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Az ön és dolgozói biztonsága érdekében a gép üzembe helyezése előtt tanulmányozza át a kezelési 
útmutatót. E kezelési útmutatót gondosan őrizze meg, mivel ez a géphez tartozik! Tárolja a kezelési 
útmutatót a felhasználási hely közelében annak érdekében, hogy aki a gépen dolgozik, az szükség esetén 
hozzáférhessen és hogy a javítás illetve karbantartás során elérhető legyen.

Útmutató: A gép megérkezésekor azonnal vizsgálja át a gépet! A szállítási károkat illetve a hiány-
zó alkatrészeket azonnal jelentse írásban a szállítmányozónak. Erre a legjobb megoldás az írásos 
kárbejelentő. A hiányról állítson ki jegyzőkönyvet és ezt az iratot juttassa el haladéktalanul a szállítóhoz 
(FELDER).
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Szállítási, szerelési adatok

Útmutató:
Ez a jel olyan tippekre, információra utal, melyeket a gép hatékony és hibamentes üzemeltetéséhez szem 
előtt kell tartani.

Figyelem: Anyagi károk!
Ez a jel olyan utasításokat jelöl, melyek figyelmen kívül hagyása a gép károsodásához, hibás üzeméhez, 
illetve tönkremeneteléhez vezethet.

Figyelem: Baleset- és életveszély!
Ez a jel olyan utasításokat jelöl, melyek figyelmen kívül hagyása esetén egészségkárosodás, sérülés, 
maradandó sérülés vagy akár halál is bekövetkezhet.

1 Szállítási, szerelési adatok

1.1 Jelmagyarázat

A fontos biztonságtechnikai utasítások a kezelési 
útmutatóban szimbólumokkal vannak jelölve.
A megadott munkabiztonsági előírásokat szigorúan be 

kell tartani és követni kell. Ezekben az esetekben legyen 
különösen óvatos annak érdekében, hogy a baleseteket, 
sérüléseket, károkat elkerülhesse.

Figyelem: Áram általi veszély!
Ez a jel az áram általi veszélyes helyzetekre hívja fel a figyelmet. A biztonsági utasítások figyelmen kívül 
hagyása sérülésekhez, halálhoz vezethet. Az itt végzendő javításokat csak az arra kiképzett szakember 
végezheti el.

1.2 Információk a kezelési utasításhoz

Ez a kezelési útmutató leírja a gép biztonságos és 
szakszerű kezelését. A megadott biztonsági utasításokat 
és útmutatásokat, valamint a munkaterületre érvényes 
helyi balesetmegelőzési előírásokat, és általános 
munkavédelmi előírásokat be kell tartani.
A gépen történő mindenféle munkavégzés megkezdése 
előtt alaposan olvassa el a kezelési útmutatót, 

különösképpen a Biztonság című fejezetet és a 
mindenkori biztonsági utasításokat. Az olvasottakat meg 
is kell érteni. A kezelési útmutató a gép része. Kérjük a 
gép közvetlen közelében és mindenkor hozzáférhetően 
tárolni. A gép értékesítésekor a kezelési utasítást is oda 
kell adni.
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1.3 Szavatosság

Ezen kezelési útmutató valamennyi adata és útmutatása 
a jelenleg érvényes előírások figyelembevételével 
készült. Figyelembe vettük a technika jelenlegi állását. 
Továbbá ez a gépkönyv a mi többéves tapasztalatunk 
alapján lett összeállítva. A gépen és a géppel történő 
mindenféle munkavégzés előtt  gondosan olvassa át 
a jelen karbantartási útmutatót! Azokért a károkért és 
sérülésekért, amelyek a kezelési útmutató figyelmen kívül 
hagyásából erednek, a gyártó nem vállal felelősséget. A 
szöveges adatok és az ábrák nem feltétlenül egyeznek 

meg a leszállított géppel. Az ábrák illetve grafikák nem 
1:1 méretarányban értendők. A ténylegesen leszállított 
termék eltérhet a gépkönyvben leírtaktól ill. az ott 
feltüntetett ábráktól. A leszállított gép tartalmazhat 
opcionális kiegészítőket, kellékeket. A gyártó fenntartja 
magának a jogot a műszaki módosításokra ill. arra, hogy 
a technika legújabb vívmányait alkalmazza. Kérdések 
esetén kérjük, forduljon a gyártóhoz. Fenntartjuk a jogot a 
termékeken történő technikai változtatásokra a használati 
tulajdonságok javítása és a továbbfejlesztés keretein belül.

1.4 Szerzői jogvédelem

A gépkönyvet bizalmasan kell kezelni. Kizárólag a 
gép tulajdonosát és annak kezelőjét illeti. Valamennyi 
tartalmi adat, szöveg, ábra, kép és egyéb adat 
szerzői és további ipari jogvédelem alatt áll. Ezek 
visszaélésszerű hasznosítása büntetendő.
Ezen dokumentum harmadik személynek történő 
továbbadása, bármilyen módon és formában történő 
sokszorosítása - kivonatos formában is -, valamint 

hasznosítása, illetve a tartalom közlése a gyár írásos 
engedélye nélkül nem engedélyezett.
Az előírásokba ütköző cselekmény kártérítést von maga 
után. A további követeléseket fenntartjuk. Az ipari 
jogvédelem gyakorlására minden jogot fenntartunk.

1.5 Garancia leírása

A garanciális idő a nemzeti előírásokhoz 
alkalmazkodik és a www.felder-group.com alatt 
megtekinthető ill. onnan letölthető.

1.6 Alkatrészek

kereskedőjével vagy képviselőjével szemben. Csak gyári 
alkatrészeket szabad felhasználni.

Figyelem! Rossz vagy sérült alkatrészek használata károsodáshoz, a gép meghibásodásához vagy teljes 
leállásához vezethet.

Ha olyan alkatrészt használ a géphez, amelyet a gyártó 
nem hagyott jóvá, elveszítheti az összes olyan követelését, 
amely a garanciára, szervizre, jótállásra illetve a 
kárpótlásra vonatkozik a gyártóval, annak megbízottjával, 

Útmutató: Az engedélyezett eredeti alkaltrészek listája ezen üzemeltetési és karbantartói utasítás végén 
található.
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1.7 Ártalmatlanítás

Ha a gépet élettartamának lejárta után leselejtezi, úgy 
minden alkatrészt anyagosztályonként kell osztályozni, 
hogy lehetővé tegyük a későbbi újrahasznosítást és a 
szelektív hulladékgyűjtést. Az egész géptest acélból 
készült, így problémamentesen feldolgozható. Továbbá 
ez az anyag könnyen felhasználható és nem jelent 

Figyelem! Az elektromos alkatrészeket, kenő- és más segédanyagokat veszélyes hulladékként kell kezelni, 
és csak az arra kijelölt üzemek semmisíthetik meg!

megterhelést a környezetre és a személyek biztonságára 
nézve. Az újrafeldolgozás során a nemzetközi normákat, 
és a célországban meglévő normákat, továbbá az összes 
idevágó környezetvédelmi normát szem előtt kell tartani.

Szállítási, szerelési adatok
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2 Biztonság

A gépet a gyártó a fejlesztés és a gyártás időpontjában 
érvényben lévő előírások alapján gyártja, figyelembe 
véve a technika ekkori állását, és a gép a fentiek alapján 
üzembiztosnak tekinthető.
Ennek ellenére előfordulhatnak veszélyhelyzetek a 
gépnél, ha a gépet nem az arra szakszerűen képzett 
személyzet kezeli, ill. ha a gépet szakszerűtlenül vagy nem 
rendeltetésszerűen kezelik. A biztonságról szóló fejezet 
áttekintést ad a személyzet számára optimális védelmet 

nyújtó minden fontos biztonsági szempontról, valamint a 
gép biztonságos és zavarmentes üzemeltetéséről.
A jelen kezelési útmutató következő fejezetei tartalmaznak 
továbbá a vészhelyzetek elkerülését szolgáló, 
szimbólumokkal jelölt biztonsági előírásokat. Ezen kívül 
a gépen piktogramok táblák, címkék, feliratozások 
valamint egyéb jelzések találhatóak. Ezeket nem szabad 
eltávolítani. Továbbá jól olvasható állapotban kell lenniük.

2.1 Rendeltetésszerű használat

A HAMMER D3 hosszlyukfúró gép kizárólag fa és 
hasonló anyagok megmunkálására szolgál. Más 
anyagok - mint a fa - megmunkálásához a gyártó írásos 

engedélye szükséges. A munkabiztonság csak a gép 
rendeltetésszerű használata mellett biztosított.

Figyelem: A gépnek minden, a rendeltetésszerű használatot meghaladó, vagy attól eltérő használata tilos 
és nem rendeltetésszerűnek minősül. A gyártóval, vagy annak megbízottjával szemben támasztott, a gép 
nem rendeltetésszerű használatából származó károk következtében felmerülő bárminemű igény kizárt. A 
nem rendeltetésszerű használatból eredő károkért kizárólagosan a felhasználó felel.

Rendeltetésszerű használatnak számít az üzemeltetési 
feltételeknek, valamint a jelen kezelési útmutató 
adatainak és utasításainak megfelelő betartása.

A gép csak eredeti kiegészítőivel valamint gyári alkat-
részeivel üzemeltethető.

2.2 Az üzemeltetési útmutató tartalma

Minden olyan személy, aki a gépen vagy a géppel 
munkát fog végezni, köteles elolvasni és megérteni a 
kezelési útmutatót a gépen történő munka megkezdése 
előtt. Ez abban az esetben is érvényes, ha az érintett 
személy előzőleg már dolgozott ilyen vagy hasonló 
gépen, vagy ha a gyártó kiképezte. A kezelési útmutató 
tartalmának megismerése az előfeltétele annak, hogy 

a kezelő személyzetet megóvják a veszélytől, elkerüljék 
a hibás munkavégzést, ezáltal a gépet biztonságosan, 
valamint zavarmentesen használják. Az üzemeltetőnek 
ajánlatos meggyőződnie arról, hogy a géppel dolgozók 
tudomásul vették a kezelési utasítás tartalmát. Ajánlatos 
ennek kimutatható igazoltatása is.

2.3 Módosítások és átalakítások a gépen

A gép optimális teljesítményének és a vészhelyzetek 
elkerülésének érdekében a gyártó kifejezett írásbeli 
engedélye nélkül tilos a gépen bármilyen módosítást, 
rá- és átépítést végezni. A gépen piktogramok, 
táblák, címkék, feliratok, valamint egyéb jelzések 

találhatóak. Ezek egyikét sem szabad eltávolítani. 
Továbbá jól olvasható állapotban kell lenniük. A sérült, 
nem jól olvasható piktogramokat, táblákat, feliratokat 
haladéktalanul ki kell cserélni.
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2.4 Az üzemeltető felelőssége

Ezt a kezelési útmutatót a gép közvetlen közelében kell 
tárolni. A gépen dolgozók számára mindenkor legyen 
hozzáférhető. A gépet csak műszakilag tökéletes, 
üzembiztos állapotban szabad üzemeltetni. A gépet 
minden indítás előtt - szemrevételezéssel - át kell 
vizsgálni. A kezelési utasítás előírásait maradéktalanul 
be kell tartani.
Az itt lejegyzett előírásokon kívül az adott ország 

munkabiztonsági, munkavédelmi, valamint 
környezetvédelmi előírásait is be kell tartani.
Az üzemeltető ill. az általa felhatalmazott személyzet 
felelős a hibamentes üzemeltetésért, állapotért, 
kezelésért, valamint a gép tisztaságáért. A gépet, 
szerszámokat, valamint kiegészítőket a gyerekek elől 
gondosan el kell zárni, vagy számukra elérhetetlen 
helyre kell elhelyezni.

2.5 A személyzettel szembeni követelmények

A gépen csak szakképzett vagy betanított munkás 
dolgozhat. A személyzetnek a gép funkcióiról és 
a kezelése során fellépő veszélyekről oktatásban 
kell részesülnie. Szakszemélyzetnek minősül, aki 
szakmai képzése, ismeretei, tapasztalata és az 
idevágó rendelkezések ismerete alapján a rá bízott 
munkát képes megítélni és a veszélyeket felismerni. 
Amennyiben ezen ismeretekkel nem rendelkezik, 
tovább kell képezni. Azt, hogy ki jogosult illetve 
illetékes a gép kezelésére, szerelésére, üzemeltetésére, 
karbantartására világossá kell tenni és később is be 
kell tartani. A gépen, illetve annak környezetében 
csak olyan személy tevékenykedhet, akitől elvárható, 
hogy a munkáját megbízhatóan végezze. Tilos olyan 

munkaműveletet végezni, amellyel akár a gépen 
dolgozó személy biztonságát, akár a környezetet, akár 
a gépet veszélyeztethetnénk. Tilos olyan személynek a 
gépen munkát végezni, aki kábítószer illetve alkohol 
befolyása alatt áll, esetleg olyan gyógyszert szed 
ami csökkenti a reakcióképességét. A gépen dolgozó 
személy kiválasztása során legyenek figyelemmel a 
szakmaspecifikus előírásokra, ill. az életkorra. A gép 
üzemeltetője gondoskodjék arról, hogy a gépet csak 
biztonságos távolságig közelítsék meg olyanok, akik 
nem jogosultak a gép használatára vagy javítására. A 
kezelőszemélyzet azonnal köteles jelenteni az üzemeltető 
felé minden olyan, a gépen történő változást, amely a 
gép biztonságát befolyásolja.

2.6 Munkabiztonság

Ha betartják az ezen üzemeltetési utasításban megadott 
biztonsági előírásokat, akkor el tudják kerülni azt, 
hogy a gépen, illetve annak környezetében személyi 
sérülés vagy anyagi kár keletkezzék. Ha nem tartják be 
ezeket az útmutatásokat, akkor az személyi sérüléshez, 
a gép meghibásodásához, rosszabb esetben annak 
tönkremeneteléhez vezethet. Ha nem tartják be az 

ebben az üzemeltetési utasításban felsorolt biztonsági 
előírásokat és útmutatásokat, valamint a munkavégzés 
helyén érvényes balesetvédelmi előírásokat továbbá 
az általános biztonságtechnikai rendeleteket, akkor a 
gyártóval szembeni bárminemű jótállásra ill. kártérítésre 
vonatkozó igényüket a gyártó vagy annak megbízottja el 
fogja utasítani.
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2.7 Személyes védőfelszerelés

A gépen illetve a géppel történő munkavégzés során az 
alábbi tiltásokat kell figyelembe venni:

Munkavédelmi ruházat
Testre simuló munkaruházat (csekély szakítószilárdságú, nem bő ujjú; gyűrűt, egyéb ékszert nem szabad 
viselni, stb).

A gépet hosszú hajjal tilos hajháló nélkül kezelni.

Kesztyű használata tilos.

A géppel való munkavégzés során az alábbiakat kell viselnie:

Biztonsági cipők
Védelem a leeső nehéz tárgyakkal, valamint a nem csúszásbiztos talajon történő megcsúszással szemben.

Fülvédő
A halláskárosodás megelőzésére.

2.8 A gép által előidézett veszélyek

A gépet veszélyanalízisnek vetették alá. A felépítmény, 
valamint a gép kivitelezése megfelel a technika jelenlegi 
állásának.

Rendeltetésszerű használat esetén a gép üzembiztos.
Ennek ellenére állhat fenn bizonyos veszélyhelyzet. A 
gép nagyfeszültségen üzemel.

Figyelem! Áram általi veszély: Az elektromos energia okozhatja a legsúlyosabb sérüléseket. A gép egyes 
alkatóelemei szigetelésének sérülése esetén az elektromos áram életveszélyt okozhat.

• A gépet karbantartás, javítás, tisztítás előtt 
áramtalanítani kell és biztosítani kell a bekapcsolás 
ellen.

• A gépet az elektromos egységek bárminemű 
javításakor áramtalanítani kell.

• Egy védőberendezést sem szabad eltávolítani, vagy 
változtatások miatt üzemen kívül helyezni.

Biztonság
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2.9 További veszélyforrások

Figyelem! Sérülésveszély! A biztonsági előírások betartása ellenére is előfordulhatnak a gépen történő 
munkavégzés közben a következő veszélyhelyzetek:

• Sérülést okozhatnak azok a munkadarabok vagy 
munkadarabrészek, melyek a megmunkálás során 
elrepülnek.

• Zúzódásos sérülés veszélye.
• Visszacsapódó munkadarab okozta sérülésveszély.
• Zajterhelés általi halláskárosodás.
• Az egészség veszélyeztetése mindenekelőtt a 

tölgy és a bükk megmunkálása során fellépő 
porterhelésből adódóan.

A fúrógépnél fellépő veszélyek:

• A kezek nem szándékos (véletlen) érintkezése a forgó 
szerszámmal.

• Billeg a munkadarab, mert nincs megfelelő felfekvési 
felület.

• Sérülésveszély a munkadarab átfúrásakor a 
munkadarabból kilépő fúrónál.

• Balesetveszély a forgó szerszám éleinek le nem 
fedett területén.

• Sérülésveszély a szerszámcsere során (vágásveszély).
• A forgó szerszám érintkezése a gép részeivel.
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3 Megfelelőségi tanúsítvány

A termék megnevezése: Hosszlyukfúró

Gyártmány: HAMMER

Típusmegjelölés: D3

A következő EK-irányelvek kerültek alkalmazásra: 98/37/EK - a gépekről szóló irányelv
 73/23/EGK - a kisfeszültségről szóló irányelv
 89/336/EGK - az elektromágneses    
    összeférhetőségről szóló irányelv

A következő harmonizált szabványokat alkalmaztuk: EN 292-1 EN 50081-2 (01.92)
 EN 292-2 EN 50082-2 (03.95)
 EN 60204 ISO 7960
 
Akkreditált vizsgálati hely: Prüf- und Zertifizierungsstelle im BG-Prüfzert
 Fachausschuss Holz
 Vollmoellerstraße 11
 D-70563 Stuttgart
 Nr. 0392

Ez az EK-megfelelőségi tanúsítvány csak akkor érvényes, ha ellátták a gépet CE jelöléssel.

A fenti nyilatkozat azonnal érvényét veszíti, ha Ön olyan módosítást, átalakítást hajt végre a gépén, melyet a 
gyártóval előzőleg nem egyeztetett.

EK-megfelelőségi tanúsítvány
a gépekről szóló 98/37/EK irányelv 98/79/EK változata értelmében

Gyártó: FELDER
KR-Felder-Str. 1
A-6060 Hall in Tirol

Ezennel kijelentjük, hogy a következőkben megnevezett gép mind szerkezetét, mind kialakítását tekintve az általunk 
forgalomba hozott kivitelben megfelel az EK gépekre vonatkozó irányelveiben foglalt alapvető biztonsági és 
egészségügyi követelményeknek.

Hall in Tirol, 07.08.2006 Johann Felder, ügyvezető

Megfelelőségi tanúsítvány
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4 Műszaki adatok

4.1 Méret és súly

4.2 Üzemeltetési és tárolási feltételek

 gépmagasság 800 mm
 szállítási szélesség  560 mm
 súly  84 kg
 A becsomagolt gép
 hosszúsága 800 mm
 szélessége 1200 mm
 magassága 1200 mm

 Üzemeltetési/helyiséghőmérséklet +10 ... +40 °C
 Tárolási hőmérséklet –10 ... +50 °C

4.3 Elektromos bekötés

 Csatlakozó 3x 400 V 50 Hz
 1x 230 V 50 Hz
 1x 230 V 60 Hz

A következő elektromos előfeltételeknek kell teljesülniük.
•  A gépet védővezetékkel földelni kell.
•  A hálózatban a névleges feszültségtől  csak ± 10% 

lehet az eltérés.
•  A csatlakozókábel minősége legyen 4(5)x2,5 

H07RN-F vagy legalább azzal egyenértékű.
•  A tápvezetéket behatások ellen védeni kell.

•  A csatlakoztatott flexibilis tömlőket földelni kell az 
elektrosztatikus feltöltődés ellen.

Figyelem! Minden ilyen munkát csak szakképzett villamossági szakember végezhet.

Nézze meg a típustáblán található értéket, és 
ellenőrizze, hogy azonos-e a hálózati feszültség és a 
típustáblán megjelölt érték.

A gépet dugó nélkül szállítjuk, így azt az adott 
országban érvényben lévő előírásoknak megfelelő 
dugóval lehet felszerelni.

Csatlakoztassuk a gépet a hálózathoz, kapcsoljuk be 
rövid időre és ellenőrizzük a futását, hogy megfelelő-e a 
motor forgásiránya.
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 Szerszámok
 Hosszlyukfúró Ø 4–16 mm
 Köldökcsapfúró Ø 4–16 mm
 Csapmaró Ø 10–35 mm
 Mű/-göcsfúró  Ø 10–35 mm

4.4 Szerszámok

Hogy a forgásirányt megváltoztassuk, a gép 
tápvezetékének fázisait fel kell cserélni.

A gép kapcsolószekrényében és a kezelési útmutatóban 
is található egy-egy másolat a kapcsolási rajzról.

A kapcsolószekrényt a HAMMER szervizrészlegének 
kifejezett utasítása nélkül felnyitni tilos. Ez az elektromos 
berendezésre vonatkozó garancia elvesztését jelentené.

4.5 Műszaki adatok

 Asztalméret 550 x 300 mm
 Fúrótokmány 0–16 mm 
 Fordulatszám 2950 ford/perc
 Motorteljesítmény 2,2 kW (3 LE)/1,8 kW
 Fúróhossz max. 200 mm
 Fúrásmélység max. 140 mm
 Magassági állítás 110 mm

4.7 Porkibocsátás

A gép portechnikailag DIN 33893 szerint lett 
bevizsgálva. A faipari szakbizottság által közölt, a 
„famegmunkálógépek porkibocsátása ellenőrzésének 
alapelvei“-nek megfelelően (munkahelyfüggő 

porkoncentráció) a porkibocsátási értékek egyértelműen 
a jelenleg érvényes 2,0 mg/m³-es határérték alatt 
maradnak. Ezt a kék „BG-Holzstaubgeprüft” (a szakmai 
szövetség által faporra bevizsgálva) címke jelzi.

4.6 Elszívás

 Elszívócsatlakozás- Ø 120 mm
 Vákuum min. 500 Pa
 Légmennyiség min. 418 m³/h
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4.8 Zajkibocsátás

A megadott adatok emissziós értékek, és nem 
közvetlenül a gép felállítási helyére vonatkoznak. 
Habár a zajkibocsátás és a zajhatások szintje között 
van kapcsolat, nem vezethető le egyértelműen, hogy 
szükségesek-e egyéb óvintézkedések. A munkavégzés 
helyén meglévő zajszintet lényegesen befolyásoló 
tényezők közé tartozik a behatás időtartama, a 
munkavégzés helyének sajátosságai és egyéb, 

a gép közelében fellépő hatások. A megrendelő 
munkakörnyezetére vonatkoztatott zajterhelési értékek 
országonként eltérhetnek. Ez az információ arra ad 
lehetőséget a felhasználónak, hogy jobban behatárolja 
a veszélyeztetést és a kockázatot. A fellépő zajterhelés 
a munkakörnyezet kialakításától, illetve egyéb speciális 
adottságoktól függően lényegesen eltérhet a közölt 
adatoktól.

Útmutató: A zajkibocsátás csökkentése érdekében használjon éles szerszámokat és megfelelő 
fordulatszámot.

A fülvédő viselése alapvetően kötelező, de a szerszám 
megfelelő élezését és a megfelelő fordulatszám 
beállítását nem pótolja.

A közölt értékekre érvényes mérésbizonytalansági 
ráhagyás K=4 dB (A)

 Emissziós értékek a munkahelyen, az 
 EN ISO 7960 szerint
 Üresjárat 67,7 dB (A)
 Megmunkálás 73,1 dB (A)
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5. Felépítés

5.1 Kapcsolószekrény

! Kézikerék a fúrószán magasságállítására.
" Állítható hosszütközők a fúráshossz beállítására.
# Állítható mélységi ütköző a fúrásmélység 

beállítására.
$ A fúrószán magasságállítójának rögzítőszerkezete.
% Egykezes fúrószánvezető kar.
& Excenteres leszorító a munkadarabok rögzítésére.
/ Rögzítőkar az excenteres leszorító függőleges 

állításához.

5.2 Tartozékok

5.2.1 Forgásirányváltó

• A forgásirányváltót a hézagoló alátétekkel és a 
csavarokkal szerelje fel az állványra.

1. ábra: Kapcsolószekrény

5.2.3 Mozgató berendezés 

1. Az emelőfogantyút zárt anyákkal csavarozza az 
állványra.

2. Távolítsa el mindkét dugót.
3. Dugja át a keréktengelyt a gépállványon és 

mindkét oldalon biztosítsa állítógyűrűkkel és 
hernyócsavarokkal.

4. Tegye fel a kerekeket a tengelyre, majd biztosítsa 
állítógyűrűkkel és hernyócsavarokkal.

5. Távolítsa el az állítócsavarokat (oldja az anyákat).
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Baujahr / year of constr. / annee de constr. :
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HZ:PH:V:

NR.    :

TYPE :

Made by Hammer AUSTRIA EUROPE A-6060 HALL
Loretto 42 Tel.: 05223/45090 Fax 05223/45099

Maschinen + Werkzeuge für Holz
Machines + tools for wood
Machines + Outillage pour le bois
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5.3 Típustábla

A típustáblán az alábbi adatok szerepelnek:
• a gyártó adatai
• típusmegjelölés
• gépszám
• feszültség
• fázis
• frekvencia
• teljesítmény
• aramerősség
• gyártási év
• a villanymotor adatai

2. ábra: Típustábla

5.4 Főkapcsoló

3. ábra: Főkapcsoló

!Főkapcsoló

A gép alapkivitelben fel van szerelve zárható motorvédő 
kapcsolóval.

A motorvédő kapcsoló feszültséghiány-kioldóval 
van felszerelve, ami védi a motort a feszültséghiány 
és a fáziskiesés ellen és feszültségesés esetén 
megakadályozza, hogy a feszültség visszatérésekor 
önműködően újrainduljon.

Ha nem használják a gépet, a főkapcsolót ki kell 
kapcsolni!

A gép opcióként felszerelhető forgásirányváltóval.

Forgásirány- vagy fordulatszámváltás esetén először 
ki kell kapcsolni és meg kell várni, hogy a szerszám 
leálljon. Csak azután szabad ismét bekapcsolni.

Ha nem használják a gépet, a főkapcsolót ki kell 
kapcsolni!
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6.1 Biztonsági utasítások

Figyelem! Sérülésveszély! A szállítás során, le-, ill. felrakodáskor fennáll a veszélye a leeső alkatrészek 
által okozott sérüléseknek.

Figyelem! Anyagi károk! Nem szakszerű szállítás során a gép meghibásodhat.

Ezért be kell tartani az alábbi biztonsági előírásokat:
• Soha ne mozgassunk súlyokat emberek fölött.
• A gépet a legnagyobb odafigyeléssel és 

óvatossággal mozgassuk.
• Kizárólag erre alkalmas és megfelelő teherbírású 

emelőeszközöket alkalmazzon.
• A gépet sohase szállítsa, emelje a kiálló 

alkatrészeinél - pl. a munkaasztalnál - fogva.
• Szállításkor vegye figyelelmbe a súlypontot 

(dőlésveszély)!
• Biztosítsa a gépet az oldalirányú lecsúszás ellen.
• A kötelet, gurtnit vagy más emelőszerkezeteket 

biztonsági kampóval kell ellátni.
• Szakadt vagy kidörzsölődött kötelet alkalmazni tilos.

6.2 Szállítás

Figyelem! A gépet csak a mellékelt szállítási és szerelési útmutatóban megadottak szerint szállítsuk!

A gépet darabjaira bontva, raklapon szállítjuk.
A gépet lehet daruval, targoncával, valamint 
emelőkocsival is mozgatni.

6 Szállítás, csomagolás és raktározás

• A kötelek és gurtnik nem lehetnek megcsomózva.
• A kötelek és gurtnik nem feküdhetnek fel az éles ré-

szeken.
• A szállítást a legkíméletesebben kell elvégezni! Ezzel 

elkerülhetők a szállítás során adódó károk.
• A mechanikus rázkódásokat igyekezzünk elkerülni.
• Tengeren túli szállítás esetén a gépet szigetelten kell 

szállítani és páramentesítővel kell ellátni.

6.2.1 Lerakodás

Szállítás, csomagolás és raktározás

A gépet teljesen összeszerelt állapotban szállítják!

A hevedereket és láncokat csak az állványhoz rögzítse!
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6.3 Szállítmányellenőrzés

Átvételkor ellenőrizze a szállítmány hiánytalanságát ill. 
sérülésmentességét.
Ha a szállítmány szemmel láthatólag sérült, akkor 
ne vegye át. Kisebb sérülés esetén a szállítmányt 
fenntartással vegye át. A szállítási dokumentumban 
rögzítse a kárt. A sérülés mibenlétét, mértékét a kísérő 

6.4 Csomagolás

Amennyiben nincs visszavételi megállapodás a 
csomagolást illetően, válasszuk szét az anyagokat 
fajta és nagyság szerint és intézkedjünk további 
felhasználásukról vagy újrahasznosításukról.

Figyelem! A csomagólóanyagok megsemmisítése minden esetben környezetkímélően és a helyi kör-
nyezetvédelmi előírásoknak megfelelően történjen. Adott esetben bízzon meg ezzel egy újrahasznosító 

Útmutató: A környezetvédelmet szolgálja! A csomagolóanyagok értékes alapanyagok és sok esetben 
tovább használhatók vagy értelmesen feldolgozhatók és újrahasznosíthatók.

okmányokon (szállítólevél, CMR stb.) minden esetben 
tüntesse fel. Nyújtson be írásos reklamációt!
A nem azonnal látható sérülések észrevétele után rögtön 
reklamáljon, mivel a sérült alkatrészek cseréjének igé-
nyeit csak az érvényes reklamációs időn belül lehetséges 
teljesíteni.

6.5 Raktározás

A csomagokat a gép összeszereléséig ne bontsa ki, 
és a kívül feltüntetett felállítási és tárolási jelzéseknek 
megfelelően tárolja.

A csomagokat csak az alábbi feltételeknek megfelelően 
tárolja:
• Ne tartsa a szabadban
• Biztosítsa a száraz, pormentes környezetet
• Ne érintkezzen agresszív anyagokkal
• Ne tegye ki közvetlen napfénynek
• A mechanikus rázkódásokat igyekezzünk elkerülni.
• Tárolási hőmérséklet: –10-től +50°C-ig
• Max. légnedvesség: 60 %

• Kímélje a nagy hőingadozástól (max. páratartalom 
60%).

• A festetlen felületeket olajozza be (rozsdavédelem).
• hosszabb tárolás esetén (több mint 3 hónap) minden 

nyers gépalkatrészt olajozzon be (rozsdavédelem). 
Rendszeresen ellenőrizze minden alkatrész általános 
állapotát ill. a csomagolás épségét. Szükség 
esetén konzerválja újra a védendő alkatrészeket, 
gépelemeket.
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7 Felállítás és telepítés

7.1 Biztonsági utasítások

Figyelem! Sérülésveszély! A nem rendeltetésszerű felállítás személyi sérülést és anyagi károkat okozhat. 
Ezért ezeket a munkákat csak olyan szakképzett dolgozó végezheti el, aki mind a gép üzemeltetését, mind 
pedig a biztonsági előírásokat megfelelően ismeri.

Figyelem! Áram általi veszély: az elektromos alkatrészeken történő munkákat csak szakképesített személy 
végezheti a biztonsági előírások betartásával.

A gép felállítása és telepítése előtt ellenőrizni kell annak 
hiánytalanságát és kifogástalan műszaki állapotát.

Figyelem! Sérülésveszély! A hiányos, hibás vagy sérült gép komoly személyi sérüléseket ill. anyagi károkat 
okozhat. Csak teljesen ép gépet, gépegységet szabad felállítani és telepíteni.

Figyelem! Anyagi károk! A gépet csak +10-től +40 °C -ig terjedő üzemi/helyiséghőmérsékleten szabad 
üzemeltetni. Ennek figyelmen kívül hagyása csapágykárosodáshoz vezethet!

• Megfelelő méretű mozgástérről kell gondoskodni. A 
szomszédos gépektől, a falaktól és egyéb rögzített 
tárgyaktól megfelelő távolságot kell tartani.

• A munkaterületen a megfelelő rendre és tisztaságra 
ügyelni kell.. A szabadon, szanaszét heverő 

alkatrészek és szerszámok veszélyforrást jelentenek!
• A védőberendezéseket szakszerűen telepítse és azok 

működését ellenőrizze.

A felállítás helyének feltételei:
• Üzemeltetési/helyiséghőmérséklet: +10-től +40°Cig.
• A munkafelület megfelelő terhelhetősége és 

stabilitása.
• A munkaterület megfelelő megvilágítása.
• Elkerítés, vagy megfelelő távolság a többi 

munkaterülettől.
• A gépet, a szerszámokat, a tartozékokat, kellékeket 

tárolja úgy, hogy gyermekek ne férhessenek hozzá. 
Sérülésveszély!

• Az elszívótömlőket, valamint az elektromos 
vezetékeket úgy helyezzék el, hogy ne lehessen 
bennük megbotlani.

7.2 Felállítás 

Felállítás és telepítés
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7.3 Elszívóberendezés

A gépet elszívóberendezésre kell csatlakoztatni.
Az első üzembe helyezés előtt ellenőrizze 
elszívóberendezését, hogy minden szükséges alkatrész 
megvan-e.

Az elszívóberendezéssel és az elszívócsövekkel szembeni 
elvárások:
• Az elszívó teljesítménynek olyannak kell lennie, hogy 

megfeleljen az igényelt légnyomásnak/vákuumnak 
továbbá biztosítsa a szükséges légsebességet (lásd a 
táblázatot).

Figyelem! Az elszívócsövek nem lehetnek gyúlékonyak! Csak eredeti HAMMER-elszívócsöveket használjunk

7.4 Elektromos bekötés

Figyelem! Áram általi veszély: az elektromos alkatrészeken történő munkákat csak szakképesített személy 
végezheti a biztonsági előírások betartásával.

Az elektromos csatlakozásokkal szembeni 
követelmények:

• A gépet védőföldeléssel kell ellátni.
• A hálózatban lévő áramingadozás maximum ±10 % 

lehet.

• A tápvezetéket sérülés ellen védeni kell (pl. 
páncélcsővel).

• A tápvezetéket úgy kell elhelyezni, hogy az ne törjön 
meg, ne dörzsölődjön és senki ne botolhasson meg 
benne.

Figyelem! Áram általi veszély! Bekötés előtt a típustáblán látható adatokat össze kell hasonlítani 
a hálózat adataival. Csak akkor lehet bekötni, ha ezek megegyeznek. Az áramforrás a megfelelő 
csatlakozókialakítással kell, hogy rendelkezzen (3 fázisú motornál CEE).

• Az elszívóberendezést úgy kell a géphez 
csatlakoztatni, hogy a gép elindításával 
együtt automatikusan működésbe lépjen 
(kényszerkapcsolatban legyen a géppel).

• Az elszívócsöveknek vezetniük kell az áramot és az 
elektrosztatikus feltöltődés ellen földelve kell lenniük.

 Elszívócsatlakozás- Ø 120 mm
 Vákuum min. 500 Pa
 Légmennyiség min. 418 m³/h
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8.1 Biztonsági utasítások

Figyelem! Sérülésveszély! A szakszerűtlen beállítási- és szerelési munkák súlyos személyi sérülést ill. 
jelentős anyagi károkat okozhatnak. Ezért ezeket a munkákat csak olyan szakképzett dolgozó végezheti 
el, aki mind a gép üzemeltetését, mind pedig a biztonsági előírásokat megfelelően ismeri.

• A munkálatok megkezdése előtt a gépet ki kell kap-
csolni és biztosítani kell az újbóli bekapcsolás ellen.

• A munka megkezdése előtt meg kell győződni a 
gép hiánytalanságáról és kifogástalan műszaki 
állapotáról.

• Megfelelő méretű mozgástérről kell gondoskodni.

• A munkaterületen a megfelelő rendre és tisztaságra 
ügyelni kell. A szabadon, szanaszét heverő 
alkatrészek és szerszámok veszélyforrást jelentenek!

• A védőberendezéseket szakszerűen telepítse és azok 
működését ellenőrizze.

Figyelem! Áram általi veszély: az elektromos alkatrészeken történő munkákat csak szakképesített személy 
végezheti a biztonsági előírások betartásával.

8 Beállítás és szerelés

Beállítás és szerelés 

8.2 Szerszámcsere

A 2 pofás tokmánnyal max. 16 mm szárátmérőjű 
szerszámok foghatók be.

A kétpofás tokmány imbuszkulccsal (8 mm) nyitható és 
zárható.

A fúrószerszámot a fúrótokmány teljes hosszán be kell 
fogni.

A gép bekapcsolása előtt mindig ügyeljen arra, hogy a 
szerszám szorosan be legyen fogva. 

Minden fúrási munka után azonnal távolítsa el a 
szerszámot a fúróegységből, mivel a kiálló szerszám 
sérülésveszélyt okoz!

!Imbuszkulcs,

4. ábra.: Szerszámcsere

Figyelem: Minimális meghúzási nyomaték: 20 Nm!
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9.1 Biztonsági utasítások

Figyelem! Sérülésveszély! A szakszerűtlen használat súlyos személyi sérülésekhez és anyagi károkhoz 
vezethet. Ezért ezeket a munkákat csak olyan szakképzett dolgozó végezheti el, aki mind a gép 
üzemeltetését, mind pedig a biztonsági előírásokat megfelelően ismeri.

A munka megkezdése előtt:
• A gép felállítása és telepítése előtt ellenőrizni kell 

annak hiánytalanságát és kifogástalan műszaki 
állapotát.

• Megfelelő méretű mozgástérről kell gondoskodni.
• A munkaterületen a megfelelő rendre és tisztaságra 

ügyelni kell. A szabadon, szanaszét heverő 
alkatrészek és szerszámok veszélyforrást jelentenek!

• Ellenőrizze, hogy minden egyes védőberendezés 
szakszerűen föl van-e szerelve a gépre.

• Csak leállított gépen szabad bármiféle beállítást, 
például szerszámcserét végezni.

• Csak engedélyezett (jóváhagyott) szerszámokat 
szabad a gépbe befogni.

• Az elszívóberendezést előírás szerint telepítse és 
ellenőrizze működőképességét.

• Csak biztonságosan felfektethető és vezethető 
munkadarabot szabad megmunkálni.

• A munkadarabot gondosan vizsgálja át, hogy 
tartalmaz-e olyan idegen anyagokat, amik a 
megmunkálást hátrányosan befolyásolhatják (pl. 
csavar, szög).

• A hosszú munkadarabokat a felfekvést biztosító 
segédeszközzel támassza alá (pl. tolófa, tolótömb). 

• Ügyeljen a használt gépegység forgásirányára.
• Tartson készenlétben rövid és keskeny munkadarabok 

megmunkálásához szükséges segédeszközt.
• Bekapcsolás előtt mindig győződjön meg arról, hogy 

további személyek nem tartózkodnak a gép közvetlen 
közelében.

Üzem közben:
• A szerszámok cseréje előtt, vagy a gép 

meghibásodása esetén a gépet kapcsolja ki és 
biztosítsa az ismételt bekapcsolással szemben.

• A védő- ill biztonsági berendezéseket az üzemeltetés 
során ne kapcsolja ki, ne szerelje le, és ne tegye 
használhatatlanná.

• Ne terhelje túl a gépet! A megadott terhelhetőségi 
értékeken belül jobban és biztonságosabban 
működik.

A gépen illetve a géppel történő munkavégzés során az 
alábbi tiltásokat kell figyelembe venni:
• A gépet hosszú hajjal tilos hajháló nélkül kezelni.
• Kesztyű használata tilos.

A géppel való munkavégzés során az alábbiakat kell 
viselnie:
• Testre simuló munkaruházat (csekély szakító-

szilárdságú, nem bő ujjú; gyűrűt, egyéb ékszert nem 
szabad viselni, stb).

• Biztonsági cipők: védelem a leeső nehéz tárgyakkal, 
valamint a nem csúszásbiztos talajon történő 
megcsúszással szemben.

• Fülvédő a halláskárosodás megelőzésére.

Figyelem! Áram általi veszély: az elektromos alkatrészeken történő munkákat csak szakképesített személy 
végezheti a biztonsági előírások betartásával.

Figyelem! Anyagi károk! A gépet csak +10-től +40 °C -ig terjedő üzemi/helyiséghőmérsékleten szabad 
üzemeltetni. Ennek figyelmen kívül hagyása csapágykárosodáshoz vezethet!

9 Kezelés
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9.2 Bekapcsolás

Figyelem! A nem megfelelő előkészítés sérülésekhez vezethet!
A gépet csak akkor szabad bekapcsolni, ha teljesülnek a mindenkori munkamenethez szükséges felté-
telek ill. előmunkálatok. Ezért bekapcsolás előtt mindenképpen el kell olvasni a beállításról, szerelésről, 
kezelésről szóló megfelelő fejezetet.

9.3 Kikapcsolás

Figyelem! Ne használja a VÉSZKIKAPCSOLÓ gombot a gép kikapcsolására, mert azzal a fékező papucsok 
nagyon hamar elhasználódhatnak. A VÉSZKIKAPCSOLÓT csak vészhelyzetben kell és szabad használni!

A VÉSZKIKAPCSOLÓ gombot csak vészhelyzetben 
használja!

Ha ismét be szeretné kapcsolni a gépet, ki kell 
kapcsolnia a VÉSZKIKAPCSOLÓ gombot: Húzza ki a 
VÉSZKIKAPCSOLÓT és kezdje el a beindítási folyamatot 
elölről.

9.4 Leállítás veszély esetén

9.5 Munkatechnikák

9.5.1 Engedélyezett munkatechnikák

A fúróegységgel csak a következő munkamódszerek 
megengedettek:
• Lyukak fúrása mélységvezetővel vagy anélkül
• Bemetszések befúrása tömörfába

• Tiplifuratok készítése
• Göcsök kifúrása
• Dugók készítése göcsfuratokhoz

9.5.2 Tiltott munkatechnikák

A fúróegységgel a következő munkatechnikák 
alapvetően tilosak:
• Mindenfajta marási munka tiszta marószerszámmal
• Mindenfajta csiszolási munka
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9.5.4 Hosszlyukfúrás

A mélységütközővel vagy anélkül végzett fúrással azonos 
eljárás. A hosszanti ütközőkkel állítsa be az ovális furat 
kívánt hosszát. Merítse bele a fúrót néhány milliméternyit 
a munkadarabba és hosszirányban menjen el a beállított 
ütközőig.

Ismételje ezt a műveletet a kívánt résmélység eléréséig.

6. ábra: Hosszlyukfúrás

9.5.3 Lyukak fúrása mélységvezetővel vagy anélkül

Ennél a műveletnél a fúróasztalt középállásban, a 
hosszirányú végütközők összetolásával rögzítik.

A munkadarabot úgy helyezze a munkaasztalra, hogy a 
munkaasztal elülső munkadarab-ütközőéléhez kerüljön. 
Rögzítse a munkadarabot az excenteres leszorítóval. Ha 
zsákfuratot kíván fúrni, állítsa a mélységütközőt a kívánt 
méretre.A kézikeréken állítsa be a furat kívánt mélységét.

Kapcsolja be a gépet és amíg bal kezével a 
munkadarabot rögzíti kiegészítőleg, lassan nyomja előre 
az egykezes kart, amíg a mélységütköző fel nem ütközik 
vagy a fúró át nem ér a munkadarabon. 

5. ábra: Lyukak fúrása mélységvezetővel vagy anélkül

Figyelem! A munkadarabot ne a fúró áttörési pontjánál tartsa!

Kezelés
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10 Karbantartás

10.1 Biztonsági utasítások

Figyelem! Sérülésveszély! A szakszerűtlen karbantartás súlyos anyagi károkat illetve személyi sérüléseket 
okozhat. Ezért ezeket a munkákat csak olyan szakképzett dolgozó végezheti el, aki mind a gép 
üzemeltetését, mind pedig a biztonsági előírásokat megfelelően ismeri.

• A munkálatok megkezdése előtt a gépet ki kell kapcsolni 
és biztosítani kell az újbóli bekapcsolás ellen.

• Megfelelő méretű mozgástérről kell gondoskodni.
• A munkaterületen a megfelelő rendre és tisztaságra 

ügyelni kell.. A szabadon, szanaszét heverő 
alkatrészek és szerszámok veszélyforrást jelentenek!

• A karbantartási munkákat követően előírás szerint 
szerelje fel a védőberendezéseket, majd vizsgálja meg 
a működőképességüket.

Figyelem! Áram általi veszély: az elektromos alkatrészeken történő munkákat csak szakképesített személy 
végezheti a biztonsági előírások betartásával.

10.2 Karbantartási munkák

Mindenféle karbantartási- és beállítási munkát csak 
kikapcsolt főkapcsolónál szabad végrehajtani a gépen.

Az említett karbantartási munkák elmulasztása a 
garancia elvesztéséhez vezet!

A fúróegység élettartamának és pontosságának növelése 
érdekében nyomatékosan ajánljuk, hogy az egységet, 
különösen az asztalfelületet és a vezetőfelületet naponta 
tisztítsa meg a forgácstól és a portól és kezelje megfelelő 

ápolószerrel. A további tartozékokat, valamint az 
elszívókészülékeket lásd a HAMMER katalógusban. 
Ezáltal jó állapotban tartható a gép és Önnek hosszú 
időn át öröme telhet benne.

A következő karbantartási munkákat a megadott 
időközökben el kell végezni!

10.2.1 Magasságállító orsó

Tekerje a fúróegységet egészen fel és le, tisztítsa meg 
az orsót, valamint a vezetékeket sűrített levegővel vagy 
fúvókészülékkel. A zsírmaradványokat és a rárakódott 
port távolítsa el és végezze el újra a zsírzást. Erre 
hagyományos gépzsír használható.

Tisztítási időközök: havonta

Karbantartás
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Karbantartás

10.2.2 Asztalvezeték

A vezetőelemeket meg kell tisztítani a portól és 
forgácstól. Ehhez mindig húzza a fúrószánt a 
végállásokba. 
Kendővel tisztítsa meg a vezetékeket és a hosszirányú és 
a mélységvezetők görgőit.

A fúrószán vezetékeit tilos beolajozni vagy zsírozni!

Tisztítási időközök: hetente

10.2.3 Kopóalkatrészek

A vezetősínek porlehúzóit a használat gyakoriságától 
függően cserélni kell. Félévente ellenőrizze a lehúzók 
állapotát.
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11 Üzemzavarok/meghibásodások

11.1 Biztonsági utasítások

Figyelem! Sérülésveszély! A szakszerűtlen hibaelhárítás súlyos személyi sérülésekhez ill. anyagi 
károkhoz vezethet. Ezért ezeket a munkákat csak olyan szakképzett dolgozó végezheti el, aki mind a gép 
üzemeltetését, mind pedig a biztonsági előírásokat megfelelően ismeri.

Figyelem! Áram általi veszély: az elektromos alkatrészeken történő munkákat csak szakképesített személy 
végezheti a biztonsági előírások betartásával.

11.2 Mit tegyünk üzemzavar esetén

Alapvetően érvényes szabály:
• Olyan hiba esetén, ami közvetlenül veszélyeztet 

személyeket, dologi javakat ill. az üzembiztonságot, 
azonnal kapcsolja le a gépet a vészleállító 
nyomógombbal.

• A gépet áramtalanítsa, és győződjön meg arról, hogy 
nem lehet újra bekapcsolni, amíg javítás alatt áll.

• A műhelyért felelős személyt értesítse azonnal a 
hibáról.

• Erre jogosult szakemberrel állapíttassa meg a hibát 
és annak okát, majd háríttassa el a zavart.

11.3 Mit tegyünk az üzemzavar elhárítása után

Újrabekapcsolás előtt ellenőrizze, hogy:
• a hibát ill. a hiba okát szakszerűen elhárította-e,
• valamennyi biztonsági eszközt előírásszerűen 

felszerelt-e, valamint a védőberendezések műszaki 
állapota és működése kifogástalan-e,

• van-e személy a gép veszélyzónájában.

Figyelem! Sérülésveszély!

Üzemzavarok/meghibásodások
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11.4 Hibák, okok, elhárítás

 Hiba Lehetséges ok Elhárítás
 Szorul az asztalvezető. Elszennyeződtek a vezetőelemek.     

   
  
  

  
Nem indul a motor.  
  
   
  

Amennyiben probléma lép fel a fúróegységnél, 
ellenőrizze, hogy a következő tanácsokkal elhárítható-e:

Ha nem tudja maga megoldani a problémát, vagy 
problémája nincs benne ebben a listában, kérjük, 
forduljon HAMMER-kereskedőjéhez vagy a HAMMER 
szervizéhez.

A magasságállítás akadozik és 
szorul.

Elszennyeződött a függőleges 
vezető  vagy a magasságállító-
orsó.
A magasságállítás rögzítőkarja 
rögzítve van.

Tisztítsa meg a vezetőelemeket. 
Nem szabad sem olajozni, sem 
zsírozni! Hagyja szárazon futni.
A függőleges vezetéket és a 
magasságállító-orsót tisztítsa meg 
és zsírozza ill. olajozza be újból.
Nyissa ki egészen a 
magasságrögzítő kart.
 Hibás a főkapcsoló vagy 

a biztosíték. Hiba a 
villamoshálózatban vagy a gép 
csatlakozásában.

Ellenőrizze a biztosítékot és 
az áramellátást. Amennyiben 
ezek rendben vannak, kérje 
villamossági szakember tanácsát. 
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12 Elektromos kapcsolási rajz

7. ábra: Elektromos kapcsolási rajz

Elektromos kapcsolási rajz
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Elektromos kapcsolási rajz

8. ábra: Elektromos kapcsolási rajz
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13 Alkatrészek

9. ábra: Alkatrészek
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 H-3002  1 213BY  STOPFEN F. RUNDROHRE, D 15-17
 H-3002  2 427DE  GEW.STIFT M6X6
 H-3002  3 400DB  STELLRING D 15x25x12 +GEW. M6
 H-3002  4 213HM POLYAMIDRAD D100X30
 H-3002  5 207CN  VERSTELLSCHRAUBEN MIT TELLER
 H-3002  6 401F  SKT MUTTER M10 SCHWARZBLANK
 H-3002  7 213CE  AUFLAGENOPPEN SCHWARZ
 H-3002  8 500-030-014  RADACHSE D3
 H-3002  9 422AA  LINSENSCHRAUBE M6X12 VERZ.
 H-3002  10 213ZA  BOHRKOPFSCHUTZ BF SCHWARZ
 H-3002  11 404C  SCHEIBE M6
 H-3002  12 423BB  INBUSSCHRAUBE M6X10 SCHWARZ
 H-3002  13 401D  SKT MUTTER M6 SCHWARZBLANK
 H-3002  14 500030-011  MOTORSCHUTZHAUBE D3
 H-3002  15 400A  SCHEIBEN AUS STAHL M8 FORM R
 H-3002  16 407A  FEDERRING M8 BLANK
 H-3002  17 418DE  SKT SCHRAUBE M8X30 SCHWARZ
 H-3002  18 221DA  DS-MOTOR 3 PHASEN, 2,2KW, IMB 34
 221DB   EINPHASENMOTOR, 1,8KW, IMB34
 H-3002  19 S650EO  INBUSSCHLUESSEL 8MM
 H-3002  20 427CA  GEW.STIFT M6X10
 H-3002  21 219A  BOHRFUTTER 0-16 (MANDRINI)
 H-3002  22 500-01-006  Hauptschalter Links- Rechtslaufwahl
 H-3002  24 412BB  ZYLINDERSCHR. M4X10 VERZINKT
 H-3002  25 423BB  INBUSSCHRAUBE M6X10 SCHWARZ
 H-3002  26 404C  SCHEIBE M6
 H-3002  27 214AJ  UMLEGGRIFF MANICO MM 70 M8
 H-3002  28 400AF  SKT HUTMUTTER M8 VERZINKT
 H-3002  29 213BO  RECHTECKSTOPFEN
 H-3002  30 222EA  FLACHE SKT MUTTER PVC PSK 13
 H-3002  31 222FF  KABELVERSCHRAUBG. KUNSTSTOFF
 H-3002  32 404D  SCHEIBE M8
 H-3002  33 401E  SKT MUTTER M8 SCHWARZBLANK
 H-3002  34 401B  SKT MUTTER M4 SCHWARZBLANK
 H-3002  35 212TM  TYPENKLEBER HAMMER D3
 H-3002  36 212TS  TYPENKLEBER HAMMER 290MM

Alkatrészek
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10. ábra: Alkatrészek

Alkatrészek
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 H-3001  1 418DC SKT  SCHRAUBE M8X20 SCHWARZ
 H-3001  2 78-03-110  BEILAGSCHEIBE D35XD9.2X4
 H-3001  3 76-07-236  SPINDELMUTTER
 H-3001  4 78-07-234  HOEHENSPINDEL FRS- KRS
 H-3001  5 404F  SCHEIBE M12
 H-3001  6 213FG KEGELRAD D33MM, MODUL 2, Z15,
 H-3001  7 402RC  SKT MUTTER M10
 H-3001  8 424DF  GEW.STIFT M8X30
 H-3001  9 401E  SKT MUTTER M8 SCHWARZBLANK
 H-3001  10 421CE  INBUSSCHRAUBE M8X60
 H-3001  11 500-030-001  GRUNDSCHLITTEN
 H-3001  12 500-030-003  GRUNDSCHLITTENBOLZEN
 H-3001  13 500-030-002  GRUNDSCHLITTENTRÄGER
 H-3001  14 440B  SICHERHEITSSKTMUTTER M8
 H-3001  15 404E  SCHEIBE M10
 H-3001  16 205B  RAENDELMUTTER M6 ART.731-30
 H-3001  17 500-030-007  ANSCHLAGBUCHSE
 H-3001  18 500-030-202  TIEFENANSCHLAGBLECH
 H-3001  19 421BE  INBUSSCHRAUBE M6X14 SCHW.
 H-3001  20 415CC  TORBANDSCHRAUBE M6X20 VERZ
 H-3001  21 406D  SCHEIBE M8
 H-3001  22 423BA  INBUSSCHRAUBE M6X16 SCHW.
 H-3001  23 404C  SCHEIBE M6
 H-3001  24 415EG  TORBANDSCHRAUBE M10X140
 H-3001  25 500-030-004  HÖHENSCHLITTEN
 H-3001  26 424DH  GEW.STIFT M8X40
 H-3001  27 421DF  INBUSSCHRAUBE M8X30 SCHW.
 H-3001  28 407A  FEDERRING M8 BLANK
 H-3001  29 500030-001  LAGERARMSTÜTZE GESCHWEISST
 H-3001  30 400AH  SENKSCHR. MIT ISK M6X10
 H-3001  31 400-030-013 BOHRHEBEL FD
 H-3001  32 418CH  SKT SCHRAUBE M6X10 SPEDCAPS
 H-3001  33 213FF  KEGELRAD D60MM, MODUL 2, Z30
 H-3001  34 422AA  LINSENSCHRAUBE M6X12 VERZ.
 H-3001  35 404C  SCHEIBE M6
 H-3001  36 432W  RILLENKUGELLAGER 16003 ZZ
 H-3001  37 500-030-005  HANDRADWELLE
 H-3001  38 500-030-013  DRUCKSCHIENE
 H-3001  39 409F  SICHERUNGSRING 20X1,2
 H-3001  40 432M  RILLENKUGELLAGER 6004 ZZ
 H-3001  41 76-01-040  DICKTEN-LAGERHALTER
 H-3001  42 404C  SCHEIBE M6
 H-3001  43 401D  SKT MUTTER M6 SCHWARZBLANK
 H-3001  44 421BG  INBUSSCHRAUBE M6X35 SCHWARZ
 H-3001  45 208I  HANDRAD „VOLANTINO“
 H-3001  46 12.0.361  KLEMMHEBEL, GR.II, MUTTER M8
 H-3001  47 404D  SCHEIBE M8
 H-3001  48 440C  SICHERHEITSSKTMUTTER M10
 H-3001  49 500-030-008  V-LAGERROLLE
 432C   RILLENKUGELLAGER 6000 ZZ
 H- 001  50 500-030-006  KREUZSCHLITTEN
 H-3001  51 500-030-009  K-LAGERROLLE
 432C   RILLENKUGELLAGER 6000 ZZ
 H-3001  52 417DG  SKT SCHRAUBE M10X60 SCHWARZ
 H-3001  53 418EB  SKT SCHRAUBE M10X25 SCHWARZ
 H-3001  54 500-030-010  LAGEREXZENTER
 H-3001  55 421BA  INBUSSCHRAUBE M6X10 SCHWARZ
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 H-3001  56 407D  FEDERRING M6
 H-3001  57 500-030-203  ANSCHLAGFINGER
 H-3001  58 204CB  RAENDELSCHRAUBE M6X20
 H-3001  59 500-030-206  PROFILBLENDE RECHTS
 H-3001  60 424CJ GEW.STIFT M6X10
 H-3001  61 225BC  HAMMERKOPF GEWINDEPLATTE M6
 H-3001  62 406EA  SCHEIBE M10 VERZINKT
 H-3001  63 500030-002  WERKSTÜCKANSCHLAG
 H-3001  64 400BD  SENKSCHR. MIT ISK M6X12
 H-3001  65 106DC  BOHRTISCH LC LT.Z.500-030-020B
 H-3001  66 400EA  SKT BOHRSCHRAUBE 4,8X32
 H-3001  67 213AK  PVC-TAUCHKAPPEN 16MMX100MM
 H-3001  68 432I  RILLENKUGELLAGER 6301 ZZ
 H-3001  69 440CB  SICHERHEITSSKTMUTTER M12
 H-3001  70 421BA  INBUSSCHRAUBE M6X10 SCHWARZ
 H-3001  71 214QD  GELENKLAGER FD
 H-3001  72 500-030-218  ABSTREIFWINKEL
 H-3001  73 213AI  PROFILABSTREIFER FÜR
 H-3001  74 401F  SKT MUTTER M10 SCHWARZBLANK
 H-3001  75 402K  SKT MUTTER M10 FLACH
 H-3001  76 402I  SKT MUTTER M8 VERZINKT FLACH
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