
 1

 
 
 
 
 
 
 

 

MAŞINĂ DE GĂURIT CU 2 VITEZE 
  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

MANUAL DE UTILIZARE 
 
 

MAKITA CORPORATION  ANJO, AICHI, JAPONIA  -  FABRICAT IN R.P.C. 



 2

 



 3

 
 



 4

 
Simboluri 

 
Va prezentam mai jos simbolurile pentru aceasta maşină. Asiguraţi-vă că înţelegeţi 
semnificaţia acestora înainte de a utiliza maşina. 
 

 
 

  
 
 - citiţi manualul de utilizare 
 

   
  
 - izolaţie dublă 
 
 
 
 
  

-  Nu aruncaţi sculele şi echipamentele electrice la gunoiul menajer!  
  

În concordanţă cu Directiva Europeană 2002/96/EC privind 
utilizarea echipamentelor electrice si electronice şi implementarea 
acesteia în legislaţia naţională, echipamentul electric uzat, a cărui 
durată de utilizare a expirat, trebuie colectat separat şi predat unui 
centru specializat de reciclare. 
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Explicaţiile desenelor
 

1. baza mânerului 
2. mânerul lateral 
3. dantură 
4. protuberanţe 
5. slăbire 
6. strângere 
7.  burghiu 
8. cheie de mandrină 

9. manşon mobil 
10. manşon fix 
11. tijă de adâncime 
12. turaţie mică 
13. turaţie mare 
14. regulator de turaţie 
15. întrerupător 
16. buton de blocare 

17. inversor de sens 
18. lampă 
19. schimbător de viteze 
20. indicator 
21. schimbător de funcţii 
22. pompă de mână 
23. fante ventilaţie 
 

 
 
Model  HP 2050/HP2050F HP2051/HP2051F  
Performanţe 
 Beton turaţie mare: 20mm  20mm 
 Lemn turaţie mare: 25mm 25mm 
 turaţie mică: 40mm 40mm 
 Oţel turaţie mare: 8mm 8mm  
 turaţie mică: 13mm 13mm 
Turaţia în gol turaţie mare: 0-2900rpm 0-2900rpm 
 turaţie mică: 0-1200rpm 0-1200rpm 
Lovituri pe minut turaţie mare: 0-58000 rpm 0-58000rpm 
 turaţie mică: 0-24000rpm 0-24000rpm 
Lungime totală 362mm 360mm 
 Greutate neta 2,3kg 2,3kg  
 

 
• Datorită programului continuu de cercetare şi dezvoltare caracteristicile pot fi modificate 

fără o notificare prealabilă. 
• Notă: Caracteristicile pot diferi în funcţie de ţară.

 
Destinaţia maşinii  
Maşina are scopul de a efectua găuri în 
cărămidă, beton şi piatră, precum şi găuri fără 
impact în lemn, metal, ceramică şi plastic. 
 
Alimentarea  
Maşina se va alimenta de la o sursă de curent 
alternativ monofazat, cu tensiunea egală cu cea 
indicată pe plăcuţa de identificare a maşinii. 
Aceasta având dublă izolaţie se poate conecta 
la o priză de curent fără contact de 
împământare. 
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INSTRUCŢIUNI DE SIGURANŢĂ 

 
Siguranţa la locul de muncă 
1.  Păstraţi locul de muncă curat. Dezordinea 

favorizează producerea de accidente. 
2. Lucraţi în condiţii corespunzătoare. Nu 

expuneţi maşina în ploaie. Nu folosiţi maşina 
în locuri cu umiditate mare. Nu folosiţi 
maşina în prezenţa lichidelor sau a gazelor 
inflamabile. 

3. Protejaţi-vă împotriva electrocutării. 
Evitaţi contactul cu corpuri metalice(ţevi 
calorifere, frigidere). 

4. Nu permiteţi accesul copiilor sau a altor 
persoane în zona de lucru. 

5. Păstraţi corespunzător maşina. Atunci 
când nu utilizaţi maşina păstraţi-o în locuri 
uscate şi ferite de accesul copiilor. 

6. Nu forţaţi maşina. Folosiţi maşina numai în 
scopul pentru care e destinată. 

7. Folosiţi maşini adecvate. Nu utilizaţi 
maşini mici pentru lucrări grele şi nici nu 
folosiţi accesorii supradimensionate. Nu 
utilizaţi, de exemplu , circular de mână 
pentru tăierea trunchiurilor de copac. 

8. Purtaţi haine corespunzătoare. Nu purtaţi 
haine largi sau bijuterii. Acestea pot fi 
agăţate de părţile rotative ale maşinii. 
Mănuşile de lucru şi încălţăminte cu talpă 
antiderapantă se recomandă atunci când 
lucraţi afară. Purtaţi cască de protecţie şi 
părul strâns în timpul lucrului. 

9. Purtaţi ochelari de protecţie şi antifoane. 
10. Folosiţi accesoriile de absorbţie a 

prafului. Dacă maşina este prevăzută cu 
dispozitiv de absorbţie asiguraţi-vă că 
acesta este montat şi funcţionează 
corespunzător. 

11. Nu trageţi de cordonul de alimentare. Nu 
transportaţi niciodată maşina de cordon. 
Feriţi cordonul de alimentare de căldură 
uleiuri sau muchii tăioase. 

 12.Asiguraţi piesele. 
Folosiţi un dispozitiv de strângere sau o 
menghină pentru a fixa piesa. În felul acesta 
ea va fi fixată mai sigur decât daca o ţineţi 
cu mâna şi în plus, veţi avea ambele mâini 
libere pentru a manevra maşina. 

13. Evitaţi poziţiile de lucru obositoare. Fiţi 
atent să vă menţineţi în permanenţă 
echilibrul. 

 
14. Utilizaţi maşina cu grijă. 

Ţineţi maşina curată pentru performanţe mai 
bune şi creşterea siguranţei în exploatare. 

Urmaţi instrucţiunile pentru ungere şi 
schimbarea accesoriilor. Inspectaţi periodic 
cablul de alimentare şi în caz de defecţiune 
contactaţi un centru service pentru reparaţie 
/ înlocuire. Inspectaţi periodic cablurile 
prelungitoare şi înlocuiţi-le în caz de 
defecţiuni. Manipulaţi maşina în condiţii 
uscate şi curate, fără uleiuri şi grăsimi.  

15.Decuplaţi maşina de la reţea.  
In caz de neutilizare, înainte de a se trece la 
operaţiuni de întreţinere, sau la schimbarea 
accesoriilor, etc. 

16. Scoateţi cheile de scule.  
Înainte de a porni maşina, asiguraţi-vă că au 
fost îndepărtate cheile şi alte scule de 
reglare. 

17.Evitati pornirea accidentala. 
Nu transportaţi maşini conectate la reţea cu 
degetul pe butonul de pornire. Asiguraţi-vă 
că butonul este în poziţia “Oprit” înainte de a 
conecta maşina la reţea. 

18. Cablul prelungitor pentru exterior. In 
exterior, nu folosiţi decât cabluri 
prelungitoare omologate cu marcaj 
corespunzător.  

19.Atentie! 
Fiţi întotdeauna atenţi la ceea ce lucraţi. 
Acţionaţi cu simţul răspunderii. Nu folosiţi 
niciodată maşina când sunteţi obosit.  

20.Verificati piesele defecte ale maşinii. 
Periodic, verificaţi cu grijă perfecta 
funcţionare a dispozitivelor de securitate sau 
a pieselor uşor defectabile. Verificaţi daca 
funcţionarea pieselor în mişcare este 
corectă, dacă ele nu se gripează, sau dacă 
şi alte piese nu sunt defecte. Toate 
componentele trebuie montate corect şi 
îndeplinite toate condiţiile de funcţionare 
impecabilă a maşinii. Toate dispozitivele şi 
piesele defecte trebuie reparate sau 
înlocuite de un atelier de service autorizat, 
dacă nu se specifică altfel în cartea tehnica 
a maşinii. Toate întrerupătoarele defecte 
trebuiesc înlocuite de un service autorizat. 
Nu folosiţi niciodată o maşină la care 
întrerupătorul nu porneşte şi nu opreşte 
maşina corect.  

21.Atentie! Pentru securitatea dvs., nu utilizaţi 
decât accesorii şi dispozitive adaptabile 
menţionate în cartea tehnică a maşinii, sau 
recomandate de fabricant. Utilizarea altor 
accesorii ş dispozitive decât cele 
menţionate, prezintă pericol de rănire. 

22.Reparati-va maşina numai la un 
specialist. Aceasta maşină este conformă 
cu reglementările în vigoare. Toate 
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reparaţiile trebuie făcute de un specialist şi 
numai cu piese originale, altfel pot exista 
riscuri pentru securitatea utilizatorului. 

 
REGULI SUPLIMENTARE DE SIGURANŢĂ 

 
1. Când găuriţi într-un zid unde pot exista 

cabluri electrice sub tensiune, NU 
ATINGEŢI NICI O PARTE METALICĂ A 
MAŞINII! Ţineţi maşina numai de părţile 
izolate pentru a evita electrocutarea în 
cazul atingerii vreunui cablu electric. 

2. Purtaţi cască, ochelari şi mască de 
protecţie. De asemenea, se recomandă 
purtarea unei măşti de praf, antifoane şi 
mănuşi de protecţie.  

3. Asiguraţi-vă înainte de începerea lucrului 
că burghiul este bine fixat. 

4. Asiguraţi-vă că aveţi o suprafaţă de 
sprijin corespunzătoare şi că nu se află 
nimeni dedesubt atunci când lucraţi la 
înălţime 

5. Ţineţi bine maşina cu ambele mâini. 
6. Nu atingeţi piesele în mişcare.  
7. Nu lăsaţi maşina sa funcţioneze 

nesupravegheată 
  
 
INSTRUCŢIUNI DE FOLOSIRE 
 
IMPORTANT: 
 Asiguraţi-vă întotdeauna că maşina este oprită 
şi deconectată de la reţea înainte de a scoate 
sau monta mânerul lateral, burghiul sau alte 
accesorii. 

 
Mânerul lateral (aux.) (Fig. 1) 
 
Pentru a garanta un lucru în condiţii de 
siguranţă, folosiţi întotdeauna mânerul lateral. 
Instalaţi mânerul lateral în aşa fel încât dinţii 
mânerului sa se îmbine cu dinţii de pe gatul 
maşinii. Apoi, strângeţi mânerul spre dreapta, în 
poziţia dorita. Acesta pivotează cu 360 grade, 
ceea ce permite sa-l fixaţi în orice poziţie. 
 
Instalarea si scoaterea burghiului 
 
Modelele HP2050 si HP2050F (Fig. 2&3) 
 
Pentru a instala burghiul, introduceţi-l până la 
capăt în mandrină. Strângeţi mandrina cu 
mâna. Apoi introduceţi cheia de mandrina în 
fiecare din cele 3 găuri şi strângeţi rotind spre 
dreapta. Fiţi atenţi să strângeţi în cele 3 găuri 
uniform. 

Pentru a scoate burghiul, rotiţi cheia mandrinei 
spre stânga numai intr-una din cele 3 găuri, 
apoi deşurubaţi cu mâna. După ce folosiţi cheia 
mandrinei, puneţi-o în locul prevăzut pentru 
cheie. 
 
Modelele HP 2051 şi 2051F 
Ţineţi inelul şi rotiţi manşonul mandrinei spre 
stânga pentru a deschide mandrina. Introduceţi 
burghiul în mandrină cât mai adânc. Ţineţi bine 
inelul şi rotiţi manşonul spre dreapta pentru a 
strânge mandrina. Pentru a scoate burghiul 
ţineţi inelul şi rotiţi manşonul spre stânga. 
 
Tija profundorului (Fig. 4) 
Tija profundorului (indicator de adâncime) este 
folosită pentru a da găuri de lungime uniformă. 
Slăbiţi mânerul lateral şi introduceţi tija 
profundorului în orificiul mânerului lateral. 
Reglaţi tija la adâncimea dorită, apoi strângeţi 
mânerul lateral. 
 
Notă: Tija profundorului nu va putea fi utilizată 
în poziţia în care loveşte carcasa maşinii . 
  
 Întrerupătorul (Fig. 5) 
ATENŢIE:  
Înainte de a branşa maşina la reţea, verificaţi 
dacă trăgaciul de pornire funcţionează corect şi 
revine la poziţia “OFF” atunci când este eliberat.  
Pentru a porni maşina, apăsaţi trăgaciul de 
pornire. Cu cat apăsaţi mai tare pe trăgaci, cu 
atât viteza maşinii creste. Pentru funcţionarea 
continuă, apăsaţi trăgaciul de pornire, apoi 
butonul de blocare. Pentru a opri maşina când 
funcţionează continuu, apăsaţi trăgaciul 
complet, apoi eliberaţi-l. 
Prin acţionarea butonului regulator se limitează 
turaţia maximă a maşinii. Pentru turaţie mare se 
roteşte butonul spre dreapta iar pentru turaţie 
mică se roteşte spre stânga. 
 
Aprinderea lămpii (HP2050F ŞI HP2051F) 
ATENŢIE!  
Nu priviţi direct sursa de lumină a maşinii.  
Pentru a aprinde lampa apăsaţi întrerupătorul 
iar pentru a o stinge eliberaţi-l. 
NOTĂ: 
Folosiţi o cârpă uscată pentru a şterge lampa. 
Fiţi atenţi să nu zgâriaţi lampa pentru a nu 
diminua intensitatea luminoasă a acesteia. 
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 Inversorul de rotaţie (Fig. 6) 
 
ATENŢIE: 
 Verificaţi întotdeauna sensul de rotaţie înainte 
de a porni maşina. 

 Aşteptaţi ca maşina să se oprească din rotaţie 
complet înainte de a utiliza inversorul. Riscaţi 
să distrugeţi maşina dacă schimbaţi sensul de 
rotaţie înainte de a se opri complet. 

Maşina are un inversor care permite 
schimbarea sensului de rotaţie. Deplasaţi 
inversorul în poziţia < = (partea A) pentru rotire 
spre dreapta, sau în poziţia = >(partea B) pentru 
rotire spre stânga. 
 
Schimbarea vitezei (Fig. 7) 
Puteţi selecta una dintre cele 2 viteze cu 
ajutorul selectorului de viteze. Pentru o turaţie 
mica rotiţi selectorul astfel încât indicatorul de 
pe carcasa maşinii să arate numărul I de pe 
buton, iar pentru turaţie mare maşinii să arate 
numărul II. 
Daca selectorul nu se roteşte uşor, mişcaţi uşor 
mandrina, apoi rotiţi din nou selectorul. 
ATENŢIE! 
Schimbaţi viteza numai după ce maşina s-a 
oprit complet , altfel maşina se poate defecta. 
Fixaţi butonul în poziţie corectă. Utilizarea 
maşinii cu schimbătorul de viteze în poziţie 
intermediară duce la defectarea maşinii. 
 
Selectarea modului de operare (Fig. 8) 
Maşina poseda un selector al modului de 
operare. Pentru rotaţie fără percuţie, apăsaţi 
butonul selectorului în poziţia în care este 
simbolul corespunzător. 
Pentru rotire cu percuţie apăsaţi butonul în 
poziţia cu simbolul corespunzător. 
ATENŢIE: 
Apăsaţi întotdeauna butonul până la capăt la 
modul dorit. Daca utilizaţi selectorul cu butonul 
neapăsat corect, (la jumătate) riscaţi să 
distrugeţi maşina. 
 
 Utilizare 
Rotopercuţia 
Pentru a lucra in beton, granit, ţiglă, etc., 
împingeţi butonul selectorului în poziţia 
corespunzătoare pentru a efectua rotopercuţia. 
Utilizaţi un burghiu cu vârful din carbură de 
tungsten. Dacă gaura se înfundă cu resturi, nu 
forţaţi burghiul. Din contră, lăsaţi-l să se învârtă 
în gol, şi retrageţi jumătate burghiul din gaura. 
Repetând operaţia de câteva ori, veţi curăţa 
gaura complet. După ce găuriţi, folosiţi pompa 
de praf pentru a curăţa gaura. 

Găurirea 
Pentru a lucra in lemn, metal sau plastic, 
apăsaţi butonul selectorului în poziţia cu 
simbolul pentru a efectua numai rotire. 
Găurirea lemnului 
Când lucraţi în lemn, veţi obţine cele mai bune 
rezultate folosind burghie prevăzute cu vârf de 
ghidare, ceea ce face găurirea mai uşoară 
împingând tăişul burghiului în interiorul piesei 
de lucrat. 
 
Găurirea metalului 
Pentru a împiedica burghiul sa alunece la 
începutul găuririi, faceţi un semn în locul unde 
doriţi să găuriţi cu ajutorul unui punctator. 
Plasaţi vârful burghiului în semn şi începeţi 
găurirea. Când găuriţi în metal, folosiţi un 
lubrifiant. Numai fierul şi alama pot fi găurite 
uscat. 
 
ATENŢIE: 
 apăsarea excesivă a maşinii nu grăbeşte 
găurirea; din contră, există riscul de a distruge 
vârful burghiului, de a reduce randamentul şi 
viaţa maşinii. 

 atunci când burghiul pătrunde în partea 
cealaltă a piesei, forţa exercitată pe burghiu şi 
maşină este foarte mare. De aceea, trebuie să 
ţineţi bine maşina şi să fiţi foarte atenţi atunci 
când burghiul începe să pătrundă în partea 
cealaltă a piesei de găurit. 

 Un burghiu blocat poate fi retras punând 
inversorul în direcţia opusă de rotaţie. Trebuie 
atunci sa fiţi atenţi, deoarece maşina riscă să 
reculeze brusc dacă nu o ţineţi bine. 

 asiguraţi întotdeauna piesele mici de găurit cu 
un dispozitiv de prindere. 
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ÎNTREŢINERE 
ATENŢIE: 
 Înainte de orice intervenţie la maşină 
asiguraţi-vă că este oprită de la contact şi 
debranşată de la reţea. 

 
Curăţarea orificiilor de aerisire (Fig. 10) 
Curăţaţi periodic orificiile de aerisire pentru a 
evita înfundarea lor cu murdărie, praf, etc. 
Pentru a menţine securitatea şi fiabilitatea 
maşinii, reparaţiile, întreţinerea sau reglajele 
trebuie făcute de centrele de întreţinere 
MAKITA . 
 

ACCESORII 
ATENŢIE 
Accesoriile de mai jos sunt recomandate pentru 
a fi folosite împreună maşinile din acest manual. 
Folosirea altor accesorii poate duce la 
producerea de accidente. 
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Nivelul de zgomot si vibraţii 
 

Puterea acustică la funcţionarea în gol este de 97 dB (A) 
Nivelul de zgomot in timpul lucrului poate depăşi 108 dB (A) 

 
- Purtaţi antifoane – 

 
Valoarea acceleraţiei vibraţiilor nu este mai mare de 6 m/s2. 
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DECLARAŢIE DE CONFORMITATE EC 

 
Noi declarăm pe proprie răspundere că acest produs este în conformitate cu următoarele 
standarde şi documente standardizate, 

  
EN 60745, EN55014, EN61000 

 
În concordanţă cu Directivele Consiliului 73/23/EEC, 89/336/EEC, 98/37/EC 

 
Yasuhiko Kanzaki CE 2005 

 

 
 

Director 
 

MAKITA INTERNATIONAL EUROPE LTD 
Michigan Drive, Tongwell, Milton Keynes, 

Bucks MK15 8JD , ANGLIA 
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GARANŢIA 
 

PRODUSELE MAKITA SUNT GARANTATE CONFORM PREVEDERILOR LEGALE 
DIN CERTIFICATUL DE GARANŢIE EMIS DE CĂTRE IMPORTATOR. 
 
DEFECŢIUNILE DATORATE UZURII NORMALE, LOVITURILOR, SUPRASOLICITĂRII 
SAU A UTILIZĂRII IMPROPRII SAU NECONFORME INSTRUCŢIUNILOR CUPRINSE ÎN 
PREZENTUL MANUAL DE UTILIZARE, NU SUNT ACOPERITE DE GARANŢIE. 
 
ÎN CAZ DE DEFECŢIUNE, NU DESFACEŢI ŞI NU DEMONTAŢI MAŞINA, TRIMITEŢI-O 
ÎMPREUNĂ CU CERTIFICATUL DE GARANŢIE LA DISTRIBUITORUL DVS. SAU LA CEL 
MAI APROPIAT CENTRU SERVICE MAKITA. 
 
ATENŢIE!!! 
ÎN CAZUL APARIŢIEI UNOR SIMPTOME ANORMALE ÎN FUNCŢIONAREA UZUALĂ A 
MAŞINII (ZGOMOTE, VIBRAŢII, MIROS NEPLĂCUT, SCĂDEREA TURAŢIEI, ÎNCĂLZIRE 
EXCESIVĂ, ETC.) SE VA ÎNCETA LUCRUL ŞI SE VA CONTACTA DE URGENŢĂ UN 
SERVICE AUTORIZAT MAKITA PENTRU VERIFICARE ŞI EVENTUALA REMEDIERE A 
DEFECTELOR.  
CONTINUAREA LUCRULUI ÎN CONDIŢIILE DE MAI SUS, POATE DUCE LA 
PRODUCEREA UNOR AVARII MAJORE, ACCIDENTE ŞI EVENTUALA ANULARE A 
GARANŢIEI. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
CORPORATIA MAKITA 

3-11-8 SUMIYOSHI-CHO, ANJO, AICHI 446 
JAPONIA 

 
IMPORTATOR: 

MAKITA ROMANIA SRL 
Sos. Bucuresti – Urziceni nr. 31 

PAVILION R, XPO MARKET DORALY 
Com. AFUMATI / ILFOV 

TEL: 021-3511382/3511387 
FAX: 021-312.54.95 

www.makita.ro 
 

 
 


