokręcenie 
śrub bądź nakrętek poszczególnych elementów (np. śrub mocujących 
głowicę czy felgę) z odpowiednią siłą. 
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• Siłę z jaką mamy zamiar dokręcać 
ustawiamy pokrętłem 
zamontowanym w rączce klucza. 
Odpowiednie dokręcenie 
sygnalizuje nam charakterystyczny 
dźwięk i przeskakiwanie klucza. 
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• Po zakończeniu pracy kluczem należy rozkręcić go do pozycji „0” aby klucz 
nie uległ dekalibracji.
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ZESTAWY KLUCZY

• Klucze płasko-oczkowe – dają możliwość odkręcania śrub i nakrętek 

                                                 o określonym wymiarze (np. klucz 27 śruba M18)
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ZESTAWY KLUCZY

• Klucze nasadowe – służą do       
     odkręcania bądź 
dokręcania śrub/nakrętek. 
Ułatwiają one pracę w 
miejscach gdzie mamy 
ograniczoną ilość na ruch dzięki 
potocznie zwanej „grzechotce” 
kluczowi który po wykonaniu 
ruchu dokręcającego możemy 
wrócić do pozycji początkowej 
bez potrzeby demontażu z łba 
śruby.
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ZESTAWY KLUCZY

• Klucze typu torx – są one wygięte 
pod kątem 90’ dzięki czemu 
możemy używać ich gdy śruba z 
łbem wewnętrznym jest osadzona 
wewnątrz elementu
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ZESTAWY KLUCZY

• Pamiętajmy aby po zakończonej pracy wyczyścić i skompletować klucze.
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PODNOŚNIKI HYDRAULICZNE

• Podnośnik typu „żaba” – 
jest to podnośnik 
wyposażony w cztery 
kółka ( w tym dwa 
obrotowe) co umożliwia 
umieszczenie go pod 
niemalże każdym 
pojazdem a następnie 
podniesienie ( w tym 
przypadku na wysokość 47 
cm ciężaru maksymalnie 
ważącego 3T)
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PODNOŚNIKI HYDRAULICZNE

• Podnośnik typu „żuraw” – jest 
to podnośnik ułatwiający 
montaż i demontaż dużych 
podzespołów ( np. silnik, 
zwolnica). Możemy regulować 
jego udźwig poprzez 
wysunięcie ramienia w zakresie 
od 500kg aż do 2T.
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• Podnośnik należy rozłożyć poprzez opuszczenie dwóch podpór a następnie 
zablokowanie ich bolcami. To zapewni jego stabilność podczas podnoszenia 
a także zapewni bezpieczne przemieszczanie z danym elementem. 
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PODNOŚNIKI HYDRAULICZNE

• BHP!!! Podnośniki nie powinny służyć jako podpory,  powinny spełniać 
funkcje tylko podnoszenia, (funkcje podpory mogą spełniać tzw. „kobyłki”). 
Podnośniki po zakończeniu pracy powinny zostać złożone.
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MULTIMETR

• Zwany również miernikiem 
cyfrowym ma wiele 
zastosowań lecz w mechanice 
może służyć do dokonania 
pomiaru stanu naładowania 
akumulatora, bądź 
sprawdzenia ładowania 
alternatora.
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• Wszystkie narzędzia po zakończeniu ich użytkowania powinniśmy wyczyścić i 
zamknąć w odpowiednim opakowaniu.
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  Opracował i wykonał
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