ИНСТРУКЦИЯ ЗА
ЕКСПЛОАТАЦИЯ

КЪРТАЧИ И ПЕРФОРАТОРИ

CIMEX HB11

HB11

ПРИЛОЖЕНИЕ

КЪРТАЧ

Професионален къртач Cimex HB11,
предназначен за къртене с висока
производителност.

МОЩНОСТ

СИЛА НА УДАРА

2. ЗАСТОПОРЯВАЩА ВТУЛКА

3. ПРОМЯНА НА ПОЛОЖЕНИЕТО НА СЕКАЧА
4. ПУСКОВ ПРЕКЪСВАЧ
5. ПОТЕНЦИОМЕТЪР ЗА ЧЕСТОТА НА УДАРИТЕ
6. СВЕТОДИОД СЕРВИЗ
7. СПОМАГАТЕЛНА РЪКОХВАТКА
8. НАКАТЕНА ГАЙКА

ТЕХНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА
Номинална консумирана мощност

Комбинацията от високи технически
параметри , атрактивна цена и надеждност,
правят
професионалния
електрически
къртач CIMEX HB11 предпочитан избор.

1 500 W

Енергия на удара

18 J

Позиции на длетото

12

Регулатор на мощността

6 степени

Тегло

11.0 kg

Държач за инструменти

SDS max

Захранващо напрежение / Честота
Работни режими

2

ПОЗИЦИИ НА
ДЛЕТОТО

1. ПРОТИВОПРАХОВА КАПАЧКА

Патронника е със защита от прах и SDS
– Max захват.

1

12

3
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Със силата на удара от 18J,
професионалният къртач CIMEX HB11 кърти
с лекота, дори без необходимост от силен
натиск от страна на оператора.

ГОДИНИ
ГАРАНЦИЯ

1.5kW 18 J

220 - 240 V / 50HZ
Къртене

9

4

5
8
7

6

КЪРТАЧИ И ПЕРФОРАТОРИ

Най-често се използва за събарянето на
стени, части от основи и колони и/или послаби конструкции, къртене на плочки и
други.

2

ОБЩИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

1. Работна зона
•

Не допускайте присъствие на деца или странични лица, когато работите с механизирания инструмент. Разсейването
може да ви накара да загубите контрол върху него.

•

Работната зона трябва да бъде чиста и добре осветена. Неподредените и неосветени зони са предпоставка за инциденти.

•

Не работете с мощни инструменти във взривоопасна атмосфера, например в близост до запалими течности, газове или
прах. Мощните инструменти създават искри, които могат да запалят праха или др.

2. Лична безопасност
•

Преди да включите механизирания инструмент, отстранете регулировъчни или гаечни ключове. Гаечен или друг ключ,
оставен закачен към въртяща се част на механизирания инструмент, може да доведе до нараняване.

•

Във всеки момент стойте здраво стъпили на краката си и пазете равновесие. Това ще ви позволи да имате по-добър
контрол над механизирания инструмент в неочаквани ситуации.

•

Бъдете нащрек, внимавайте какво правите и използвайте здравия си разум, когато работите с механизиран инструмент.
Не използвайте механизиран инструмент, когато сте уморен или сте под влиянието на наркотични вещества, алкохол или

•

Използвайте предпазно оборудване и облекло. Винаги използвайте предпазни средства за очите. Предпазното
оборудване, например, маска за прах, неплъзгащи се защитни обувки, твърда шапка или защитни средства за ушите,
използвано при съответните условия, ще намали нараняванията.

•

Избягвайте случайното пускане в действие. Преди да включите инструмента в контакта, се уверете, че ключът е в
изключено положение. Носенето на механизирани инструменти с пръст върху ключа за включване или включването им в
контакта при ключ в положение включено създава предпоставки за инциденти.

•

Облечете се подходящо. Не носете широки дрехи, нито бижута. Дръжте косата, дрехите и ръкавиците си далеч от
движещите се части. Широките дрехи, бижутата или дългата коса, могат да се захванат в движещите се части.

•

Ако са предоставени устройства за свързването на приспособления за улавяне и събиране на прах, се уверете, че те са
свързани и се използват правилно. Използването на тези устройства може да намали опасностите, свързани с праха.
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лекарства. Моментното невнимание при работа с механизирани инструменти може да доведе до сериозна телесна
повреда.

•

Щепселите на механизираните инструменти трябва да съответстват на контакта. Никога не променяйте щепсела по
никакъв начин. Не използвайте никакви щепсели преходници със заземените механизирани инструменти. Щепселите, на
които не са правени промени, и съответстващите им контакти ще намалят опасността от електрически удар.

•

Избягвайте телесен контакт със заземени повърхности, като тръби, радиатори, стелажи и хладилници. Заземяването на
вашето тяло води до по-висок риск от електрически удар.

•

Не излагайте механизираните инструменти на дъжд и не ги оставяйте в мокра среда. Ако в механизирания инструмент
влезе вода, тя ще увеличи риска от електрически удар.

•

Не злоупотребявайте с кабела. Никога не го използвайте за пренасяне, дърпане или изваждане от контакта на
механизирания инструмент. Пазете кабела от топлина, масло, остри ръбове или движещи се части. Повредените или
оплетени кабели увеличават риска от електрически удар.

•

Когато работите с механизирания инструмент навън, използвайте удължител, подходящ за използване навън.
Използването на такъв кабел намалява риска от електрически удар.

КЪРТАЧИ И ПЕРФОРАТОРИ

3. Електрическа безопасност

•

Ако използването на механизирани инструменти във влажна среда е неизбежно, използвайте захранващ източник с
диференциална защита (RCD).

Изключвайте щепсела от контакта, преди да правите регулировки, да сменяте принадлежности или да прибирате
механизираните инструменти. Подобни предпазни мерки за безопасност намаляват риска от случайно пускане на
механизирания инструмент.

•

Поддържайте режещите инструменти остри и в добро състояние. Правилно поддържаните режещи инструменти с остри
режещи ръбове е по-малко вероятно да се заклещят и се контролират по-лесно.

•

Не насилвайте механизирания инструмент. Използвайте правилния механизиран инструмент за съответното
приложение. Правилният механизиран инструмент ще свърши работата по-добре и по-безопасно, със скоростта, за която
е конструиран.

•

Не използвайте механизирания инструмент, ако ключът за включване и изключване не работи. Всеки механизиран
инструмент, който не може да бъде контролиран чрез ключа за включване и изключване, е опасен и трябва да бъде
ремонтиран.

•

Съхранявайте механизираните инструменти, които не се използват, далеч от достъп на деца и не позволявайте на лица,
незапознати с механизираните инструменти или настоящите инструкции да работят с инструмента. Механизираните
инструменти са опасни в ръцете на необучени потребители.

•

Поддържайте механизираните инструменти. Проверявайте ги за разцентриране или заяждане на движещите се части,
счупване на части или друго състояние, което може да окаже влияние върху работата на механизираните инструменти.
Ако механизираният инструмент се повреди, ремонтирайте го преди да го използвате. Много инциденти са
предизвикани от недобре поддържани механизирани инструменти.

•

Използвайте механизирания инструмент, принадлежностите, сменяемите резци и т.н. в съответствие с тези инструкции и
по начина, предвиден за съответния вид механизиран инструмент, като имате предвид работните условия и работата,
която трябва да се извърши. Използването на механизирания инструмент за операции, различни от тези, за които е
предназначен, може да доведе до опасна ситуация.
СПЕЦИАЛНИ ПРАВИЛА ЗА БЕЗОПАСНА РАБОТА С УДАРНИ БОРМАШИНИ И КЪРТАЧИ

•

За да се защитите от електрически удар, нараняване и пожар, когато работи с електрическа машина, е от жизнена
важност да вземете следните основни предпазни мерки. Прочетете и обърнете внимание на тези указания, преди да
започнете да работите с машината.

•

Проверете напрежението, посочено върху заводската табелка с технически данни.

•

Когато използвате кабел, навит на макара, винаги го развивайте изцяло. Минимално напречно сечение на проводника –
1,0 мм2.

•

Уверете се, че сте стъпили здраво и надеждно върху стълбата или строителното скеле, върху които работите без да се
държите за нищо.

•

Използвайте устройство за откриване на електро- и водопроводни линии, вградени в стените, които пробивате. Не
докосвайте части или проводници, които са под напрежение.

•

Носете устройства за защита на слуха.

•

Не работете в близост до изпаряващи се или лесно запалващи се течности.

•

Винаги изваждайте щепсела от контакта на електрическата мрежа преди да започнете да почиствате машината или да
сменяте накрайник.

•

Пазете захранващия кабел от повреди. Попаднали върху него масла или киселини могат да го повредят.

КЪРТАЧИ И ПЕРФОРАТОРИ

•
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4. Използване и грижи за механизирания инструмент

•

Никога не претоварвайте машината. Захващайте неподвижно обработваните детайли.

•

Жизнено необходимо е да спазвате всички държавни наредби, отнасящи се за инсталиране, използване и поддръжка на
електрическите машини.

•

Длетата и бургиите могат случайно да излетят от машината и да причинят сериозни наранявания.

•

Преди да започнете работа винаги проверявайте дали длетото или свредлото е хванато надеждно в патронника.

•

Редовно проверявайте патронника за износване или повреди.

•

Никога не включвайте машината без да сте притиснали накрайника здраво към повърхността, в която ще пробивате.

•

След края на работата изваждайте щепсела от контакта на електрическата мрежа и длетото или бургията от машината.

•

Винаги изваждайте щепсела от контакта на електрическата мрежа преди да смените длетото или бургията.

•

Защитете очите си и хората около вас от летящи частици и отломки.

•

Носете работни ръкавици, за да защитите пръстите си от удари и замърсяване.

•

Вибрациите могат да наранят раменно-лакътната система. Излагайте се на вибрациите, колкото е възможно по-кратко.

•

Винаги издърпвайте кабела зад машината.

•

Съхранявайте машината на недостъпно за деца място.

•

Винаги хващайте машината с две ръце, когато работите с нея, и заставайте в добре балансирана поза на тялото.
ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ РАБОТА

1. Поставяне и сменяване на пробивния инструмент

•

Почистете машината и я намажете с фин слой от машинна грес, преди да я сглобите.

•

Изтеглете назад притягащата гилза и я задръжте.

•

Избутайте и завъртете чистия от прах пробивен инструмент докъдето стигне в държача. Инструментът ще се заключи
автоматично.

•

Проверете дали се е заключил, като се опитате да го издърпате.
2. Сваляне на инструмент SDS-max

Издърпайте назад притягащата гилза, задръжте я в това положение и извадете пробивния инструмент.
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Машината е снабдена със система SDS-max.

РАБОТА С МАШИНАТА

Когато щепселът на захранващия кабел е вкаран, светлинният индикатор на захранването ще светне, докато инструментът не
бъде изключен от мрежата.
•

Включване: натиснете работния (пусков ) прекъсвач (4).

•

Изключване: отпуснете работния ( пусков ) прекъсвач (4).
2. Монтиране на ръкохватка

За безопасна работа използвайте бормашината само с монтирана ръкохватка.

Ще можете да работите сигурно и безопасно, само ако завинтите ръкохватката в машината.

КЪРТАЧИ И ПЕРФОРАТОРИ

1. Включване и изключване

НАЧИН НА РАБОТА

•
•
•

1. Превключвател за включване/изключване (Пусков прекъсвач) (4)
Включете машината в електрическата мрежа.
Пуснете я да работи, като плъзнете пусковия прекъсвач (4) на дясно .
Плъзнете пусковия прекъсвач (4) наляво, за да спрете машината.

Честота в минута (bpm)

1

1030

2

1180

3

1360

4

1540

5

1720

6

1900

ПОЧИСТВАНЕ И ПОДДРЪЖКА
•

Поддържайте вентилационните прорези на инструмента чисти, за да предотвратите прегряване на двигателя.

•

Периодично почиствайте корпуса на инструмента с мека кърпа, за препоръчване след всяка употреба.

•

Поддържайте вентилационните прорези чисти от прах и замърсявания.

•

Ако замърсяванията не могат да бъдат отстранени, използвайте мека кърпа напоена със сапунена вода.

Внимание: Не използвайте никога разтворители като бензин, алкохол, амонячна вода и т.н. Тези разтворители могат да
повредят пластмасовите части!

СЕРВИЗ И ОБСЛУЖВАНЕ
За улеснение на потребителя, машината разполага със светлинен индикатор (червен цвят) който показва кога трябва да
бъде обслужена.
ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА
За случаите когато машината се нуждае от смяна на части след продължителна употреба, същите да не се изхвърлят в
кофите за битови отпадъци, а да се изхвърлят по екологично съобразен начин.

Електротехническите продукти за брак да не се изхвърлят заедно в кофите за домакински отпадъци. Същите да се
рециклират, ако има съоръжения за това. За повече подробности по препоръките за рециклиране да се направи
запитване до местните власти.

КЪРТАЧИ И ПЕРФОРАТОРИ

Позиция на потенциометъра
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2. Регулиране на честотата на ударите в минута
Потенционетърът за регулиране на честотата (5) е 6 степенен. Чрез завъртането му може да изберете желаната честота.

СХЕМАТИЧЕН ИЗГЛЕД

СЕРВИЗ И РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ
национален телефон

0878 500 450
СИМЕКС ИНЖЕНЕРИНГ
София, бул. "Ботевградско Шосе" № 449
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РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ И КОМПОНЕНТИ

София, бул. "Ботевградско Шосе" № 449
Пловдив, ул. Васил Левски № 212
София +359 879 190 200 | Пловдив +359 879 150 190
office@cimex.bg | https://www.cimex.bg

КЪРТАЧИ И ПЕРФОРАТОРИ

ПРОДАЖБА НА ЛЕКА СТРОИТЕЛНА МЕХАНИЗАЦИЯ,
МАШИНИ ПОД НАЕМ, СЕРВИЗ И РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА
СТРОИТЕЛНА ТЕХНИКА

