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Maşină de găurit  
cu percuţie 6002/6280
INTRODUCERE
• Această sculă este destinată perforării roto-percutante în 

cărămidă, beton şi piatră, ca şi găuririi în lemn, metal, 
ceramică şi material plastic

• Această sculă nu este destinată utilizării profesionale
• Citiţi şi păstraţi acest manual de instrucţiuni 3

CARACTERISTICI TEHNICE 1

ELEMENTELE SCULEI 2
A Întrerupător deschis/închis şi controlul vitezei
B Buton pentru închiderea întrerupătorului
C Rotiţă pentru reglajul vitezei maxime
D Comutator pentru schimbarea direcţiei de rotaţie
E Întrerupator pentru alegerea functiei de gaurire
F Mâner auxiliar (6280)
G Sistem de reglare a adâncimii (6280)
H Fantele de ventilaţie

SIGURANŢA
INSTRUCŢIUNI DE SIGURANŢĂ GENERALE

 ATENŢIE! Citiţi toate indicaţiile de avertizare şi 
instrucţiunile. Nerespectarea indicaţiilor de avertizare şi a 
instrucţiunilor poate provoca electrocutare, incendii şi/sau 
răniri grave. Păstraţi toate indicaţiile de avertizare şi 
instrucţiunile în vederea utilizărilor viitoare. Termenul 
de “sculă electrică” folosit în indicaţiile de avertizare se 
referă la sculele electrice alimentate de la reţea (cu cablu de 
alimentare) şi la sculele electrice cu acumulator (fără cablu 
de alimentare).

1) SIGURANŢA LA LOCUL DE MUNCĂ
a) Păstraţi-vă locul de muncă curat şi bine iluminat. 

Dezordinea la locul de muncă sau existenţa unor 
sectoare de lucru neiluminate poate duce la accidente.

b) Nu folosiţi maşina în medii cu pericol de explozie, 
acolo unde există lichide, gaze sau pulberi 
inflamabile. Sculele electrice pot produce scântei care 
să aprindă pulberile sau vaporii.

c) Nu permiteţi accesul copiilor şi al altor persoane în 
timpul lucrului cu maşina. Dacă vi se distrage atenţia 
puteţi pierde controlul asupra maşinii.

2) SECURITATE ELECTRICĂ
a) Ştecherul de racordare a maşinii trebuie să se 

potrivească cu priza de alimentare. Nu este permisă 
în nici-un caz modificarea ştecherului. Nu folosiţi 
adaptoare pentru ştechere la maşinile legate la 
pământ. Ştecherele nemodificate şi prizele de curent 
adecvate acestora reduc riscul de electrocutare.

b) Evitaţi contactul corporal cu suprafeţe legate la 
pământ ca ţevi, radiatoare, plite electrice şi 
frigidere. Există un risc crescut de electrocutare atunci 
când corpul dv. este şi el legat la pământ.

c) Nu lăsaţi maşina afară în ploaie sau în mediu umed. 
Riscul de electrocutare creşte atunci când într-o sculă 
electrică pătrunde apă.

d) Nu trageţi niciodată maşina de cordonul de 
alimentare pentru a o transporta, a o atârna sau a 
scoate ştecherul din priza de curent. Feriţi cordonul 
de alimentare de căldură, ulei, muchii ascuţite sau 
de subansamble aflate în mişcare. Un cordon de 
alimentare deteriorat sau înfăşurat măreşte riscul de 
electrocutare.

e) Atunci când lucraţi cu scula electrică în aer liber, 
folosiţi numai cordoane prelungitoare autorizate 
pentru exterior. Întrebuinţarea unu cordon prelungitor 
adecvat utilizării în aer liber reduce riscul de electrocutare.

f) Atunci când nu poate fi evitată utilizarea sculei 
electrice în mediu umed, folosiţi un întrerupător de 
circuit cu împământare. Folosirea unei întrerupător de 
circuit cu împământare reduce riscul de electrocutare.

3) SECURITATEA PERSOANELOR
a) Fiţi vigilenţi, fiţi atenţi la ceea ce faceţi şi procedaţi 

raţional atunci când lucraţi cu scula electrică. Nu 
folosiţi maşina dacă sunteţi obosiţi sau vă aflaţi sub 
influenţa drogurilor, alcoolului sau a 
medicamentelor. Un moment de neatenţie în timpul 
lucrului cu maşina poate duce la răniri grave.

b) Purtaţi echipament de protecţie personală şi 
întotdeauna ochelari de protecţie. Folosirea 
echipamentelor de protecţie a persoanei ca mască de 
protecţie împotriva prafului, încălţăminte antiderapantă, 
cască de protecţie sau aparat de protecţie auditivă, în 
funcţie de tipul şi domeniul de folosire al sculei electrice, 
reduce riscul rănirilor.

c) Evitaţi o punere în funcţiune involuntară. Înainte de a 
introduce ştecherul în priză şi/sau de a introduce 
acumulatorul în scula electrică, de a o ridica sau de a 
o transporta, asiguraţi vă că aceasta este oprită. 
Dacă atunci când transportaţi scula electrică ţineţi degetul 
pe întrerupător sau dacă porniţi scula electrică înainte de a 
o racorda la reţeaua de curent, puteţi provoca accidente.

d) Înainte de a pune maşina în funcţiune scoateţi afară 
cheile reglabile şi fixe. O cheie reglabilă sau fixă, aflată 
într-o componentă de maşină care se roteşte, poate 
provoca răniri.

e) Nu vă supraapreciaţi. Asiguraţi-vă o poziţie stabilă 
şi păstraţi-vă întotdeauna echilibrul. Astfel veţi putea 
controla mai bine maşina în situaţii neaşteptate.

f) Purtaţi îmbrăcăminte de lucru adecvată. Nu purtaţi 
haine largi sau podoabe. Ţineţi părul, 
îmbrăcămintea şi mănuşile departe de componente 
aflate în mişcare. Îmbrăcămintea largă, podoabele şi 
părul lung pot fi prinse de piesele aflate în mişcare.

g) Dacă există posibilitatea montării de echipamente şi 
instalaţii de aspirare şi colectare a prafului, 
asiguraţi-vă că acestea sunt conectate şi folosite 
corect. Folosirea unei instalaţii de aspirare a prafului 
poate duce la reducerea poluării cu praf.

4) MANEVRAŢI ŞI FOLOSIŢI CU GRIJĂ SCULELE 
ELECTRICE

a) Nu suprasolicitaţi maşina. Folosiţi scula electrică 
destinată executării lucrării dumneavoastră. Cu 
scula electrică potrivită lucraţi mai bine şi mai sigur în 
domeniul de putere specificat.
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b) Nu folosiţi scula electrică dacă are întrerupătorul 
defect. O sculă electrică, care nu mai poate fi pornită sau 
oprită este periculoasă şi trebuie reparată.

c) Scoateţi ştecherul afară din priză şi/sau îndepărtaţi 
acumulatorul, înainte de a executa reglaje, a 
schimba accesorii sau de a pune maşina la o parte. 
Această măsură preventivă reduce riscul unei porniri 
involuntare a maşinii.

d) În caz de nefolosire păstraţi maşinile la loc 
inaccesibil copiilor. Nu permiteţi persoanelor care 
nu sunt familiarizate cu maşina sau care n-au citit 
prezentele instrucţiuni, să folosească maşina. 
Sculele electrice sunt periculoase atunci când sunt 
folosite de persoane fără experienţă.

e) Întreţineţi-vă cu grijă maşina. Controlaţi dacă 
componentele mobile funcţionează corect şi dacă 
nu se blochează, dacă nu există piese defecte sau 
deteriorate, care să afecteze funcţionarea maşinii. 
Înainte de a repune în funcţiune maşina, duceţi-o la 
un atelier de asistenţă service pentru repararea sau 
înlocuirea pieselor deteriorate. Multe accidente s-au 
datorat întreţinerii defectuoase a sculelor electrice.

f) Păstraţi accesoriile bine ascuţite şi curate. 
Accesoriile atent întreţinute, cu muchii tăietoare bine 
ascuţite se blochează mai greu şi pot fi conduse mai 
uşor.

g) Folosiţi sculele electrice, accesoriile, dispozitivele 
de lucru etc. conform prezentelor instrucţiuni. Ţineţi 
seama de condiţiile de lucru şi de lucrarea care 
trebuie executată. Întrebuinţarea unor scule electrice 
destinate altor utilizări decât cele preconizate, poate 
duce la situaţii periculoase.

5) SERVICE
a) Permiteţi repararea maşinii dumneavoastră numai 

de către un specialist calificat şi numai cu piese de 
schimb originale. În acest mod este garantată 
menţinerea siguranţei de exploatare a maşinii.

INSTRUCŢIUNI DE SIGURANŢĂ PENTRU MAŞINA DE 
GĂURIT CU PERCUŢIE

GENERALITĂŢI
• Această sculă nu trebuie să fie folosit de persoane sub 

16 ani
• Decuplaţi întotdeauna ştecherul de la sursa de 

alimentare înainte de a face o reglare sau o 
schimbare de accesoriu

• Purtaţi aparat de protecţie auditivă (zgomotul poate 
provoca pierderea auzului)

• Folosiţi mânerele suplimentare din setul de livrare 
(pierderea controlului poate duce la vătămări corporale) 
(6280)

• Folosiţi cabluri de prelungire derulate complet, protejate/
izolate, cu o capacitate de 16 amperi

• Nu prelucraţi materiale care conţin azbest (azbestul 
este considerat a fi cancerigen)

• Praful rezultat din materiale precum vopseaua care conţine 
plumb, unele specii de lemn, minerale şi metale poate fi 
periculos (contactul cu praful sau inhalarea acestuia poate 
provoca reacţii alergice şi/sau afecţiuni respiratorii 
operatorului sau persoanelor care stau în apropiere); 
purtaţi o mască de praf şi lucraţi cu un dispozitiv de 
extragere a prafului când poate fi conectat

• Anumite tipuri de praf sunt clasificate ca fiind 
cancerigene (cum ar fi praful de stejar şi fag) în special în 
combinaţie cu aditivi pentru tratarea lemnului; purtaţi o 
mască de praf şi lucraţi cu un dispozitiv de 
extragere a prafului când poate fi conectat

• Respectaţi reglementările naţionale referitoare la 
aspiraţia prafului în funcţie de materialele de lucru 
folosite

ÎNAINTEA UTILIZĂRII
• Verificaţi întotdeauna dacă tensiunea de alimentare este 

aceeaşi cu tensiunea indicată pe plăcuţa de identificare a 
sculei (sculele cu o specificaţie de 230V şi 240V pot fi 
conectate şi la alimentare de 220V)

• Evitaţi daunele provocate de şuruburi, ţinte şi alte 
elemente din timpul lucrului; înlăturaţi aceste elemente 
înainte de a trece la acţiune

• Folosiţi detectoare adecvate pentru depistarea 
conductelor şi conductorilor de alimentare sau 
apelaţi în acest scop la întrerprinderea locală de 
furnizare a utilităţilor (contactul cu conductorii electrici 
poate provoca incendii sau electrocutare; deteriorarea 
unei conducte de gaz poate duce la explozii; spargerea 
unei conducte de apă provoacă pagube materiale sau 
poate provoca electrocutare)

• Securizaţi piesa de lucru (o piesă de lucru fixată cu 
clame sau într-o menghină este ţinută mult mai în 
siguranţă decât manual)

• Nu folosiţi scula atunci când cordonul sau prezintă 
defecţiuni; înlocuirea lor se va efectua de o persoană 
autorizată

ACCESORII
• SKIL garantează funcţionarea perfectă a aparatului 

numai dacă sunt folosite accesoriile originale
• Folosiţi numai accesoriile a căror turaţie admisă este cel 

puţin egală cu turaţia maximă la mers în gol a aparatului
ÎN TIMPUL FUNCŢIONĂRII
• Feriţi întotdeauna cordonul de părtile în mişcare ale 

sculei
• Dacă burghiul se blochează brusc (ceea ce cauzează o 

reacţie periculoasă) trebuie sa opriţi imediat aparatul
• Apucaţi maşina numai de mânerele izolate atunci 

când executaţi lucrări la care accesoriul ar putea 
nimeri conductori ascunşi sau propriul cablu de 
alimentare al maşinii (contactul cu un conductor sub 
tensiune determină punerea sub tensiune a 
componentelor metalice ale maşinii şi duce la 
electrocutare) 

• În cazul unor defecţiuni electrice sau mecanice 
deconectaţi imediat instrumentul şi scoateţi şnurul din 
priză

• În cazul în care cordonul este deteriorat sau secţionat în 
timpul lucrului, nu atingeţi cordonul, dar deconectaţi 
imediat de la priză

DUPĂ UTILIZARE
• Când puneţi instrumentul la o parte, deconectaţi motorul 

şi asiguraţi-vă că toate elementele mobile şi-au oprit 
complet mişcarea

UTILIZAREA
• Pornit/oprit 4
• Întrerupător-blocare pentru uz continu 5
• Control de viteză pentru start încet 6
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• Reglajul vitezei maxime 7
Potenţiometrul rotativ C asigură reglajul al vitezei maxime 
de la mică la mare
- porniţi scula
- blocaţi comutatorul
- rotiţi potenţiometrul rotativ C pentru a selecta viteza 

maximă
• Schimbarea direcţiei de rotaţie 8

- dacă pârghia nu se aşa în poziţia corectă stânga/
dreapta, întrerupător A 2 nu va putea fi acţionat

! schimbaţi direcţia de rotaţie abia atunci când 
aparatul este complet oprit

• Burghiat normal contra burghiatul de ciocan 9
! selecteaza functia de gaurire numai când scula 

este oprită şi deconectată de la priză
• Înlocuirea biţi 0

- introduceţi bitul mat adânc în mandrina
! nu folosiţi biţi cu coadă deteriorată

• Reglajul adâncimii de găurire ! (6280)
• Mânuirea şi dirijarea sculei @

! în timp ce lucraţi, ţineţi întotdeauna scula de zonă 
(zonele) de prindere colorate gri

- folosiţi întotdeauna mânerul auxiliar F 2 (care 
trebuie să fie ajustat aşa cum apare în schemă) (6280)

- menţineţi fantele de ventilaţie H 2 neacoperite
- nu exercitaţi prea multă presiune asupra aparatului; 

lăsaţi aparatul să funcţioneze

SFATURI PENTRU UTILIZARE
• Folosiţi biţi juste #

! folosiţi numai biţi ascutite
• Pentru perforarea în beton sau piatră, este necesară 

exercitarea unei presiuni constante
• La găurirea în metale feroase

- când este necesară găurirea la un diametru mare, 
efectuaţi întâi o găurire intermediară, la diametru mai 
mic

- ungeţi cu ulei din când în când burghiul
• Găurire aşchiată în lemn $
• Găurire în ziduri fara praf %
• Găurire în plafoane fara praf ^
• Găurire în tigle fara a aluneca &
• A se vedea alte recomandări la www.skileurope.com

ÎNTREŢINERE / SERVICE
• Păstraţi aparatul şi cablul curat (mai ales fantele de 

ventilaţie H 2)
! deconectaţi de la priză înainte de a curăţa

• Dacă în ciuda procedeelor de fabricaţie şi control 
riguroase scula are totuşi o pană, repararea acesteia se 
va face numai la un atelier de asistenţă service autorizat 
pentru scule electrice SKIL
- trimiteţi scula în totalitatea lui cu bonul de cumpărare 

la distribuitorul sau la centrul de service SKIL cel mai 
apropiat (adrese şi diagrame de service se găseasc la 
www.skileurope.com)

MEDIUL
• Nu aruncaţi sculele electrice, accesoriile sau 

ambalajele direct la pubelele de gunoi (numai pentru 
ţările din Comunitatea Europeană)
- Directiva Europeană 2002/96/EC face referire la 

modul de aruncare a echipamentelor electrice şi 
electronice şi modul de aplicare a normelor în 
conformitate cu legislaţia naţională; sculele electrice în 
momentul în care au atins un grad avansat de uzură şi 
trebuiesc aruncate, ele trebuiesc colectate separat şi 
reciclate într-un mod ce respectă normele de protecţie 
a mediului inconjurător

- simbolul * vă va reaminti acest lucru

DECLARAŢIE DE CONFORMITATE 
• Declarăm pe proprie răspundere că acest product este 

conform cu următoarele standarde sau documente 
standardizate: EN 60745, EN 61000, EN 55014, în 
conformitate cu regulile 2004/108/CE, 2006/42/CE, 
2011/65/UE

• Documentaţie tehnică la: SKIL Europe BV 
(PT-SEU/PJE), 4825 BD Breda, NL

23.11.2011

ZGOMOT/VIBRAŢII
• Măsurat în conformitate cu EN 60745 nivelul de presiune 

a sunetului generat de acest instrument este de 92 dB(A) 
iar nivelul de putere a sunetului 103 dB(A) (abaterea 
standard: 3 dB), iar nivelul vibraţiilor ✱ m/s² (metoda 
mînă-braţ; incertitudine K = 1,5 m/s²)
✱ când găuriţi în metal 2,9 m/s²
✱ când găuriţi cu percuţie în beton 15,9 m/s²

• Nivelul emisiilor de vibraţii a fost măsurat în conformitate 
cu un test standardizat precizat în EN 60745; poate fi 
folosit pentru a compara o sculă cu alta şi ca evaluare 
preliminară a expunerii la vibraţii atunci când folosiţi scula 
pentru aplicaţiile menţionate
- utilizarea sculei pentru aplicaţii diferite sau cu 

accesorii diferite şi prost întreţinute poate creşte 
semnificativ nivelul de expunere

- momentele în care scula este oprită sau când 
funcţionează dar nu execută nicio lucrare, pot reduce 
semnificativ nivelul de expunere

! protejaţi-vă împotriva efectelor vibraţiilor prin 
întreţinerea sculei şi a accesoriilor sale, păstrând 
mâinile calde şi organizând procesele de lucru
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Ударна бормашина 6002/6280
УВОД
• Този инстpумент е пpедназначен за удаpно 

пpобиване на туxла, бетон и камък, а също така и за 
пpобиване на дъpво, метал, кеpамика и пластмаса

• Този инструмент не е предназначен за 
професионална употреба

• Прочетете и пазете това ръководство за работа 3

ТЕXHИЧЕСКИ ПAРAМЕТРИ 1

ЕЛЕМЕНТИ НА ИНСТРУМЕНТА 2
A Спусък за включване/изключване и pегулиpане на 

скоpостта
B Бутон за застопоpяване на включващия спусък
C Диска за pегулиpане на максимална скоpост
D Пpевключвател за обpъщане на посоката на въpтене
E Пpевключвател за избоp на пpобивна функция
F Помощна ръчка (6280)
G Дълбочинен ограничител (6280)
H Вентилационните отвоpи

БЕЗОПАСНОСТ
ОБЩИ УКАЗАНИЯ ЗА БЕЗОПАСНА РАБОТА

 ВНИМАНИЕ! Прочетете внимателно всички 
указания. Неспазването на приведените по долу 
указания може да доведе до токов удар, пожар и/или 
тежки травми. Съхранявайте тези указания на 
сигурно място. Използваният по-долу термин 
“електроинструмент” се отнася до захранвани от 
електрическата мрежа електроинструменти (със 
захранващ кабел) и до захранвани от акумулаторна 
батерия електроинструменти (без захранващ кабел).

1) БЕЗОПАСНОСТ НА РАБОТНОТО МЯСТО
a) Поддържайте работното си място чисто и 

подредено. Безпорядъкът или недостатъчното 
осветление могат да спомогнат за възникването на 
трудова злополука.

b) Не работете с електроинструмента в среда с 
повишена опасност от възникване на експлозия, 
в близост до леснозапалими течности, газове или 
прахообразни материали. По време на работа в 
електроинструментите се отделят искри, които могат 
да възпламенят прахообразни материали или пари.

c) Дръжте деца и странични лица на безопасно 
разстояние, докато работите с 
електроинструмента. Ако вниманието Ви бъде 
отклонено, може да загубите контрола над 
електроинструмента.

2) БЕЗОПАСНОСТ ПРИ РАБОТА С ЕЛЕКТРИЧЕСКИ 
ТОК

a) Щепселът на електроинструмента трябва да е 
подходящ за ползвания контакт. В никакъв 
случай не се допуска изменяне на 

конструкцията на щепсела. Когато работите със 
занулени електроуреди, не използвайте 
адаптери за щепсела. Ползването на оригинални 
щепсели и контакти намалява риска от възникване 
на токов удар.

b) Избягвайте допира на тялото Ви до заземени 
тела, напр. тръби, отоплителни уреди, пещи и 
хладилници. Когато тялото Ви е заземено, рискът 
от възникване на токов удар е по-голям.

c) Предпазвайте електроинструмента си от дъжд и 
влага. Проникването на вода в електроинструмента 
повишава опасността от токов удар.

d) Не използвайте захранващия кабел за цели, за 
които той не е предвиден, напр. за да носите 
електроинструмента за кабела или да извадите 
щепсела от контакта. Предпазвайте кабела от 
нагряване, омасляване, допир до остри ръбове 
или до подвижни звена на машини. Повредени 
или усукани кабели увеличават риска от възникване 
на токов удар.

e) Когато работите с електроинструмент навън, 
използвайте само удължителни кабели, 
предназначени за работа на открито. 
Използването на удължител, предназначен за 
работа на открито, намалява риска от възникване на 
токов удар.

f) Ако се налага използването на 
електроинструмента във влажна среда, 
използвайте предпазен прекъсвач за утечни 
токове. Използването на предпазен прекъсвач за 
утечни токове намалява опасността от възникване 
на токов удар.

3) БЕЗОПАСЕН НАЧИН НА РАБОТА
a) Бъдете концентрирани, следете внимателно 

действията си и постъпвайте предпазливо и 
разумно. Не използвайте електроинструмента, 
когато сте уморени или под влиянието на 
наркотични вещества, алкохол или упойващи 
лекарства. Един миг разсеяност при работа с 
електроинструмент може да има за последствие 
изключително тежки наранявания.

b) Работете с предпазващо работно облекло и 
винаги с предпазни очила. Носенето на подходящи 
за ползвания електроинструмент и извършваната 
дейност лични предпазни средства, като дихателна 
маска, здрави плътнозатворени обувки със стабилен 
грайфер, защитна каска или шумозаглушители 
(антифони), намалява риска от възникване на 
трудова злополука.

c) Избягвайте опасността от включване на 
електроинструмента по невнимание. Преди да 
включите щепсела в захранващата мрежа или да 
поставите акумулаторната батерия, се 
уверявайте, че пусковият прекъсвач е в 
положение изключено. Ако, когато носите 
електроинструмента, държите пръста си върху 
пусковия прекъсвач, или ако подавате захранващо 
напрежение на електроинструмента, когато е 
включен, съществува опасност от възникване на 
трудова злополука.

d) Преди да включите електроинструмента, се 
уверявайте, че сте отстранили от него всички 
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