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1. inversor sens de rotatie 

2. partea dreapta 

3. bucsa fixare (B) 

4. pana de reglaj 

5. carcasa roata dintata 

6. surub cap hexagonal 

7. surub lemn 

8. surub autofiletant 

9. pana de reglaj (B) 

10. cheie tubulara hexagonala magnetica 

11. bucsa fixare (G) 

12. varf 

13. bucsa fixare scurta 

14. bucsa fixare (F) 

15. bucsa fixare lunga 
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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 . 
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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. 

 

SPECIFICATII TEHNICE 

 

Model  W6VM W6V4 W6VA4 W6VB3 W8VB2 

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

Putere nominala absorbita 620W* 

Rata de impact 0 –6000 min
-1

 0 –4500 min
-1

 0 –3000 min
-1

 0 – 2600 min
-1

 0 – 1700 min
-1

 

Capacitate 6 mm 

Coada surubelnita  Hexagon 6.35 mm 

Greutate (fara cablu) 1.4 kg 1.5 kg 

∗ Confruntaţi datele din tabel cu cele înscrise pe maşină ! 

 

ACCESORII STANDARD 

1. surubelnita cu cap cruce dubla (nr. 2) ………………………………..1 buc (W6VM, W6V4, W6VA4) 

2. cheie hexagonala tubulara magnetica (H=10mm) ……………………1 buc (W6VB3, W8VB2) 

Lista accesoriilor standard se poate schimba fără preaviz. 

 

ACCESORII OPTIONALE (vandute separat) 

1. pentru surub cu cap hexagonal 

Cheie tubulara Bucsa de fixare (B) 

 
 Tip magnetic Tip nemagnetic 

H = 6.35mm H = 6.35mm H 1/4 

H = 7.94mm H = 7.94mm H 5/16 

H = 9.53mm H = 9.53mm 
H 3/8 

H = 10mm H = 10mm 
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2. pentru alte tipuri de suruburi 

 
3. cutie de platic 

 
 

 

Lista accesoriilor optionale se poate schimba fără preaviz. 

 

DOMENII DE UTILIZARE 

 Insurubat suruburi cap hexagonal 

 Insurubat suruburi de lemn si suruburi autofiletante. 

 

PREGATIREA 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. Reglarea sensului de rotire (figura 1.) 

Capul de surubelnita se roteste în sensul acelor de ceasornic (privit din spate) dacă butonul sens de rotire 

este pe poziţia “R” (right-dreapta) si în sens invers acelor de ceasornic dacă butonul sens de rotire este pe 

poziţia “L” (left-stânga) văzut din spate. Semnele “R” si “L” sunt înscrise pe masină. Cand masina este 

setata pe pozitia Left se pot desuruba si inlatura suruburile. 

5. Reglarea punctului de decuplare 

 (1) La suruburi de masini: 

Se montează surubul hexagonal în bucsa de fixare în asa fel ca să rămînă o distanţă de  1-1,5 mm de la 

capătul bucsei la palierul de jos al capului de surub (figura 3.). 

(2) La suruburi de lemn cu cap stea: 

Se montează surubul de lemn în bucsa de fixare în asa fel ca să rămînă o distanţă de  1.5-2 mm de la 

apătul bucsei până la capătul surubului (figura 4.). 

(3) La suruburi autofiletante cu canelură pentru tablă: 

Se montează surubul autofiletant în bucsa de fixare în asa fel ca să rămînă o distanţă de  1 – 1.5mm de la 

capătul bucsei până la capătul surubului (figura 5.). 
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6. Montarea si demontarea cheii hexagonale sau a capului de surubelnita 

Cititi la rubrica „Montarea si demontarea capului de surubelnita” 

 

MONTAREA DI DEMONTAREA CAPULUI DE SURUBELNITA 

 

1. demontarea cheii tubulare (figura 6) 

(1) rotind de bucsa de fixare, trageti-o din pana de reglare 

(2) inlaturati cheia tubulara si scoateti capul de surubelnita cu un cleste 

2. demontarea capului de surubelnita (figura 7) 

Scoateti bucsa de fixare (F) in aceeasi maniera ca mai sus, inlaturati suportul de cap de surubelnita, si 

trageti capul de surubelnita cu un cleste. 

3. demontarea capului de surubelnita (figura 8) 

Scoateti bucsa de fixare (F) in aceeasi maniera ca mai sus, inlaturati suportul de cap de surubelnita, si 

trageti capul de surubelnita cu un cleste. 

4. montarea cheii tubulare sau a capului de surubelnita 

Urmati pasii descrisi mai sus, in sens invers. 

 

MOD DE LUCRU  

 

1. Funcţionarea butonului de pornire-oprire şi reglarea turaţiei 

Turatia se poate varia intre urmatoarele valori, in functie de cat de tare se apasa pe intrerupator: 

- 0 - 6000 min
-1 

(W6VM) sau 

- 0 - 4500 min
-1 

(W6V4) 

- 0 - 3000 min
-1 

(W6VA4) 

- 0 - 2600 min
-1 

(W6VB3) 

- 0 - 1700 min
-1 

(W8VB2) 

Cu cat se apasa  mai tare, cu atat turatia este mai mare. 

Dacă dorim să stabilim o anumită turaţie butonul se poate bloca cu siguranţa. În acest caz axul rămâne la 

turaţia stabilită chiar dacă ridicăm degetul de pe buton. La o nouă acţionare a butonului acesta se 

deblochează. Slăbind de tot butonul motorul se opreşte. 

2. Funcţionarea masinii de montat-însurubat 

La apăsarea butonului de pornire-oprire motorul electric începe să funcţioneze dar axul masinii nu se 

învârte. 

Se fixează surubelniţa pe capul surubului si se apasă, în acest moment axul este acţionat si însurubează. 

ATENŢIE! 

Surubelniţa trebuie să stea perfect perpendicular pe capul surubului, altfel forţa de însurubare scade si se 

poate deteriora surubelniţa sau capul surubului. 

3. Directia de rotatie a surubelnitei 

Surubelnita se roteste in sensul acelor de ceas (vazut din spate) cand butonul este pe pozitia „R” (dreapta). 

Cand este pe pozitia „L” (stanga), se roteste in sensul invers acelor de ceas, si poate fi folosita la slabit 

suruburi sau desurubat. 

ATENTIE! 

Nu schimbati directia de rotire a surubelnitei atat timp cat motorul este pornit, deoarece ar pute cauza 

defectiuni ale motorului. Inainte de aceasta operatiune, inchideti masina. 

 

VERIFICARE SI INTRETINERE 

 

1.Verificarea surubelnitei 

Utilizarea de surubelnite uzate duce la distrugerea capetelor de surub. Inlocuiti surubelnita cand observati 

urme de uzura. 

2.Verificarea suruburilor de fixare. 

Din timp în timp verificaţi suruburile 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 si/sau să 
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intre în contact cu apa sau uleiul. 

4. Verificarea periilor  

Pentru siguranta dv. Verificare si schimbarea periilor de carbon trebuie efectuata la un service autorizat 

Hitachi. 

5. Service-ul si reparatiile 

Orice scule electrica are nevoie de service sau de schimbarea anumitor componente. Pentru aceste lucruri, 

apelati doar la un service autorizat Hitachi. 

ATENTIE! 

Respectati indicatiile date in acest manual. Contactul firelor dinauntrul masinii cu partile metalice ale 

motorului sau prinderea lor in carcasa pot cauza electrocutare. 

Nu miscati componentele care nu sunt necesare la schimbarea periilor de carbon. 

5. Lista pieselor de schimb 

A: Piesa nr. 

B: Codul 

C: Piesa uzata nr. 

D: Comentarii 

Atentie!!! 

Repararea, modificarea sau verificarea unei scule Hitachi trebuie facuta doar de un centru de service 

autorizat Hitachi. Prezentati lista pieselor de schimb in momentul in care va prezentati la sediul service-

ului Hitachi pentru intretinerea sau repararea unei scule electrice Hitachi. Intretinerea sculelor trebuie sa 

respecte regulile de protectie a muncii si standardele valabile in fiecare tara. 

 

Nota: 

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

 

IMPORTANT 

Conectarea corecta a cablurilor 

Cablurile unitatii centrale sunt colorate astfel: 

Albastru - nul 

Maro - faza 

Astfel, cablu albastru trebuie conectat la borna marcata cu litera N sau colorata in negru si cablul maro 

trebuie conectat la borna marcata cu litera L sau colorata in rosu.  

Aceste cerinte sunt in concordanta cu standardul Britanic 2769:1984. Marcajul bornelor sau culorile  nu 

sunt aplicabile decat in Marea Britanie. 

 

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 presiunii sunetului: 85dB 

Rata de eroare: 3dB 

 

Purtati intotdeauna antifoane. 

 

Acceleraţia tipică la încărcare este: 2.5 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:  

 

W 6VM*W 6V4*W 6VA4*W 6VB3*W 8VB2 

 

 

 

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 

 

 
 

 

 

 

 

 

 


