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1. Burghiu                                                                
2. Coadă SDS plus                                                  
3. Inel                                                                       
4. Manşon                                                                
5. Pahar pentru praf                                                 
6. Acumulator de praf                                              
7. Inversor sens de rotaţie                                       
8. Selector regim de lucru                                        
9. Buton eliberare selector                                       
10. Mandrină cu coroană dinţată                             
11. Adaptor mandrină                                              
12. Adaptor şurubelniţă                                           
13. Şurubelniţă                                                        
14. Coadă adaptor şurubelniţă                                
15. Mâner lateral                                                      
16. Opritor de adâncime                                          
17. Locaş opritor de adâncime                                
18. Adaptor conic 
19. Pană 
20. Suport 
21. Coroană de găurit 
22. Coadă adaptor coroană de găurit 
23. Adaptor coroană de găurit 
24. Bolţ de centrare 

25. Placă conducătoare 

26. Tăiş coroană de găurit 
27. Limită de uzură 

28. Număr perie de carbon 

29. Perie de carbon 

30. Perie de carbon autostop 

31. Portperie 

32. Perie de carbon 

33. Cablu (maro)+Cablu (albastru) 
35. Întrerupător 

 

 

 

 

 

 

 



 

Reguli de siguranta 

 

Atentie!!! Cititi toate instructiunile 

Cititi cu atentie instructiunile urmatoare pentru a evita socurile electrice, focul sau prejudiciile grave. 

 

1) Locul de munca 

 

a) Ţineţi curăţenie si ordine la locul de muncă. Dezordinea la locul de muncă reprezintă pericol de 

accident. Asiguraţi iluminarea corespunzătoare a locului de muncă. 

b) In timpul pornirii/ opririi precum şi a utilizării uneltelor electrice se produc scântei. In vederea 

eliminării pericolului de explozie, nu utilizaţi maşinile in apropierea lichidelor inflamabile, sau a 

gazelor explozibile (ex. lacuri, vopsele, benzină, diluanţi, gazolină,gaze, materiale pentru lipit) . 

c) Ţineţi departe pe copiii de uneltele electrice manuale. Nu lăsaţi persoanele neautorizate să atingă 

uneltele electrice manuale sau cablul. 

 

 

2) Să ne apărăm impotriva electrocutării!  

 

a) Niciodata nu folositi improvizatii la cordonul de alimentare si la priza. 

b) Să avem grijă ca in timpul lucrului corpul nostru să nu aibă contact cu suprafeţele pământate, cum 

ar fi ţevi, conducte, corpuri de incălzire, calorifere, instalaţii de răcire. 

c) Nu lăsaţi in ploaie unealta de mână electrică! Nu utilizaţi aceste unelte de lucru in medii umede 

sau cu aburi . 

d) Nu purtaţi unealta de mâna ţinând de cablu si nu folosiţi cablul pentru a scoate unealta din priză 

trăgând de cablu. Feriţi cablul de căldură, ulei si de colţuri ascuţite, care il pot deteriora. 

e) Dacă lucraţi in aer liber, folosiţi cablu de prelungire adecvat, prevăzut cu semnul corespunzător 

utilizării in exterior şi cu pământare. 

 

3) Siguranta utilizatorului 

 

a) Utilizarea unei scule electrice presupune atentie maxima. Evitati folosirea acestora daca sunteti 

sub influenta drogurilor, bauturilor alcoolice sau medicamentelor. 

b) Folosiţi ochelari de protecţie! Dacă in timpul lucrului se eliberează praf, purtaţi mască de protecţie 

contra prafului.  

c) Evitaţi pornirea accidentală a masinii! Dacă unealta de mână este conectată la priză, nu ţineţi 

degetul pe butonul de pornire, nu purtaţi aparatul de la un loc la altul. Trebuie să vă convingeţi că 

butonul este in poziţia “oprit” , inainte de conectarea aparatului la priză . 

d) Nu uitaţi în unealta de mână cheia de strângere! Înainte de pornirea maşinii, verificaţi dacă aţi scos 

din aparat cheia de strângere sau cheia de reglare. 

e) In timpul lucrului corpul să aibă stabilitate corespunzătoare. Evitaţi poziţiile anormale, păstraţi –

va mereu echilibrul. 

f) Purtaţi haină de lucru adecvată ! Nu purtaţi in timpul lucrului imbrăcăminte largă , sau bijuterii. 

Imbrăcămintea largă poate fi antrenată de unealta in funcţiune producănd acidenţe. Dacă lucraţi in 

aer liber, purtaţi mănusi de cauciuc si incălţăminte cu talpă striată care impiedică alunecarea. Dacă 

aveţi părul lung purtaţi plasă pentru păr sau o şapcă adecvată. 

g) Daca scula manuala electrica este prevazuta cu dispozitive de colectare a prafului si a altor 

reziduuri, asigurati-va ca acestea sunt montate si utilizate corespuzator. 

 

4) Intretinerea si utilizare uneltelor manuale electrice 

 

a) Folosiţi intotdeauna unealta potrivită! Pentru munci grele nu alegeţi unealta cu putere mică. Pentru 

executarea lucrărilor nu utilizaţi unelte nepotrivite, expl. cu ferestrău circular manual nu executaţi 

tăieri de buşteni, sau tăierea crengilor la buşteni. 

b) Nu utilizaţi unealta manuală, la care butonul de pornire/oprire nu este funcţional, cu care nu se 

poate porni sau opri aparatul . 



c) Scoateţi fisa electrică din priză de fiecare dată când nu folosiţi unealta de mână sau dacă vreţi să 

schimbaţi părţi componente, dispozitive, de ex. când schimbaţi pânza de ferăstrău. 

d) Dacă nu utilizaţi unealta manuală electrică, depozitaţi intr-un loc sigur, uscat, unde copiii sau alte 

persoane neautorizate nu au acces la ea. 

e) Inainte de inceperea lucrului verificaţi starea tehnică a uneltei de mână. Verificaţi dacă piesele 

protectoare sunt la locul lor, dacă unealta este destinată lucrării respective. Verificaţi funcţionarea 

tuturor pieselor componente mobile, rotative acestea nu au voie să fie prea strânse sau deteriorate. 

Toate piesele componente trebuie să fie la locul lor , in perfectă stare de functionare. Repararea 

aparatului şi schimbarea cablului de conectare se poate face numai de către personal tehnic 

specializat sau de firme autorizate in acest scop. 

f) Intreţineţi-vă cu grijă unealta de mână! Numai cu unealta de mână bine ascuţită, curată puteţi să 

lucraţi corect si in condiţii de siguranţă. 

g) Utilizati scula electrica si accesoriile in concordanta cu aceste instructiuni. Pentru siguranţa dv. 

folosiţi unealta de lucru manuală numai in scopul precizat in instrucţiunile de folosire. 

 

5) Service 

 

a) Pentru reparaţii adresaţi-vă la un service autorizat în acest sens. Producătorul nu-şi asumă 

responsabilitatea pentru daune provocate de repararea sau deservirea incorectă a maşinii. 

 

 

ATENTIE! 

Evitati accesul la unealta manuala electrica a copiilor si a persoanelor neautorizate.  

Dacă nu utilizaţi unealta manuală electrică, depozitaţi intr-un loc sigur, uscat, unde copiii sau alte 

personae neautorizate nu au acces la ea. 

 

ATENTIE! 

1. purtati antifoane intotdeauna 

2. nu atingeti burghiul dupa ce a-ti terminat gaurirea. Acesta se infierbanta foarte tare in timpul 

operatiunii de gaurire 

3. inainte de a incepe gaurirea, asigurati-va ca prin perete nu trec cabluri electrice sau tevi 

4. utilizati manerul pentru a manevra mai bine ciocanul 

5. tineti ferm manerul lateral, deoarece contraforta produsa de ciocanul pneumatic poate provoca 

daune materiale sau umane 

6. purtati masca de praf intotdeauna, praful rezultat in urma gauririi va poate afecta sanatatea 

 

SPECIFICATII TEHNICE 

 

Tensiune de alimentare * (110V, 115V, 120V, 127V, 220V, 230V, 240V)~ 

Putere nominala absorbita 800W 

Turatia in gol 0 – 1150min
-1

 

Rata de impact 0 – 4600min
-1

 

Capacitate: beton 

                   otel 

 lemn 

3.4 – 24 mm 

 13 mm 

 32 mm 

Greutate fara cablu si maner lateral 2.3 kg 

∗ Confruntaţi datele din tabel cu cele înscrise pe maşină ! 

 

ACCESORII STANDARD 

 

(1) geanta ( material plastic) …………………….…………………….……………...1 buc 

(2) maner lateral ……. ………………………………………………………..………1 buc 

(3) opritor de adancime .. ……………………………………………………………..1 buc 

Lista accesoriilor standard se poate schimba fără preaviz. 

 

ACCESORII OPTIONALE (vandute separate) 



 

 

1. Gaură pentru dibluri (rotire + lovire) 

 

o burghiu ciocan (coadă îngustă)  +  adaptor pentru coadă îngustă 

 
 

Burghiu ciocan (coadă îngustă) 

Diametru exterior Lungime efectiva Lungime totala 

3.4 mm 
45 mm 90mm 

3.5 mm 

 

o burghiu ciocan (coadă conică)   +   adaptor pentru coadă  conică + pană 

 

 

 

 

 
 

o mandrină cu coroană dinţată pentru găurire cu percuţie de 13 mm  

burghiu cu coadă dreaptă + mandrină 

 

 
 

2. Fixare diblu 

o adaptor pentru fixare diblu (cu ciocanul electropneumatic) 
 

 
 

Diametru exterior 

11.0 mm 

12.3 mm 

12.7 mm 

14.3 mm 

14.5 mm 

17.5 mm 

21.5 mm 

Coada conica Burghiu de folosit 

con "Morse"  (1) burghiu 11.0 – 17.5 mm 

con "Morse"  (2) burghiu 21.5 mm 

con "A" Putem livra conurile  "A" şi "B", dar fara burghie 

con “B” 

Diblu 



 

 

 

 

 

 

 

o sculă pentru fixare diblu (cu ciocanul de mână) 
 

 

    

 

 

 

 

 

3. Largirea gaurii efectuate (rotire + lovire) 

o bolt central, burghiu de centrare, coada burghiului de centrare si placuta de ghidare 

 

 

 
Bolt central Burghiu de centrare Coada burghiu de centrare 

- 

(A) 

25 mm 

29 mm 

Burghiu de centrare “A” 

Tip “A” 

32 mm 

35 mm 

38 mm 

Tip “B” (B) 
45 mm 

50 mm 
Burghiu de centrare “B” 

Nu utilizati bolt 

central cu 

diametru extern 

de 25 si 29 mm 

Cu placuta de ghidare 

(placuta de ghidare nu este prevazuta cu bolturi cu 

diametru extern de 25 mm si 29mm) 

 

 

 

 

4. Spargere (lovire) 

o daltă şpiţ 

 

 
 

 

6. Înşurubare (rotire + lovire) 

o cheie tubulara + adaptor coada conica 

W 1/4 “ 

W 5/16 “ 

W 3/8 “ 

Diblu 

W 1/4 “ 

W 5/16 “ 

W 3/8 “ 

W 1/2 “ 

W 5/8 “ 
 



 
7. Găurie şi înşurubare (numai rotire) 

o şurub special + mandrină + adaptor mandrină (coadă SDS plus) 

 

 
 

8.Găurie şi înşurubare (numai rotire) 

o mandrina + adaptor mandrina (coada SDS plus) 

 

 

 
9. Insurubare (numai prin rotire) 

o surublenita + adaptor surubelnita (coada SDS plus) 
 

 
 

Surubelnita  Dimensiune surub Lungime 
Nr. 2 3 – 5 mm 25 mm 

Nr. 3 6 -8 mm 25 mm 

 

11.Pahar si acumulator de praf 

 

 
 

12. Vaselina tip “A” 

 

500 g (in cutie) 

70g (in tub verde) 

30g (in tub verde) 

Lista accesoriilor standard se poate schimba fără preaviz. 

 

 

 



DOMENII DE UTILIZARE 

1. Gaurire cu percutie: 

 Gauri pentru dibluri 

 Gauri in beton 

 Gauri in faianta 

2. Gaurire simpla (numai rotire) 

 Gauri in metal si lemn (cu accesorii optionale) 

 Insurubat – desurubat suruburi pentru lemn (cu accesorii optionale) 

 

PREGATIRE DE LUCRU 

 

1. Alimentarea cu energie electrica 

Verificaţi dacă tensiunea de alimentare înscrisă pe plăcuţa maşinii corespunde cu tensiunea reţelei 

electrice. 

2. Butonul de pornire – oprire 

Înainte de conectarea maşinii la priză verificaţi ca butonul de pornire-oprire să fie în poziţia oprit. Altfel, 

maşina va porni si va poate rani. 

3. Prelungitorul 

Dacă nu ajungeţi la priză cu cablul maşinii folosiţi un prelungitor cât mai scurt posibil cu grosimea 

cablului corespunzătoare şi cu pămîntare. 

4. Prinderea si scoaterea burghiului (coada SDS plus) (figura 1) 

Intotdeauna folositi piese originale. 

(1) curatati capatul burghiului 

(2) introduceti burghiul in orificiul special conceput, prin rotire, asa cum este indicat in figura 1 

(3) verificati daca burghiul este bine fixat 

(4) pentru a scoate burghiul, trageti dispozitivul de prindere in directia sagetii din figura 2 si si trageti 

afara burghiul (figura 2) 

5. Montarea paharului si a acumulatorului de praf (Figura 3 si 4) 

Daca se gaureste in sus folositi paharul si acumulatorul de praf pentru retinerea prafului si a faramiturilor. 

(1) Montarea paharului de praf 

Trageti paharul in burghiu. Daca diametrul burghiului este prea mare, largiti gaura din capac cu burghiul. 

(figura 2) 

(2) Montarea acumulatorului de praf (B) 

Trageti acumulatorul de praf din varful burghiului pana la mandrina (figura 3) 

 

ATENTIE! 

Folositi capacul si acumulatorul de praf numai la gauri in beton. Nu folositi oentru metal sau lemn. 

Asezati complet acumulatorul de praf pe mandrina. 

Porniti masina numai dupa ce ati atins cu burghiul suprafata de lucru. Acumulatorul de praf se va roti 

impreuna cu burghiul si se va departa de suprafata de beton. 

Nu folositi acumulatorul de praf cu burghie mai lungi de 190mm. La burghie mai lungi, acumulatorul de 

praf se lipeste de suprafata. Se poate folosi cu burghie 160,166, 110mm. 

Goliti acumulatorul de praf dupa a doua sau a treia gaurire. 

Dupa ce se scoate acumulatorul de praf, schimbati si burghiul. 

6. Schimbarea surubelnitei 

Alegeti surubelnita potrivita pentru capul surubului altfel se poate strica surubul si surubelnita. 

7. Alegerea sensului de rotatie (figura 5) 

Pozitionand inversorul pe sens R axul se roteste spre dreapta (in sensul acelor de ceas vazut din spate). 

Pozitionand inversorul pe sens L axul se roteste spre stanga (figura 5). 

 

 

MOD DE UTILIZARE 

Atenţie! 

La montarea burghiului, sau al oricărui alt component, decuplaţi aparatul şi scoateţi din priză . In pauza 

de lucru şi după lucru decuplaţi aparatul! 

1. Funcţionarea întrerupătorului 



Viteza de rotaţie al ciocanului pneumatic poate fi reglată prin modificarea măsurii tragerii tijei de 

conectare. Viteza este mică dacă întrerupătorul se trage înăuntru intr-o măsură mică. Viteza de rotaţie 

creşte dacă întrerupătorul este tras înăuntru in măsură mai mare. Pentru funcţionare continuă trageţi 

înăuntru tija conectoare/deconectoare al întrerupătorului şi apăsaţi butonul de siguranţă. Trăgând din nou 

tija conectoare/deconectoare, butonul de siguranţă se eliberează şi tija conectoare se reântoarce în poziţia 

iniţială. 

2. Regimul de lucru găurit cu percuţie (rotire + lovire) 

Se poziţionează slectorul de regim de lucru prin rotire continuă în sensul acelor de ceasornic pe semnul 

desen burghiu+ciocan I T (figura 6.) 

(1) Se prinde burghiul. 

(2) Se poziţonează vârful burghiului pe suprafaţă. Se acţionează întrerupătorul. (figura 7.) 

(3) Nu apăsaţi exagerat maşina în timpul găuririi. Ajunge o forţă care să permită evacuarea continuă a 

prafului din gaură. 

 

ATENŢIE! 

Dacă burghiul atinge în timpul găuririi un conductor metalic se opreşte. Ţineţi bine amândouă mânerele 

în acest caz. 

3. Regimul de lucru găurire simplă (rotire) 

Se poziţionează selectorul de regim de lucru prin rotire continuă în sensul acelor de ceasornic pe semnul 

desen burghiu I (figura 8.) Pentru găurit în metal şi lemn se foloseşte mandrina cu adaptorul (accesoriu 

opţional). 

Montarea mandrinei şi a adaptorului mandrină (figura 9.) 

(1) Se montează mandrina şi adaptorul pentru mandrină (accesorii opţionale) 

(2) Adaptorul mandrină cu coadă SDS plus se montează la fel ca burghiile ciocan. 

ATENŢIE ! 

• Nu suprasolicitaţi burghiul puteţi defecta mecanismul maşinii. 

• Atenţie la extragera burghiului dacă nu se procedază corect se poate rupe 

• La pătrunderea găurii burghiul se poate rupe. Reduceţi forţa de apăsare în acest moment. 

• Nu folosiţi mandrina pentru găurire simplă în regim de rotire+lovire, reduceţi durata de viaţă a maşinii. 

4. Înşurubarea şuruburilor pentru maşini (fig.10.) 

Întroduceţi şurubelniţa în adaptorul şurubelniţă D. Apoi prindeţi adaptorul şurubelniţă pe maşină aşa cum 

s-a descris la punctele 2. (1),(2),(3) . Aşezaţi vârful şurubelniţei în canelura capului şurubului şi strângeţi 

şurubul. 

ATENŢIE! 

• Timpul de înşurubare să nu fie mai mare decât e necesar, pentru evitarea deteriorării şurubului din cauza 

suprasolicitării. 

• La înşurubare şurubelniţa se ţine perpendicular pe capul şurubului, altfel se poate deteriora capul 

şurubului sau vărful şurubelniţei, iar forţa de antrenare nu se transmite complet şurubului. 

• Nu utilizaţi ciocanul pneumatic reglat pentru găurire prin percuţie împreună cu adaptorul de mandrină şi 

cu şurubelniţa. 

5. Înşurubare şuruburi pentru lemn (figura 10.) 

(1) Alegerea şurubelniţei. 

Preferabil să lucraţi cu şuruburi cu cap cu locaş cruce. La şuruburile cu cap cu locaş canal şurubelniţa 

alunecă uşor. 

(2) Înşurubare 

Executaţi pregăurirea cu diametrul corespunzător. Potriviţi şurubul de lemn în gaură iar şurubelniţa în 

locaşul de pe capul şurubului. Executaţi înşurubarea cu forţa potrivită. 

ATENŢIE! 

• Dimensiunea găurii pregăurite depinde de dimensiunea şi tipul şurubului şi de duritatea lemnului. Dacă 

gaura este prea mică sau nu destul de adâncă se poate strica şurubul. 

6. Folosirea opritorului de adâncime (figura 11.) 

(1) Se slăbeşte mânerul lateral. Se introduce opritorul în gaura din mâner dinspre mandrină 

(2) Se reglează opritorul la adăncimea găurii. Se strănge mânerul lateral rotindu-l în sensul acelor de 

ceasornic. 

7. Folosirea burgiului si a adaptorului pentru coada conica 

(1) Montati adaptorul pentru coada conica la ciocanul rotopercutor asa cum se indica in Fig 12. 



(2) Montati burghiul in adaptor asa cum se arata in Fig. 12. 

(3) Porniti scula electrica si efectuati gaura la dimensiunea dorita. 

(4) Pentru a scoate burghiul, introduceti pana in gaura adaptorului pentru coada conica si loviti capatul 

penei cu un ciocan, asa cum este aratat in Fig. 13. 

 

UTILIZAREA COROANEI DE GĂURIT (NUMAI LA SARCINI MICI) 

Pentru executarea găurilor mari utilizaţi coroana de găurit ( sarcină mică). În acest caz se utilizează bolţul 

de centrare şi adaptorul coroanei de găurit ( accesorii opţionale) 

1. Montare 

ATENŢIE! 

Înainte de montare opriţi aparatul şi scoateţi din priză. 

(1) Aşezaţi coroana de gaurit pe adaptorul coroanei (fig.14). Pentru a uşura demontarea, ungeţi cu ulei 

filetul adaptorului. 

(2) Aşezaţi axul coroanei de gaurit pe ciocanul pneumatic (fig.15.) 

(3) Întroduceţi complet bolţul de centrare in placa conducătoare, până la opritor. 

(4) Introduceţi placa conducătoare în coroana de găurit şi învârtiţi la stânga sau la dreapta, să nu cadă 

atunci când se întoarce în jos. (fig.16.) 

2. Găurirea (fig.17.) 

(1) Conectaţi aparatul la priză 

(2) Bolţul de centrare este prevăzută cu un arc. Întindeţi puţin acest arc, îndreptând-ul şi apoi împingeţi 

către perete sau către podea. Cu vârful coroanei de găurit ne poziţionăm pe suprafaţa de găurit şi pornim 

aparatul. 

(3) Când am ajuns la adâncimea de 5 mm, poziţia de găurit este definită. După îndepărtarea tijei de 

centrare şi al plăcii conducătoare, se poate începe găurirea. 

(4) Dacă la găurire forţa de apăsare este prea mare, se deteriorează muchia tăietoare de la coroana de 

găurit, şi se scurtează durata de funcţionare al ciocanului pneumatic. 

ATENŢIE! 

Înainte de îndepărtarea bolţului de centrare şi al plăcii conducătoare aparatul trebuie deconectat de la 

priză. 

3. Demontarea coroanei de găurit (fig.18.) 

Îndepărtaţi axul coroanei de găurit de pe ciocanul pneumatic, şi loviţi cu un ciocan de două-trei ori coada 

adaptorului , în timp ce ţineţi strâns coroana de găurit. Filetul se slăbeşte şi se poate demonta coroana de 

găurit. 

UNGERE 

Se foloseşte vaselină cu vîscozitate mică pentru o folosire îndelungată. Dacă se observă pierderea de 

vaselină sau ulei de ungere pe la şuruburi slăbite, apelaţi la un service autorizat pentru schimbarea 

vaselinei. 

Folosirea maşinii cu ungerea necorespunzătoare reduce drastic durata de viaţă a aparatului. 

ATENŢIE ! 

Folosiţi numai vaselina recomandată. Utilizarea altor materiale reduce performanţele maşinii. Apelaţi la 

un service autorizat pentru schimbarea vaselinei. 

 

VERIFICARE ŞI ÎNTREŢINERE 

1. Verificarea sculei. 

Lucraţi numai cu scule corespunzătoare. O sculă defectă poate strica şi maşina. Folosiţi burghie noi sau 

burghie ascuţite. 

2. Verificarea şuruburilor de fixare. 

Din timp în timp verificaţi şuruburile de fixare. Dacă a slăbit careva trebuie strâns imediat pentru că poate 

cauza accident. 

3. Întreţinerea motorului electric 

Bobinajul este inima echipamentului electric. Trebuie avut grijă ca bobinajul să nu se deterioreze şi/sau să 

intre în contact cu apa sau uleiul. 

4. Verificarea periilor de carbon(fig.19) 

În motor sunt montate perii de carbon, care cu timpul se uzează. Periile uzate trebuie inlocuite. Peria de 

carbon prea uzata poate cauza defecţiuni ale motorului. Înlocuiţi peria de carbon dacă este uzată sau dacă 



a ajuns la limita de uzură. Periile de carbon trebuie ţinute curate in permanenţă, şi să aibă libertate de 

mişcare în suportul de perie. 

5. Înlocuirea periilor de carbon(fig.20.) 

Demontare 

(1) Slăbiţi cele trei şuruburi şi îndepărtaţi învelişul mânerului. 

(2) Ridicaţi puţin cutia portperie împreună cu periile de carbon, având grijă să nu trageţi prea tare de firele 

de plumb. 

(3) Scoateţi periile din portperie. 

Montare 

(1) Aşezaţi periile de carbon noi in portperie şi legaţi firele de la portperie cu firele de la periile de carbon. 

(2) Aşezaţi portperia împreună cu periile în nişa portperiei.(fig.20) 

(3) Convingeţi-vă dacă conductele şi celelalte componente sânt la locul lor şi să nu existe posibilitate de 

contact ale firelor de plumb cu părţile metalice sau mobile . 

(4) Montaţi la loc învelişul mânerului, având grijă să nu prindeţi firele conductoare şi asiguraţi cu cele trei 

şuruburi. 

ATENŢIE! 

Contactul conductelor înterioare cu părţile mobile, sau prinderea acestora între înveliş şi partea fixă poate 

duce la electrocutări. La demontarea şi montarea motorului respectaţi cu stricteţe modul de lucru descris 

şi procedaţi cu cea mai mare acurateţe. Demontaţi numai acele părţi care trebuie atinse neapărat pentru 

înlocuirea periilor de carbon. 

OBSERVAŢIE 

Datorită dezvoltării continue a produselor la HITACHI datele tehnice prezentate aici se pot schimba. 

 

Nota: 

Datorită dezvoltării continue a produselor la HITACHI datele tehnice prezentate aici se pot schimba. 

 

Informatii referitoare la normele de zgomot si vibratie 

 

Valorile masurate au fost determinate in conformitate cu standardul EN60745 si declarate in concordanta 

cu ISO 4871. 

Nivelul puterii sunetului: 106dB 

Nivelul presiunii sunetului: 93dB 

Rata de eroare: 3dB 

 

Purtati intotdeauna antifoane. 

 

Acceleraţia tipică la încărcare este: 8.6 m/s
2 
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DECLARATIE DE CONFORMITATE 
 

 

 

 

Noi, SC HITACHI POWER TOOLS ROMANIA SRL, cu sediul in str. Sf Gheorghe, nr. 20, Pantelimon, 

Ilfov,  cod unic de inregistrare RO20986491 declaram pe propria raspundere ca produsul:  

 

 

DH 24PB3 

 

 

fabricat de HITACHI KOKI Co., Ltd. 

 

la care se refera aceasta declaratie, respecta cerintele de protectie si este in conformitate cu urmatoarele 

standarde:  

 

• SR EN60745  

• SR EN55014 si EN61000-3  

 

Conform Directivei Consiliului 73/23/EEC, 89/336/EEC si 98/37/EC produsul mentionat mai sus poate fi 

comercializat numai avand marcajul de conformitate CE aplicat de producator.  

 

 

 

 

 

SC HITACHI POWER TOOLS ROMANIA SRL 

Toshio Nakazato 

 

           
 

 

 

 


