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Inovațiile sunt parte integrantă a unei lungi tradiții în istoria 
companiei noastre, care își datorează originile energiei 
creatoare a celui care a fost Friedrich Duss, fondatorul unui 
mic atelier pentru producerea panourilor de control electric și 
a motoarelor de curent continuu în Neubulach, în anul 1920.

Dintr-o mică afacere de familie a evoluat într-o companie 
industrială modernă specializată în producția de mașini de 

găurit, rotopercutoare și sisteme de găurire cu diamant, care 
mulțumită inventivității și nenumăratelor patente și-a câștigat 
o bine meritată reputație internatională. Pe lângă
excepționalul succes, DUSS se poate mândri cu o serie de 
realizări și inovații tehnologice care astăzi sunt binecunoscute 
și apreciate de utilizatorii de pe șantierele din întreaga lume.

Astfel, la începutul anilor 1950, DUSS a uimit profesioniștii din  
construcții prin inventarea unei mașini de găurit electrice 
manuale complet izolate electric. În aproximativ aceeași 
perioadă, o mașină de găurit electrică cu două trepte de 
turație și mâner tip pistol avea să poarte marca DUSS.

Un alt moment important în istoria DUSS îl reprezintă, la 
începutul anilor șaizeci producerea și dezvoltarea unei mașini 
electro-pneumatice de găurit și dăltuit revoluționare pentru 
acea perioadă, având pentru prima dată integrat un sistem de 
aspirație a prafului, cuplaj cu ambreiaj de siguranță, 
comutator al funcțiilor găurire / dăltuire și lubrifiere 
permanentă.  

Mai mult, de atunci, DUSS a uimit în mod repetat experții din 
domeniu cu noi inovații, o lungă serie de realizări ce se întind 
de-a lungul timpului, până în prezent. Cu puțini ani în urmă, 

DUSS a introdus pe piață primul combipercutor SDS-max din 
clasa de 4 kilograme pe plan mondial.

Suntem mândri de asemeni de noua noastră mașină de găurit 
cu coroane diamantate cu trei trepte de turație DIA 303 W care 
convinge prin performanțele de excepție și designul unghiular 
compact. 

Solicitările și așteptările s-au schimbat de-a lungul timpului 
însă strategia noastră a rămas acceași: prioritatea o constituie 
întotdeauna căutarea soluțiilor tehnice optime, la cel mai înalt 
standard de calitate și performanță. Acest principiu a ghidat 
întreaga activitate a companiei de-a lungul întregii sale istorii -
o tradiție vie, inovativă pe care o păstrăm cu grijă.

Fondatorul companiei Friedrich Duss

ISTORIA COMPANIEI

INOVAȚIE CU TRADIȚIE
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ISTORIA COMPANIEI

1920
Pionieri din pasiune: Friedrich Duss fondează în 
Neubulach, în Schwarzwald un atelier de producție a 
tablourilor de distribuție și a motoarelor electrice de 
curent continuu.

1926
Prezentarea unei mașini manuale electrice de găurit în 
cadrul expoziției tehnice de la Leipzig.

1964
Cu noul ciocan rotopercutor electro-pneumatic P 50 – 
prevăzut cu aspirație integrată a prafului, ambreiaj de 
cuplare pentru siguranță, lubrifiere permanentă a 
angrenajelor și comutator de funcții găurire / dăltuire, 

DUSS a reușit sa producă o capodoperă.

1968
DUSS prezintă ciocanul rotopercutor electro-pneumatic 
P 28 – cel mai ușor pe plan mondial raportat la 
performanțele sale la acel moment.

1976
Puternic și practic: PK 40 este primul demolator pur 
produs de DUSS.

1999
Original DUSS: PX 46 este cel mai ușor combipercutor 
cu mandrină SDS-max pe plan mondial.

2002
Record: demolatoarele PK 160 și PK 300 ating 
performanțe comparabile cu demolatoarele 
pneumatice racordate la motocompresoare.

2003
Tehnologie perfecționată  – DUSS oferă o gamă 
completă de mașini de găurit cu coroane diamantate 
pentru utilizare umedă și uscată.

2008
DIA 303 W este pe plan mondial prima mașină de 
găurit cu coroane diamantate cu design compact 
unghiular dotată cu trei trepte de turație.

2009
RVA (absorbant al vibratiilor de recul) Demolatoarele și 
combipercutoarele oferă un confort sporit în utilizare 
prin reducerea dramatică a vibrațiilor și sporirea 
performanțelor.
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2014
PK600 - Cel mai puternic demolator produs de DUSS 



Fie că este un rotopercutor, un combipercutor, un demolator 
sau o mașină de găurit cu coroane diamantate, în fiecare 
detaliu al produselor noastre se regăsește calitatea de top.  
Știm despre ce vorbim: componentele mașinilor noastre și 
accesoriile sunt preponderent executate în fabrica noastră 
integral, ceea ce ne permite să satisfacem cerințele deosebite 
ale clienților noștri în timp foarte scurt.  

Toate mașinile DUSS combină două caracteristici importante: 
durată lungă de viață datorată calității de top și 
performanță superioară datorată tehnologiei inovatoare 
utilizate. 

Utilizarea mașinilor noastre este ușoară și confortabilă. 
Sistemul de lubrifiere închis asigură utilizarea îndelungată fără 
intervenții de întreținere. Sistemul electronic de control 
garantează reglarea precisă infinit variabilă optimă a turației și 
puterii de percuție.

Pentru utilizare în funcționarea continuă butonul de blocare se 
dovedește a fi deosebit de util. Elementele de amortizare și 
mânerul cauciucat protejează împotriva vibrațiilor și facilitează 
utilizarea confortabilă.  Datorită sistemului de transmisie 
extrem de robust mașinile noastre vă vor fi de folos pentru 
mulți ani.

AVANTAJELE PRODUSELOR NOASTRE 

DETALII CONVINGĂTOARE
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Mandrină întărită 
datorită ghidajului 

suplimentar cu rolă

Element de comutare a funcțiilor

Lubrifiere continuă

Piston din magneziu

Bielă din aluminiu RVA

Reglaj al turației

Prindere mâner suplimentar

Comutator
 funcții

Ambreiaj de siguranță 
cu role

Angrenaj conic

Carcasă robustă 
din magneziu

Blocator întrerupător

Mâner cauciucat

LED service



TOTUL PE SCURT

MAȘINI DE GĂURIT ȘI ROTOPERCUTOARE

Articol  Greutatea
mașinii (kg) 

Pagina

Mașină de găurit și 
inșurubat B 13 B 2,8

Găurire-Ø oțel (mm) 
treapta 1./2.

Găurire-Ø lemn (mm) 
treapta 1./2.

Găurire-Ø carotă (mm) 

treapta 1./2.

12

Mașină de găurit cu 
2 trepte de turație
B 13/2 RLE

1,9 16/8 40/20 -/- 13

Mașină de găurit cu 
percuție și 2 trepte de 
turație  SB 13/2 RLE

2,0 16/8 40/20 66/- 14

Mașină de găurit cu 4 
trepte de turație
D 38 RLE

8,6 32/- 130/- 600*/- 16

Articol Greutatea
mașinii (kg) Tip mandrină Pagina

Rotopercutor  
P 16 SDS 2,7 SDS-plus

Găurire-Ø  

burghiu (mm)

 5 - 24

Găurire-Ø carotă 

percuție (mm)
 -

18

Rotopercutor  
P 26 SDS 3,6 SDS-plus 5 - 30 40 - 82 19

Prezentare 22/23

Articol Greutatea
mașinii (kg) Tip mandrină 

Găurire și
dăltuire

Găurire-Ø  
burghiu (mm)

Găurire-Ø carotă 
percuție (mm) Pagina

P 26 C 3,9 SDS-plus • 5 - 30 40 - 82 24

P 30 4,5 13 mm hexagon • 5 - 35 45 - 82 25

P 60 A 7,2 19 mm hexagon • 8 - 55 55 - 100 28

P 90 8,0 19 mm hexagon • 8 - 80 55 - 125 29

PX 48 A 5,5 SDS-max • 8 - 55 45 - 90 33

PX 76 6,7 SDS-max • 12 - 80 45 - 150 34

PX 78 7,6 SDS-max • 12 - 80 45 - 150 35

PX 96 8,6 SDS-max • 12 - 80 45 - 150 36

COMBIPERCUTOARE

* în polipropilenă cu carotă LS
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-/8 -/20 -/-

DATE TEHNICE PE SCURT



DEMOLATOARE

Prezentare             40/41

Articol Greutatea
mașinii (kg) 

Tip mandrină Dăltuire Pagina

PKX 4 A 5,4 SDS-max •

Performanță 

dăltuire* (kg/h)

aprox. 135 42

PKX 7 7,3 SDS-max • aprox. 280 43

PK 35 3,7 16 mm hexagon • aprox. 90 44

PK 45 4,5 16 mm hexagon • aprox. 100 45

PK 45 A 4,9 • aprox. 100 45

PK 75 6,2 • aprox. 260 46

PK 75 A 6,6

16 mm hexagon 

16 mm hexagon 

16 mm hexagon • aprox. 280 46

PK 160 A 9,8 22 mm hexagon • aprox. 475 48

PK 300 A 13,6 22 mm hexagon • aprox. 730 49

MAȘINI DE GĂURIT CU COROANE DIAMANTATE - USCAT

Prezentare 54/55

Articol Greutatea
mașinii (kg)

Tip mandrină Găurire-Ø (mm)
uscat  

Turație
(rpm)

Pagina

DIA 80 5,1 Rapidă /  M16  68, 72, 82  650 - 1100 56

DIA 200 5,0 G 1/2"  82 - 250  380 - 490 58

DIA 300 5,0 G 1/2"  127 - 300  230 - 320 58

DIA 303 6,2 G 1/2"   52 - 300  360/680/1270 59

DATE TEHNICE PE SCURT 

TOTUL PE SCURT

* în beton C45/55 cu daltă șpiț
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PK 600 17,4 22 mm hexagon • aprox. 1220 49

user
Rectangle



MAȘINI DE GĂURIT CU COROANE DIAMANTATE - UMED ȘI USCAT

Prezentare 60/61

Articol
Greutatea 

mașinii (kg) 
Tip mandrină Găurire-Ø (mm)

umed 
Turație 
(rpm)

Pagina

DIA 50 W* 6,1 Rapidă 8 - 42 - 3000 - 4000 62

DIA 100 W 6,1 G 1/2" 32 - 102 52 - 112 900 - 1200 64

DIA 150 W 6,1 G 1/2" 52 - 162 82 - 212 480 - 630 64

DIA 300 W 6,1 G 1/2" 112 - 300 127 - 300 260 - 350 64

DIA 303 W 6,4 G 1/2" 32 - 300 52 - 300 360/680/1270 65

DIA 400 W* 12,0 1 1/4" UNC 67 - 400 - 230/480/720 75

*DIA 50 W și DIA 400 W sunt destinate exclusiv găuririi umede

DATE TEHNICE PE SCURT

SISTEME DE ASPIRAȚIE · CAROTE · STATIVE DE GĂURIRE

Articol Domeniu de utilizare Pagina

Dispozitiv  
aspirație praf ASG

găuriri uscate, fără praf, cu burghie sau coroane diamantate 79

Sistem de aspirație  
MASH

dăltuiri fără praf 80

Sistem de 
aspirație MASP

dăltuiri și demolări fără praf 80

Carote pentru mase plastice  
LS

găuriri în mase plastice 82

Carote pentru lemn  
LB

găuriri în lemn și materiale lemnoase 83

Stative de găurire 
BST găuriri precise, centrate, la unghi 86

9

Găurire-Ø (mm)
uscat 



TEHNICĂ DE GĂURIRE 
ȘI DEMOLARE



      

PROGRESIVĂ ȘI FIABILĂ

Ambreiaj de siguranță cu role
Ambreiajul nostru de siguranță cu role ce concurează la 
reducerea uzurilor din interiorul mașinii este unic, asigurând 
un moment de decuplare optim și o protecție adecvată a 
utilizatorului împotriva eventualelor accidentări și a mașinii 
impotriva suprasolicitărilor. 

Profesioniștii care lucrează mai multe ore pe zi cu scule electrice nu pot accepta compromisuri ci au nevoie de mașini puternice 
și sofisticate pe care se pot baza în totalitate. DUSS cunoaște cerințele profesioniștilor și utilizează aceste cunoștințe direct în 
dezvoltarea produselor sale. Rezultatul sunt mașinile puternice, de înaltă calitate, fiabile care își arată performanțele și calitățile 
convingătoare în utilizarea de zi cu zi.

Utilizare verticală
Pentru utilizare verticală confortabilă și ergonomică 
mașinile noastre sunt prevăzute cu un mâner suplimentar 
ce se înșurubează în lateralul mașinii.
Ergonomia conduce în acest caz la economii permițând 
lucrul relaxat pentru un timp îndelungat.

Raportul greutate / performanță
Profesioniștii știu că atunci când trebuie să realizeze găuriri 
pentru dibluri, străpungeri, doze, sau dăltuiri, canale în beton 
sau tencuială sau alte lucrări de precizie, mai ales de pe o 
schelă sau scară este foarte important ca mașina utilizată să 
le ofere performanța de care au nevoie dar totuși să fie cât 
mai ușoară.

Mașinile „made by DUSS“ se evidențează față de 
concurenți printr-un raport greutate / performanță net 
superior, o echilibrare și manevrabilitate de excepție în 
utilizare. 

RVA (absorbant al vibrațiilor de recul)
Aborbantul vibrațiilor de recul RVA reduce la minim vibrațiile 
resimțite de operator în timpul utilizării. O masă oscilantă 
contracarează activ vibrațiile de recul. Mânerul de comandă 
este complet separat mecanic de restul mașinii astfel încât 
și la utilizarea cu mâner lateral suplimentar nivelul vibrațiilor 

este optim redus.
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Găurire-Ø în Treapta 1. Treapta 2.

   lemn moale cu burghiu pt. lemn 

Turație în sarcină

 51 - 80 mm      până la 50 mm 

 0 - 170 rpm       0 - 1320 rpm

MAȘINI DE GĂURIT ȘI ÎNȘURUBAT

B 13 B

760 W

11 x 400 mm

120 Nm

2,8 kg

1/2" - 20 UNF

43 mm

Putere nominală

Înșurubare în lemn moale fără pregăurire, max. 

Moment de rotație  (treapta 1.) 

Greutatea mașinii

Filet de fixare a mandrinei

Guler de fixare-Ø

Deschiderea mandrinei Ø 1,5 - 13 mm

Accesorii pentru B 13 B la pagina 15

O mașină puternică și versatilă cu moment de rotație de 
120 Nm pentru pentru aplicații ce necesită un moment de 
rotație ridicat.

Domenii de utilizare B 13 B
• înșurubarea de șuruburi mari

• găuriri mici și mari (treapta 1./2.)
• găuriri cu carote și burghie pentru lemn și cofraje

• deșurubări de șuruburi

• amestecarea și agitarea materialelor vâscoase

• pentru toate aplicațiile ce necesită un moment ridicat de
rotație ( găuriri în tablă de inox, filetări cu turație redusă,
etc.)

Beneficii B 13 B
• moment de rotație ridicat în prima treaptă de turație(120 Nm)

• turație ridicată în treapta a doua de turație

• turație continuu reglabilă din butonul de comandă

• schimbător de sens dreapta / stânga

• carcasă solidă a angrenajelor fabricată din magneziu

• lagăre robuste, supradimensionate ale axului mașinii

• două trepte de turație ușor de schimbat în 3 poziții
• mâner lateral robust, cu posibilitate de rotire 360°, cu

suprafață cauciucată pentru o manipulare sigură

• mandrină rapidă de calitate superioară pentru schimbarea
simplă și rapidă, fără cheie, a sculelor utilizate

Cod comandă. B 13 B

Set de livrare standard: DUSS B 13 B, mandrină rapidă cu șurub de siguranță, mâner lateral.
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MAȘINI DE GĂURIT CU 2 TREPTE DE TURAȚIE

B 13/2 RLE

Accesorii pentru B 13/2 RLE la pagina 15

Domenii de utilizare B 13/2 RLE
• găuriri mici și mari (treapta 1./2.)

• înșurubarea de șuruburi mari

• amestecarea și agitarea materialelor vâscoase

• găuriri cu carote

• îndepărtarea vopselei și ruginii cu ajutorul periilor rotative

• șlefuire

Beneficii B 13/2 RLE
• moment de rotație ridicat în prima treaptă de turație (45 Nm)
• turație ridicată în treapta a doua de turație

• turație continuu reglabilă din butonul de comandă

• schimbător de sens dreapta / stânga

• carcasă solidă a angrenajelor fabricată din magneziu

• lagăre robuste, supradimensionate ale axului mașinii

• două trepte de turație ușor de schimbat în 3 poziții

• mandrină rapidă de calitate superioară pentru schimbarea
simplă și rapidă, fără cheie, a sculelor utilizate

650 W

Ø 12 mm

45 Nm

1,9 kg

1/2" - 20 UNF

43 mm

Putere nominală :

Șuruburi până la 

Moment de rotație (treapta 1.)

Greutatea mașinii

Filet de fixare a mandrinei

Guler de fixare-Ø 

Deschiderea mandrinei Ø 1,5 - 13 mm

Găurire-Ø în Treapta 1. Treapta 2.

16 mm 8 mm

40 mm 20 mm

   Oțel

   Lemn moale

   Materiale ușoare cu carotă 105 mm 50 mm

Turație în sarcină 0 - 450 rpm 0 - 1550 rpm

Cod comandă. B 13/2 RLE  

Set de livrare standard: DUSS B 13/2 RLE, mandrină rapidă cu șurub de siguranță, mâner lateral, opritor adâncime.
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MAȘINI DE GĂURIT CU PERCUȚIE ȘI 2 TREPTE DE TURAȚIE

SB 13/2 RLE

Accesorii pentru SB 13/2 RLE la pagina 15

Domenii de utilizare SB 13/2 RLE
• găuriri în zidărie și beton

• găuriri pentru dibluri

• găuriri mici și mari (treapta 1./2.)
• înșurubarea de șuruburi mari

• amestecarea și agitarea materialelor vâscoase

• găuriri cu carote

• găuriri pentru doze cu carote

• îndepărtarea vopselei și ruginii cu ajutorul periilor rotative

• șlefuire

Beneficii SB 13/2 RLE
• comutare rapidă găurire / găurire cu percuție

• moment de rotație ridicat în prima treaptă de turație (45 Nm)
• turație ridicată în treapta a doua de turație

• turația și frecvența percuțiilor continuu reglabilă din
butonul de comandă

• schimbător de sens dreapta / stânga

• carcasă solidă a angrenajelor fabricată din magneziu

• lagăre robuste, supradimensionate ale axului mașinii

• două trepte de turație ușor de schimbat în 3 poziții

• mandrină rapidă de calitate superioară pentru schimbarea
simplă și rapidă, fără cheie, a sculelor utilizate

Cod comandă. SB 13/2 RLE

Set de livrare standard: DUSS SB 13/2 RLE, mandrină rapidă cu șurub de siguranță, mâner lateral, opritor adâncime.

Putere nominală 

Șuruburi până la 

Moment de rotație (treapta 1.) 

Greutatea mașinii 

Filet de fixare a mandrinei

Guler de fixare-Ø

Număr de bătăi max.

Deschiderea mandrinei

650 W

Ø 12 mm

45 Nm

2,0 kg

1/2" - 20 UNF

43 mm

42000 

Ø 1,5 - 13 mm

Găurire-Ø în Treapta 1. Treapta 2.

16 mm 8 mm

40 mm 20 mm

20 mm 13 mm

   Oțel

   Lemn moale

   Piatră

   Materiale ușoare cu carotă 105 mm 50 mm

   Calcar și zidărie 
   cu carotă

66 mm -

Turație în sarcină       0 - 450 rpm  0 - 1550 rpm

14

010



   

ACCESORII

Cod comandă.  KB 43
Set de livrare standard: DUSS KB 43, cheie fixă SW 17.

Domenii de utilizare KB 43
• găuriri perpendiculare pe material

• utilizare staționară a mașinilor de găurit simple și cu
percuție precum și a mașinilor de filetat, înșurubat sau
șlefuit cu guler de fixare de  Ø 43 mm

Beneficii KB 43
• masa de găurire, capul culisant și suportul de fixare al

mașinii realizate robust din fontă vopsită

• prindere și demontare rapidă a mașinii în și din stativul
de găurire

• coloana principală, cea secundară și maneta de acționare
realizate din oțel masiv

• control fin al adâncimii de găurire, opritor de adâncime
reglabil pentru lucrări de mare finețe și precizie

• masă de găurire prevăzută cu canale T pentru fixarea
unei menghine și cu canale de colectare a șpanului și
lichidului de răcire utilizat la găurire

Ø 43 mm

120 mm

Guler de fixare a mașinii

Cursă maximă

Grosimea maximă a materialului de găurit 140 mm

Distanța (reglabilă) între masa de găurire și 
suportul de fixare al mașinii 0 - 530 mm

385 x 245 x 325 mmDimensiuni de gabarit

Greutate 14 kg

B 13 B · B 13/2 RLE · SB 13/2 RLE

B 13/2 RLE · SB 13/2 RLE

Adaptor pentru chei tubulare 
Adaptor pentru chei tubulare cu prindere pătrată de 1/2" 
pentru prinderea în mandrina rapidă
Cod comandă. STA

Stativ de găurire KB 43
oferă cea mai bună performanță și precizie pentru 
găuririle executate cu mașini de găurit manuale.

La cerere se pot realiza și alte variații ale acestui produs
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MAȘINI DE GĂURIT CU 4 TREPTE DE TURAȚIE

D 38 RLE 

4 trepte de turație și 2000 W  

pentru găuriri în oțel, lemn și materiale plastice sau 

utilizare ca motor de antrenare

Domenii de utilizare D 38 RLE
• construcții metalice

•  dulgherie
• ca motor de antrenare pentru diverse utilizări

Beneficii D 38 RLE
• domeniu larg de turații datorită angrenajului cu 4 trepte

• lungime mică, compactă a mașinii (aprox. 280 mm)
• blocare a întrerupătorului pentru utilizare de durată

• fixare precisă a sculei utilizate pentru transmisia
corespunzătoare a forței și rotirea precisă

• motor puternic și robust de 2000 W cu rotație dreapta/stânga
• control electronic al turației în sarcină

• turație continuu reglabilă din regulator în fiecare treaptă de
turație

• moment de rotație foarte ridicat în prima treapta > 250 Nm
• angrenaj cu 4 trepte de turatie cu lubrifiere pemanentă

• guler de fixare a mașinii supradimensionat - Ø 70 mm
• poziționare ergonomică a comutatorului de sens și a

regulatorului de turație

• carcasa mașinii realizată dintr-un aliaj de metale ușoare

Cod comandă.  D 38 RLE
Set de livrare standard: DUSS D 38 RLE, pană extractor sculă.

Accesorii pentru D 38 RLE la pagina 17

2000 WPutere nominală 

Domeniu de găurire în

   oțel cu burghiu

 lemn cu burghiu      

   polipropilenă cu carotă LS

Turație în sarcină treapta 1./2./3./4.

Greutatea mașinii

Prindere sculă

max. Ø 32 mm

max. Ø 130 mm

        max. Ø 600 mm 

120/210/380/650 rpm 

8,6 kg          

con MK 3
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Accesorii

D 38 RLE

Ambreiaj atașabil 
pentru utilizare manuală sigură, moment de decuplare 200 Nm, 
con de fixare MK 3, prinderea sculei pătrat 1/2" 

Cod comandă. VSKU

Mâner suplimentar cu șurub
pentru utilizare manuală sigură
Cod comandă. D38-SH

Reducție MK3/MK2
pentru scule cu con de prindere MK 2 
Cod comandă. D 324

Reducție MK3/MK1
pentru scule cu con de prindere MK 1 
Cod comandă. D 323

Dorn adaptor MK 3 
pentru mandrine cu prindere F 13 
Cod comandă. D 322

Mandrină
Deschiderea mandrinei 1 - 13 mm, pentru prinderea 
burghielor cu coadă cilindrică, biților de înșurubare, etc.
Cod comandă. F 13

* măsurată și controlată conform VDE 0580

Stativ magnetic de găurire pentru utilizarea împreună cu mașina de găurit D 38 RLE

max. 32 mmPutere nominală                             70 W 
Suport de fixare pentru guler   Ø 70 mm max. 150 mm
Cursă da

346°
+/- 10 mm

200 x 100 mm

Burghiu spiralat 
Carotă 
Poziționare 
Rotire 
Deplasare 
Dimensiuni talpă 
Greutate 25 kg

Lungimea cablului 
Alimentare
Forță magnetică* 
Înălțime
Cod comandă.

290 mm
4 m

max. 16 A
max. 25.000 N 

570 mm 

MAG80-D38
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ROTOPERCUTOARE 

P 16 SDS

Cod comandă.  P 16 SDS
Set de livrare standard: DUSS P 16 SDS, mâner lateral,  tub vaselină,  calotă reținere praf,  opritor adâncime,  geantă de transport 
pentru mașină și accesorii.

Putere nominală

Domeniu de găurire în beton cu burghiu

Domeniu de găurire în oțel

Performanță de găurire (Ø 14 mm)

Energie de percuție

Turație în sarcină

Număr percuții / min. (reglabil) 

Greutatea mașinii

Tipul mandrinei

600 W

Ø 5 - 24 mm 

max. Ø 13 mm 

330 mm/min

0 - 2,2 Joule

0 - 810 rpm

0 - 4400 

 2,7 kg

SDS-plus

Scule și  accesorii pentru P 16 SDS la paginile 20 și 21

Domenii de utilizare P 16 SDS
• găuriri pentru dibluri, chiar și deasupra capului

• găuriri de trecere până la Ø 24 mm pentru țevi de
încălzire, cabluri electrice, etc.

• înșurubarea și deșurubarea șuruburilor

• finisaje interioare, construcții metalice și dulgherie

• instalații electrice, sanitare și termice

Beneficii P 16 SDS
• foarte ușor de utilizat datorită greutății reduse

• ambreiaj de siguranță cu role și moment de decuplare lin
(protejează împotriva rănirilor, suprasolicitării și ruperii sculelor)

• reglarea continuă a turației și a forței de percuție din
butonul de comandă pentru o găurire precisă

• posibilitate de schimbare a sensului de rotație

• posibilitate de blocare a butonului de comandă pentru
utilizare continuă, în serie

• amortizare a vibrațiilor de percuție

• posibilitate de decuplare a percuției pentru
găuriri în lemn, oțel, plăci ceramice, etc.

• schimbare rapidă a sculelor utilizate
• construcție robustă (exterior: poliamidă ranforsată cu

fibre de sticlă; interior: carcasă din magneziu)
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P 26 SDS

Cod comandă.  P 26 SDS
Set de livrare standard: DUSS P 26 SDS, mâner lateral, tub vaselină, calotă reținere praf, opritor adâncime, geantă de transport 
pentru mașină și accesorii.

Putere nominală 710 W

Domeniu de găurire în beton cu burghiu Ø 5 - 30 mm

Domeniu de găurire în beton cu carotă de percuție       Ø 40 - 82 mm

max. Ø 13 mmDomeniu de găurire în oțel 

Performanță de găurire (Ø 20 mm) 

Energie de percuție

Turație în sarcină

Număr percuții / min. (reglabil) 

Greutatea mașinii

Tipul mandrinei

240 mm/min

0 - 3,6 Joule

0 - 700 rpm

0 - 3700 

 3,6 kg

SDS-plus

Scule și accesorii pentru P 26 SDS la paginile 20 și 21

Domenii de utilizare P 26 SDS
• găuriri pentru dibluri, chiar și deasupra capului

• găuriri de trecere până la Ø 30 mm pentru țevi de încălzire,
cabluri electrice, etc.

• găuriri pentru doze în zidărie max. Ø 82 mm
• renovări, construcții metalice și dulgherie

• instalații electrice, sanitare și termice

Beneficii P 26 SDS
• ambreiaj de siguranță cu role și moment de decuplare lin

(protejează împotriva rănirilor, suprasolicitării și ruperii sculelor)

• reglarea continuă a turației și a forței de percuție din
butonul de comandă pentru o găurire precisă

• posibilitate de blocare a butonului de comandă pentru
utilizare continuă, în serie

• amortizare a vibrațiilor de percuție

• elemente de atenuare a vibrațiilor
• posibilitate de decuplare a percuției pentru găuriri în lemn,

oțel, plăci ceramice, etc.

• schimbare rapidă a sculelor utilizate

• construcție robustă (exterior: poliamidă ranforsată cu
fibre de sticlă; interior: carcasă din magneziu)
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P 16 SDS · P 26 SDS · P 26 C*

1 · Burghie cu carburi metalice pentru rotopercuție HP SDS-plus

Diametru-Ø
mm

Lungime activă
mm

Lungime totală
mm

Cod comandă. Diametru-Ø
mm

Lungime activă
mm

Lungime totală
mm

Cod comandă.

5 50 110 HP 505 10 200 260 HP 1020
5 100 160 HP 510 10 400 460 HP 1040

5,5 50 110 HP 555 11 100 160 HP 1110
6 50 110 HP 605 12 100 160 HP 1210
6 100 160 HP 610 12 150 210 HP 1215
6 150 210 HP 615 12 200 260 HP 1220
7 50 110 HP 705 12 400 460 HP 1240
7 100 160 HP 710 13 200 260 HP 1320
8 100 160 HP 810 14 100 160 HP 1410
8 150 210 HP 815 14 200 260 HP 1420
8 250 310 HP 825 14 400 460 HP 1440
8 400 465 HP 840 15 100 160 HP 1510
9 150 210 HP 915 15 200 260 HP 1520

10 100 160 HP 1010 16 150 210 HP 1615
10 150 210 HP 1015 16 250 310 HP 1625

2 · Burghie cu carburi metalice pentru rotopercuție HDP cu spirală dublă SDS-plus

Diametru-Ø
mm

Lungime activă
mm

Lungime totală
mm

Cod comandă. Diametru-Ø
mm

Lungime activă
mm

Lungime totală
mm

Cod comandă.

16 400 450 HDP 1640 22 400 450 HDP 2240
18 200 250 HDP 1820 24 400 450 HDP 2440
18 400 450 HDP 1840 25** 400 450 HDP 2540
20 200 250 HDP 2020 28** 400 450 HDP 2840
20 400 450 HDP 2040 30** 400 450 HDP 3040

ROTOPERCUTOARE · COMBIPERCUTOARE P 26 C 

SCULE · ACCESORII

** recomandat doar pentru P 26 SDS și P 26 C

1

2

Dispozitiv aspirație praf  ASG 12
pentru găuriri uscate, fără praf, cu burghie până la 

diametrul de -Ø 12 mm ( informații suplimentare la 

pagina 79)
Cod comandă. ASG 12

Dispozitiv aspirație praf  ASG 68 pentru găuriri 

curate până la -Ø 68 mm (informații suplimentare 
la pagina 79) 

Cod comandă. ASG 68

* P 26 C la pagina 24

20



SCULE · ACCESORII

P 26 C*

P 26 SDS · P 26 C*

4

3

5

10

9

11

12

8

SDS-plus

Cod comandă.
3 · Adaptor pentru mandrină DP SDS pentru utilizarea mandrinei rapide F 19 pentru găuriri fără percuție în    

   lemn, oțel, etc. Lungime totală 60 mm 
DP SDS

4 · Mandrină rapidă F 19 deschidere 1,5 - 13 mm, pentru găuriri în lemn și metal, înșurubari, amestecări sau F 19

SK 17

Diametru-Ø
mm

Lungime totală
mm

Cod comandă.

6 · Dorn DPC pentru fixarea carotelor de rotopercuție CP cu burghiu integrat de
   centrare SDS-plus. 

- 175 DPC 1
- 340 DPC 2
- 440 DPC 3

7 · Carote de rotopercuție CP 40 70 CP 40
50 70 CP 50
68 70 CP 68
82 70 CP 82

SDS-plus

Lățime 
mm

Lungime totală
mm

Cod comandă.

- 250 SMP 1

20 250 FMP 2

8 · SMP daltă șpiț      
  9 · FMP daltă plată

10 · BMP daltă lată
11 · LMP daltă pentru îndepărtarea plăcilor ceramice 

12 · HMP daltă pentru canale

40 250 BMP 3
40 250 LMP 4
22 250 HMP 5

6

7

* P 26 C la pagina 24
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5 · Calotă reținere praf SK 17
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P 26 C P 30 P 60 A P 90 PX 48 A PX 76 PX 78 PX 96

DATE TEHNICE

PREZENTARE 

COMBIPERCUTOARE

Putere nominală (W) 710 710 1000 1100 920 1050 1500 1300

Turație și forță de percuție reglabilă din 
D = întrerupător, R = rotiță de reglaj D D, R R R D, R R R R

Regulator electronic de turație 
turația în sarcină = turația în gol

- • • • • • • •

Blocaj al întrerupătorului de comandă 
pentru utilizare continuă • • • • • • • •

Elemente de atenuare a vibrațiilor 
intercalate între mâner și mașină • • • • • • • •

Domeniu de găurire cu burghiu (Ø mm) 5 - 30 5 - 35 8 - 55 8 - 80 8 - 55 12 - 80 12 - 80 12 - 80

Domeniu de găurire cu carotă de rotopercuție (Ø mm)   40 - 82 45 - 82 55 - 100 55 - 125 45 - 90 45 - 150 45 - 150 45 - 150

Performanță de dăltuire în beton 
C45/55 cu daltă șpiț (kg/h) aprox. 50 aprox. 80 aprox.  105 ca. 160 ca. 125 ca. 150 ca. 200 ca. 220

Energie de percuție (Joule) 0 - 3,6 0 - 5,7 3,3 - 8,5 4,3 - 10,5 0 - 7 3,5 - 8,5 4,5 - 10 4,5 - 11

Turație în sarcină (rpm) 0 - 700 0 - 390 130 - 250 110 - 200 0 - 480 140 - 280 170 - 310 120 - 260

Număr de bătăi / min. continuu reglabil 0 - 3700 0 - 3000 1670 - 3200 1650 - 2780 0 - 3700 1500 - 3000 1800 - 3370 1500 - 2700

Turație și energie de percuție reglabile - • • • • • • •

Greutatea mașinii (kg) 3,9 4,5 7,2 8,0 5,5 6,7 7,6 8,6

Tipul mandrinei SDS-plus 13 mm hexagon 19 mm hexagon 19 mm Sechskant SDS-max SDS-max SDS-max SDS-max

se găsește la pagina 24 25 28 29 33 34 35 36
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P 26 C P 30 P 60 A P 90 PX 48 A PX 76 PX 78 PX 96

COMBIPERCUTOARE

Nennaufnahmeleistung (Watt) 710 710 1000 1100 920 1050 1500 1300

Drehzahl und Schlagkraft einstellbar am 
D = Schalterdrücker, R = Stellrad

D D, R R R D, R R R R

elektronische Drehzahlkonstanthaltung 
Volllastdrehzahl = Leerlaufdrehzahl - • • • • • • •

Schalterarretierung für Dauerbetrieb • • • • • • • •

Dämpfelemente zwischen Schalterhandgriff 
und Maschine • • • • • • • •

Bohrbereich mit Vollbohrer (Ø mm) 5 - 30 5 - 35 8 - 55 8 - 80 8 - 55 12 - 80 12 - 80 12 - 80

Bohrbereich mit Hammerbohrkrone (Ø mm) 40 - 82 45 - 82 55 - 100 55 - 125 45 - 90 45 - 150 45 - 150 45 - 150

Meißelleistung in Beton C45/55 mit  
Spitzmeißel (kg/h) ca. 50 ca. 80 ca.  105 aprox. 160 aprox. 125 aprox. 150 aprox. 200 aprox. 220

Einzelschlagenergie (Joule) 0 - 3,6 0 - 5,7 3,3 - 8,5 4,3 - 10,5 0 - 7 3,5 - 8,5 4,5 - 10 4,5 - 11

Drehzahl bei Nennlast (U/min) 0 - 700 0 - 390 130 - 250 110 - 200 0 - 480 140 - 280 170 - 310 120 - 260

Schlagzahl stufenlos regelbar (Schläge/min) 0 - 3700 0 - 3000 1670 - 3200 1650 - 2780 0 - 3700 1500 - 3000 1800 - 3370 1500 - 2700

Drehzahl und Schlagkraft vorwählbar - • • • • • • •

Maschinengewicht (kg) 3,9 4,5 7,2 8,0 5,5 6,7 7,6 8,6

Werkzeugaufnahme der Maschine SDS-plus 13 mm Sechskant 19 mm Sechskant 19 mm hexagon SDS-max SDS-max SDS-max SDS-max

zu finden auf Seite 24 25 28 29 33 34 35 36
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COMBIPERCUTOARE

P 26 C

Domenii de utilizare P 26 C
• găuriri pentru dibluri

• găuriri de trecere până la Ø 30 mm pentru țevi
de instalații termice, cabluri electrice, etc.

• găuriri pentru doze în zidărie max. Ø 82 mm
• dăltuiri ușoare și medii

• lucrări deasupra capului

• dăltuiri precise de corectură

• renovări, construcții metalice și dulgherie

• instalații electrice, sanitare și termice

Beneficii P 26 C
• reglarea continuă a turației și a forței de percuție din

butonul de comandă pentru o găurire precisă

• comutare rapidă între funcțiile de găurire cu
percuție și dăltuire

• posibilitate de reglare a dălții în 20 de poziții
• elemente de atenuare a vibrațiilor

• lubrifiere permanentă a angrenajelor

• schimbare rapidă a sculelor utilizate
• uzură scăzută datorită ambreiajului de siguranță cu role

Cod comandă. P 26 C
Set de livrare standard: DUSS P 26 C, mâner lateral, tub vaselină, calotă reținere praf, opritor adâncime, geantă de transport 
pentru mașină și accesorii.

Putere nominală

Domeniu de găurire în beton cu burghiu 

Domeniu de găurire în beton cu carotă de percuție 

Performanță de găurire *  (Ø 14 mm) 

Performanță de găurire*  (Ø 20 mm) 

Performanță de dăltuire*  cu daltă șpiț 

Energie de percuție

Turație în sarcină

Număr percuții / min. (reglabil) 

Greutatea mașinii

Tipul mandrinei

710 W

Ø 5 - 30 mm

Ø 40 - 82 mm

460 mm/min

240 mm/min

aprox. 50 kg/h

0 - 3,6 Joule

0 - 700 rpm

0 - 3700 

 3,9 kg

SDS-plus

Scule și  accesorii pentru P 26 C la paginile 20 și 21

* în beton C45/55
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COMBIPERCUTOARE

P 30

Domenii de utilizare P 30
• găuriri pentru dibluri și fixări pe fațade

• găuriri deasupra capului și în serie

• găuriri pentru doze

• canale pentru tubulaturi și țevi

• decopertări de tencuieli și plăci ceramice

• renovări

• corecturi de precizie

Beneficii P 30
• regulator electronic de turație

• reglarea continuă a turației și forței de percuție prin rotița
regulatoare și butonul de comandă

• comutare rapidă între funcțiile de găurire cu percuție
și dăltuire

• posibilitate de reglare a dălții în 20 de poziții

• elemente de atenuare a vibrațiilor

• lubrifiere permanentă a angrenajelor

• schimbare rapidă a sculelor utilizate

• uzură scăzută datorită ambreiajului de siguranță cu role

Cod comandă. P 30
Set de livrare standard: DUSS P 30, mâner lateral, tub vaselină, calotă reținere praf, geantă de transport pentru mașină și 
accesorii.

Putere nominală 

Domeniu de găurire în beton cu burghiu 

Domeniu de găurire în beton cu carotă de percuție

Performanță de găurire* (Ø 22 mm) 

Performanțe de dăltuire* cu daltă șpiț 

Energie de percuție

Turație în sarcină

Număr percuții / min. (reglabil) 

Greutatea mașinii 

Tipul mandrinei

710 W

Ø 5 - 35 mm

Ø 45 - 82 mm

180 mm/min

aprox. 80 kg/h

0 - 5,7 Joule

0 - 390 rpm 

0 - 3000

4,5 kg

13 mm hexagon

Scule și  accesorii pentru P 30 la paginile 26 și 27

* în beton C45/55
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P 30

1 · H  Burghie pentru rotopercuție cu carburi metalice și spirală dublă 

mm
Lungime activă

mm
Lungime totală

mm
Diametru-Ø Diametru-Ø

mm
Lungime activă

mm
Lungime totală 

mm

13 mm hexagon 

Cod comandă.

18 260 350 H 2182 24 150 240 H 2241
18 410 500 H 2184 24 260 350 H 2242
18 600 690 H 2186 24 410 500 H 2244
18 800 890 H 2188 25 260 350 H 2252
20 150 240 H 2201 25 410 500 H 2254
20 260 350 H 2202 25 600 690 H 2256
20 410 500 H 2204 26 150 240 H 2261
22 150 240 H 2221 28 260 350 H 2282
22 260 350 H 2222 28 410 500 H 2284
22 410 500 H 2224 30 260 350 H 2302
22 600 690 H 2226 30 410 500 H 2304
22 800 890 H 2228

2  ·  H  Burghie pentru străpungere cu rotopercuție cu carburi metalice și spirală dublă 

mm
Lungime activă

mm
Lungime totală

mm
Diametru-Ø 

mm mm

13 mm hexagon 

Cod comandă.

32 260 350 H 2322 35 410 500 H 2354
32 410 500 H 2324 43 450 540 H 2434
35 260 350 H 2352

COMBIPERCUTOARE

SCULE  · ACCESORII

Adaptor DU 2 

pentru utilizarea burghielor 
SDS-plus (de la pagina 20) și 
a burghielor HR, HRS și HDR, 
lungime totală 170 mm 
Cod comandă. DU 2 

Calotă reținere praf SK 17 
pentru utilizarea cu 

burghiele SDS-plus (de la 
pagina 20) și burghiele HR, 
HRS și HDR 

Cod comandă. SK 17 

2

1

La comandă se pot realiza și accesorii diferite de cele din programul standard

Dispozitiv aspirație praf  
ASG 12 
pentru găurire uscată până la 
-Ø 12 mm (informații 
suplimentare la pagina 79)

Cod comandă.  ASG 12

Dispozitiv aspirație praf 
ASG 68
pentru găuriri curate până 
la -Ø 68 mm (informații 
suplimentare la pagina 79) 
Cod comandă. ASG 68

26
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SCULE  · ACCESORII

Diametru-Ø
mm

Lungime activă 
mm

Lungime totală
 mm

13 mm hexagon 

Cod comandă.

3 · Carotă de percuție CD cu burghiu de centrare ZX 13 45 180 300 CD 2401
45 400 520 CD 2403
50 180 300 CD 2521
50 400 520 CS 2523
68 180 300 CD 2661
68 400 520 CD 2663
82 180 300 CD 2801
82 400 520 CD 2803
11 - 135 ZX 13
- - 110 DF 2

4 · Burghiu de centrare ZX 13 pentru carote de percuție CD
5 · Dorn DF 2 pentru mandrina rapidă F (utilizare fără percuție)
6 · Mandrină rapidă F deschidere 1,5 - 13 mm, pentru găuriri în 

   lemn și metal, înșurubari, amestecări sau găuriri cu carote, etc.  - - - F

Lățime
mm

Lungime totală 
mm

13 mm hexagon 

Cod comandă.

7 · Daltă șpiț SM - 340 SM 21
- 500 SM 26

8 · Daltă plată FM 20 340 FM 22
20 500 FM 27

9 · Daltă lată BM 40 340 BM 23
50 340 BM 29

10 · Daltă pentru canale HM 20 250 HM 24

4

10

3

9

65

8

7

Dispozitiv aspirație praf 
MASH 1
pentru dăltuiri și demolări 
(informații suplimentare la 
pagina 80) 

Cod comandă.  MASH 1

Prelungitor VLMA
pentru utilizare cu MASH 1 
și dălți cu o lungime totală 
între 490 mm și 670 mm 

Cod comandă.  VLMA

2727La comandă se pot realiza și accesorii diferite de cele din programul standard
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COMBIPERCUTOARE 

P 60 A

Domenii de utilizare P 60 A
• găuriri în beton și zidărie

• găuriri pentru doze

• lucrări de dăltuire medii

• canale pentru tubulaturi și țevi

• renovări

Beneficii P 60 A
• atenuare activă a vibrațiilor (RVA)
• posibilitate de fixare a mânerului suplimentar pentru

utilizare ergonomică la lucrări în poziție verticală

• LED de service pentru planificarea optimă a reviziilor
• putere constantă a motorului datorată răcirii

îmbunătățite a acestuia

• regulator electronic pentru turație constantă

• turația și puterea de percuție continuu reglabile din rotiță

• comutare rapidă între funcțiile de găurire cu percuție
și dăltuire

• posibilitate de reglare a dălții în 20 de poziții
• lubrifiere permanentă a angrenajelor

• uzură scăzută datorită ambreiajului de siguranță cu role

Cod comandă.  P 60 A
Set de livrare standard: DUSS P 60 A, mâner lateral, mâner suplimentar, tub vaselină, geantă de transport pentru mașină și 

accesorii.

Putere nominală 

Domeniu de găurire în beton cu burghiu 

Domeniu de găurire în beton cu carotă de percuție

Performanță de găurire* (Ø 30 mm) 

Performanță de dăltuire*  cu daltă șpiț 

Energie de percuție

Turație în sarcină

Număr percuții / min. (reglabil) 

Greutatea mașinii 

Tipul mandrinei

Nivel de vibrații

   Poziție orizontală 

   Poziție verticală

1000 W

Ø 8 - 55 mm

Ø 55 - 100 mm

130 mm/min

aprox. 105 kg/h

3,3 - 8,5 Joule

130 - 250 rpm

1670 - 3200

7,2 kg

19 mm hexagon 

găurire/dăltuire

7,3/8,9 m/s²

6,8/8,2 m/s²

Scule și accesorii pentru P 60 A la paginile 30 -  32

* în beton C45/55

28
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P 90

Domenii de utilizare P 90
• găuriri de diametre și lungimi mari
• găuriri de diametre mari în serie
• lucrări grele de dăltuire

• străpungeri

• degajări și canale

Beneficii P 90
• regulator electronic de turație constantă
• turația și puterea de percuție continuu reglabile din rotiță

• comutare rapidă între funcțiile de  găurire cu percuție și
dăltuire

• posibilitate de reglare a dălții în 20 de poziții

• elemente de atenuare a vibrațiilor

• lubrifiere permanentă a angrenajelor

• uzură scăzută datorită ambreiajului de siguranță cu role

Cod comandă. P 90
Set de livrare standard: DUSS P 90, mâner lateral, tub vaselină, geantă de transport pentru mașină și accesorii.

Putere nominală 

Domeniu de găurire în beton cu burghiu 

Domeniu de găurire în beton cu carotă de percuție 

Performanță de găurire* (Ø 35 mm) 

Performanță de dăltuire* cu daltă șpiț 

Energie de percuție

Turație în sarcină 

Număr percuții / min. (reglabil) 

Greutatea mașinii 

Tipul mandrinei

1100 W

Ø 8 - 80 mm

Ø 55 - 125 mm

120 mm/min

aprox. 160 kg/h

4,3 - 10,5 Joule

110 - 200 rpm

1650 - 2780

 8,0 kg

19 mm hexagon

* în beton C45/55

Scule și accesorii pentru P 90 la paginile 30 - 32 2929

153

COMBIPERCUTOARE



P 60 A · P 90

1 · H Burghie pentru rotopercuție cu carburi metalice și spirală dublă 

mm
Lungime activă

mm
Lungime totală

mm
Diametru-Ø Diametru-Ø

mm
Lungime activă

mm
Lungime totală 

mm

19 mm hexagon 

Cod comandă.

16 200 380 H 3162 25 600 770 H 3256
16 410 570 H 3164 25 900 1020 H 3259
18 200 380 H 3182 25 1200 1360 H 32512
18 410 570 H 3184 27 410 570 H 3274
18 800 980 H 3188 28 260 420 H 3282
19 410 570 H 3194 28 410 570 H 3284
20 260 420 H 3202 30 100 260 H 3301
20 410 570 H 3204 30 260 420 H 3302
22 260 420 H 3222 30 410 570 H 3304
22 410 570 H 3224 30 600 770 H 3306
22 600 770 H 3226 30 900 1020 H 3309
24 260 420 H 3242 30 1200 1360 H 33012
25 260 420 H 3252 32 260 420 H 3322
25 410 570 H 3254 32 410 570 H 3324

2 · H Burghie pentru rotopercuție cu carburi
     metalice și spirală dublă 

 19 mm 
 hexagon

   3 · H Burghie pentru străpungere cu rotopercuție
         cu carburi metalice și spirală dublă 

Diametru-Ø
mm

Lungime activă
mm

Lungime totală
mm

Cod comandă.  Diametru-Ø
mm

Lungime activă
mm

Lungime totală
mm

    19 mm 
   hexagon

Cod comandă.

35 260 420 H 3352 46 500 700 H 3465
35 410 570 H 3354 46 900 1100 H 3469
35 900 1060 H 3359 46 1200 1400 H 34612
35 1200 1360 H 33512 55 500 700 H 3555
40 260 420 H 3402 55 900 1100 H 3559
40 410 570 H 3404 55 1200 1400 H 35512
40 900 1060 H 3409 66* 500 700 H 3665

66* 900 1100 H 3669
80* 500 700 H 3805
80* 900 1100 H 3809

COMBIPERCUTOARE 

SCULE · ACCESORII

*recomandat doar pentru P 90

2

3

1

La comandă se pot realiza și accesorii diferite de cele din programul standard30

Cod comandă.
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SCULE · ACCESORII

Diametru-Ø
mm

Lungime activă 
mm

Lungime totală 
mm

19 mm hexagon 

Cod comandă.

4 · Carotă de percuție CD cu burghiu de centrare ZX 13 55 185 345 CD 3521
55 485 645 CD 3525
68 185 345 CD 3661
68 485 645 CD 3665
82 185 345 CD 3801
82 485 645 CD 3805
90 185 345 CD 3901
90 485 645 CD 3905

100 185 345 CD 31041
100 485 645 CD 31045
125* 185 345 CD 31291
125* 485 645 CD 31295

5 · Burghiu de centrare ZX 13 pentru carote de percuție CD 11 - 135 ZX 13

Adaptor DU 3
pentru utilizarea burghielor SDS-plus (de la pagina 20) și a 
burghielor HR, HRS și HDR, lungime totală 230 mm, 
recomandat doar pentru P 60 A 

Cod comandă.  DU 3

*recomandat doar pentru P 90

4 5

3131

Calotă reținere praf SK 17 
pentru utilizarea cu burghiele 

SDS-plus (de la pagina 20) și 
burghiele HR, HRS și HDR 

Cod comandă. SK 17 

Dispozitiv aspirație praf 
ASG 68
pentru găuriri curate până 
la -Ø 68 mm (informații 
suplimentare la pagina 79) 
Cod comandă. ASG 68

La comandă se pot realiza și accesorii diferite de cele din programul standard
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Lățime
mm

Lungime activă 
mm

Lungime totală 
mm

19 mm hexagon 

Cod comandă.

6 · Daltă șpiț SM* - 140 340 SM 322
- 260 420 SM 342
- 400 560 SM 356

7 · Daltă plată FM* 26 140 340 FM 324
26 260 420 FM 344
26 400 560 FM 358

8 · Daltă lată BM* 40 260 420 BM 346
50 260 420 BM 348

100 270 430 SP 306
25 - 310 HM 351

6

7

8

9

10

P 60 A · P 90

COMBIPERCUTOARE 

SCULE · ACCESORII

32

  9 · Daltă spadă SP*
10 · Daltă pentru canale HM*

Dispozitiv aspirație praf 
MASH 2

pentru dăltuiri și demolări 
(informații suplimentare la 
pagina 80) 
Cod comandă.  MASH 2

Prelungitor VLMA 

pentru utilizare cu MASH 1 
și dălți cu o lungime totală 
între 490 mm și 670 mm 
Cod comandă. VLMA

La comandă se pot realiza și accesorii diferite de cele din programul standard
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PX 48 A

Domenii de utilizare PX 48 A

Beneficii PX 48 A
•
•
•
•
•

•

•
•
•

Cod comandă. PX 48 A
Set de livrare standard: DUSS PX 48 A, mâner lateral, tub vaselină, geantă de transport pentru mașină și accesorii.

Scule și accesorii pentru PX 48 A la paginile 37 - 39

Putere nominală 

Domeniu de găurire în beton cu burghiu 

Domeniu de găurire în beton cu carotă de percuție 

Performanță de găurire*  (Ø 25 mm) 

Performanță de dăltuire*  cu daltă șpiț 

Energie de percuție

Turație în sarcină

Număr percuții / min. (reglabil) 

Greutatea mașinii 

Tipul mandrinei 

Nivel de vibrații

    Poziție orizontală

920 W

Ø 8 - 55 mm

Ø 45 - 90 mm

270 mm/min

aprox. 125 kg/h

0 - 7 Joule

0 - 480 rpm

0 - 3700 

 5,5 kg

SDS-max

găurire/dăltuire

 6,8/5,5 m/s²

* în beton C45/55

3333

• găuriri pentru dibluri și fixări pe fațade

• găuriri deasupra capului și în serie

• găuriri pentru doze

• canale pentru tubulaturi și țevi

• decopertări de tencuieli și plăci ceramice

• renovări

• corecturi de precizie în zidărie și beton

performață excelentă de găurire și dăltuire 

atenuare activă a vibrațiilor (RVA)
greutate foarte redusă
regulator electronic pentru turație constantă
reglarea continuă a turației și forței de percuție prin rotița 

regulatoare și butonul de comandă
comutare rapidă între funcțiile de găurire cu percuție
și dăltuire
posibilitate de reglare a dălții în 20 de poziții
lubrifiere permanentă a angrenajelor
uzură scăzută datorită ambreiajului de siguranță cu role

153

COMBIPERCUTOARE



COMBIPERCUTOARE 

PX 76

Domenii de utilizare PX 76
• găuriri de dimensiuni medii

• străpungeri

• găuriri pentru doze

• lucrări medii de dăltuire
• canale pentru tubulaturi și țevi
• corecturi în zidărie și beton

Beneficii PX 76
• regulator electronic pentru turație constantă

• turația și puterea de percuție continuu reglabile din rotiță

• comutare rapidă între funcțiile de găurire cu percuție și
dăltuire

• posibilitate de reglare a dălții în 20 de poziții

• elemente de atenuare a vibrațiilor

• lubrifiere permanentă a angrenajelor
• uzură scăzută datorită ambreiajului de siguranță cu role

Cod comandă. PX 76
Set de livrare standard: DUSS PX 76, mâner lateral, tub vaselină, geantă de transport pentru mașină și accesorii.

Putere nominală 

Domeniu de găurire în beton cu burghiu 

Domeniu de găurire în beton cu carotă de percuție 

Performanță de găurire*  (Ø 35 mm) 

Performanță de dăltuire*  cu daltă șpiț 

Energie de percuție

Turație în sarcină

Număr percuții / min. (reglabil) 

Greutatea mașinii 

Tipul mandrinei

1050 W

Ø 12 - 80 mm

Ø 45 - 150 mm

120 mm/min

aprox. 150 kg/h

3,5 - 8,5 Joule

140 - 280 rpm

1500 - 3000 

 6,7 kg

SDS-max

Scule și accesorii pentru PX 76 la paginile 37 - 39

* în beton C45/55

34
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PX 78

Domenii de utilizare PX 78

Beneficii PX 78
• performață excelentă de găurire și dăltuire

atenuare activă a vibrațiilor (RVA)•
• mâner suplimentar cu elemente de atenuare a vibrațiilor

pentru utilizare ergonomică în poziție verticală

• LED de service pentru planificarea optimă a reviziilor

• regulator electronic pentru turație constantă

• turația și puterea de percuție continuu reglabile din rotiță

• comutare rapidă între funcțiile de găurire cu percuție și
dăltuire

• posibilitate de reglare a dălții în 20 de poziții

• lubrifiere permanentă a angrenajelor

• uzură scăzută datorită ambreiajului de siguranță cu role

Cod comandă. PX 78
Set de livrare standard: DUSS PX 78, mâner lateral, mâner suplimentar, tub vaselină, geantă de transport pentru mașină și 

accesorii.

Putere nominală 

Domeniu de găurire în beton cu burghiu 

Domeniu de găurire în beton cu carotă de percuție 

Performanță de găurire*  (Ø 35 mm) 

Performanță de dăltuire*  cu daltă șpiț 

Energie de percuție

Turație în sarcină

Număr percuții / min. (reglabil) 

Greutatea mașinii 

Tipul mandrinei 

Nivel de vibrații

   Poziție verticală    

   Poziție orizontală

1500 W

Ø 12 - 80 mm

Ø 45 - 150 mm

160 mm/min

aprox. 200 kg/h

4,5 - 10 Joule

170 - 310 rpm

1800 - 3370 

7,6 kg

SDS-max

găurire/dăltuire

9,8/6,8 m/s²

8,2/6,3 m/s²

Scule și accesorii pentru PX 78 la paginile 37 - 39

* în beton C45/55

3535

• găuriri de dimensiuni medii

• străpungeri

• găuriri pentru doze

• lucrări medii de dăltuire
• canale pentru tubulaturi și țevi
• corecturi în zidărie și beton

156
196

COMBIPERCUTOARE



COMBIPERCUTOARE 

PX 96

Domenii de utilizare PX 96

Beneficii PX 96

Cod comandă. PX 96
Set de livrare standard: DUSS PX 96, mâner lateral, tub vaselină, geantă de transport pentru mașină și accesorii.

Putere nominală 

Domeniu de găurire în beton cu burghiu 

Domeniu de găurire în beton cu carotă de percuție 

Performanță de găurire*  (Ø 35 mm) 

Performanță de dăltuire*  cu daltă șpiț 

Energie de percuție

Turație în sarcină

Număr percuții / min. (reglabil) 

Greutatea mașinii 

Tipul mandrinei

1300 W

Ø 12 - 80 mm

Ø 45 - 150 mm

155 mm/min

aprox. 220 kg/h

4,5 - 11 Joule

120 - 260 rpm

1500 - 2700 

8,6 kg

SDS-max

Scule și accesorii pentru PX 96 la paginile 37 - 39

* în beton C45/55

36

• găuriri de diametre și lungimi mari
• găuriri de diametre medii în serie
• lucrări grele de dăltuire

• străpungeri

• degajări și canale

• regulator electronic de turație constantă
• turația și puterea de percuție continuu reglabile din rotiță

• comutare rapidă între funcțiile de găurire cu percuție și
dăltuire

• posibilitate de reglare a dălții în 20 de poziții

• elemente de atenuare a vibrațiilor

• lubrifiere permanentă a angrenajelor

• uzură scăzută datorită ambreiajului de siguranță cu role

153



PX 48 A · PX 76 · PX 78 · PX 96

SDS-max

Diametru-Ø
mm

Lungime activă
mm

Lungime totală
mm

Cod comandă.    Diametru-Ø
mm

Lungime activă
mm

Lungime totală
mm

Cod comandă.

12 200 340 HX 122 24 200 320 HX 242
12 400 540 HX 124 24 400 520 HX 244
12 600 690 HX 125 25 200 320 HX 252
14 200 340 HX 142 25 400 520 HX 254
14 400 540 HX 144 25 800 920 HX 258
15 200 340 HX 152 28 200 370 HX 282
15 400 540 HX 154 28 400 570 HX 284
16 200 340 HX 162 30 250 370 HX 302
16 400 540 HX 164 30 400 570 HX 304
18 200 340 HX 182 32 200 370 HX 322
18 400 540 HX 184 32 400 570 HX 324
20 200 320 HX 202 32 800 920 HX 328
20 400 520 HX 204 35 400 570 HX 354
20 800 920 HX 208 40 400 570 HX 404
22 200 320 HX 222
22 400 520 HX 224
22 800 920 HX 228

2 · Burghie pentru străpungeri HX SDS-max

Diametru-Ø
mm

Lungime activă
mm

Lungime totală
mm

Cod comandă.     Diametru-Ø
mm

Lungime activă
mm

Lungime totală
mm

Cod comandă.

46 500 620 HX 465 66* 500 620 HX 665
46 900 1020 HX 469 66* 900 1020 HX 669
55 500 620 HX 555 80* 500 620 HX 805
55 900 1020 HX 559 80* 900 1020 HX 809

COMBIPERCUTOARE

SCULE · ACCESORII

Adaptor DX SDS
pentru utilizarea burghielor SDS-plus (de la 
pagina 20), lungime totală 220 mm, 
recomandat doar pentru PX 48 A
Cod comandă. DX SDS

* recomandate doar pentru PX 76, PX 78 și PX 96

2

1

3737

1 · Burghie pentru rotopercuție HX

La comandă se pot realiza și accesorii diferite de cele din programul standard



6

SDS-max

Diametru-Ø
mm

Lungime totală
mm

Cod comandă.

3 · Dorn DXC pentru carota de percuție CX - 200 DXC 2
- 460 DXC 4

4 · Carotă de percuție CX cu burghiu de centrare ZX 13 45 80 CX 45
50 80 CX 50
55 80 CX 55
68 80 CX 68
82 80 CX 82
90 80 CX 90

100* 80 CX 100
125* 80 CX 125
150* 80 CX 150
11 135 ZX 13
- 105 DXF

5 · Burghiu de centrare ZX 13 inclusiv știft de fixare
6 · Dorn DXF pentru mandrina rapidă F 19 (utilizare fără percuție) 
7 · Mandrină rapidă F 19 deschidere 1,5 - 13 mm, pentru găuriri în 
     lemn, oțel, înșurubări, amestecări și găuriri cu carote, etc. - - F 19

* recomandat doar pentru PX 76, PX 78 și PX 96

43  și 5 7

COMBIPERCUTOARE · DEMOLATOARE 

SCULE · ACCESORII

PX 48 A · PX 76 · PX 78 · PX 96

38

Dispozitiv aspirație praf 
ASG 68
pentru găuriri curate până 
la -Ø 68 mm (informații 
suplimentare la pagina 79) 
Cod comandă. ASG 68

Dispozitiv aspirație praf 
MASH 2

pentru dăltuiri și demolări 
(informații suplimentare la 
pagina 80) 
Cod comandă.  MASH 2

Prelungitor VLMA
pentru utilizare cu MASH 1 
și dălți cu o lungime totală 
între 490 mm și 670 mm 

Cod comandă.  VLMA

La comandă se pot realiza și accesorii diferite de cele din programul standard



SCULE · ACCESORII

PKX 4 A · PKX 7

SDS-max

Lățime
     mm

Lungime totală
mm

Cod comandă.

8 · Daltă șpiț SMX - 280 SMX 2
- 400 SMX 4
- 600 SMX 6

9 · Daltă plată FMX 25 280 FMX 2
25 400 FMX 4
25 600 FMX 6

10 · Daltă lată SPX 50 400 SPX 5
80 300 SPX 8

110 350 SPX 9
26 300 HMX 3
32 300 KMX 4
50 400 LMX 1

11 · Daltă pentru canale HMX 
12 · Daltă pentru canale KMX 
13 · Daltă pentru îndepărtarea plăcilor ceramice LMX 
14 · Buciarda STX 40 x 40 300 STX 7

10

9

11

8 12

13

14

PX 48 A · PX 76 · PX 78 · PX 96 · PKX 4 A · PKX 7

3939

Dispozitiv aspirație praf 
MASP

pentru dăltuiri și demolări 
(informații suplimentare la 
pagina 80) 
Cod comandă.  MASP

La comandă se pot realiza și accesorii diferite de cele din programul standard
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PKX 4 A PKX 7 PK 35 PK 45 · PK 45 A PK 75 · PK 75 A PK 160 A PK 300

DATE TEHNICE

PREZENTARE

DEMOLATOARE

Putere nominală (W) 820 1150 680 710 1050 / 1150 1300 1700

D, R R D D, R R R R

• • - • • • •

• • • • • • •

• • • • • • •

Performanță de dăltuire in 
beton C45/55  cu daltă șpiț 
(kg/h)

aprox. 135 aprox. 280 aprox. 90 ca. 100 ca. 260 / ca. 280 ca. 475 ca. 680

Energie de percuție (Joule) 0 - 8,4 5 - 10,5 0 - 5,3 0 - 6,4 5 - 9,5 / 5 - 10,5 10 - 18 14 - 26

0 - 3200 1500 - 2900 0 - 3400 0 - 3000 1500 - 2900 1200 - 2200 1000 - 1900

Greutatea mașinii (kg) 5,4 7,3 3,7 4,5 / 4,9 6,2 / 6,6 9,8 12,2

Tipul mandrinei SDS-max SDS-max 16 mm hexagon 16 mm Sechskant 16 mm Sechskant 22 mm Sechskant 22 mm Sechskant

se găsește la pagina 42 43 44 45 46 48 49

40

Turație și forță de percuție reglabilă din 
D = întrerupător, R = rotiță de reglaj 

Regulator electronic de turație
turația în sarcină = turația în gol

Blocaj al întrerupătorului de comandă 
pentru utilizare continuă

Elemente de atenuare a vibrațiilor 
intercalate între mâner și mașină

Număr de bătăi / min. continuu reglabil

PK 45 · PK 45 A

710

D, R

•

•

•

aprox. 100

0 - 6,4

0 - 3000

4,5 / 4,9

16 mm hexagon

45



PKX 4 A PKX 7 PK 35 PK 75 · PK 75 A PK 160 A PK 300 A

DEMOLATOARE

Nennaufnahmeleistung (Watt) 820 1150 680 1050 / 1150 1300 1700

Schlagzahl und -kraft einstellbar am 
D = Schalterdrücker, R = Stellrad

D, R R D R R R

elektronische Schlagzahlkonstanthaltung 
Volllastschlagzahl = Leerlaufschlagzahl • • - • • •

Schalterarretierung für Dauerbetrieb • • • • • •

Dämpfelemente zwischen Schalterhandgriff 
und Maschine • • • • • •

Meißelleistung in Beton C45/55  
mit Spitzmeißel (kg/h) ca. 135 ca. 280 ca. 90 aprox. 260 / aprox. 280 aprox. 475 aprox. 730

Einzelschlagenergie (Joule) 0 - 8,4 5 - 10,5 0 - 5,3 5 - 9,5 / 5 - 10,5 10 - 18 14 - 27

Schlagzahl stufenlos regelbar (Schläge/min) 0 - 3200 1500 - 2900 0 - 3400 1500 - 2900 1200 - 2200 1000 - 1900

Maschinengewicht (kg) 5,4 7,3 3,7 6,2 / 6,6 9,8 13,6

Werkzeugaufnahme der Maschine SDS-max SDS-max 16 mm Sechskant 16 mm hexagon 22 mm hexagon 22 mm hexagon

zu finden auf Seite 42 43 44 46 48 49

41

PK 600 

2000

R

•

•

•

aprox. 1220

18 - 41

850 - 1500

17,4

22 mm hexagon
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DEMOLATOARE 

PKX 4 A

Domenii de utilizare PKX 4 A
• îndepărtarea tencuielii și a plăcilor ceramice
• realizarea de șlițuri / canale
• buciardări
• renovări de suprafețe
• demolări ușoare
• dăltuiri precise de corectură

Beneficii PKX 4 A
• atenuare activă a vibrațiilor (RVA)
• mecanismul pneumatic de percuție proiectat pentru

eficiență optimă
• blocaj al întrerupătorului pentru utilizare prelungită fără efort
• regulator electronic de percuție constantă

• număr de percuții și puterea de percuție continuu
reglabile din rotiță și întrerupător

• posibilitate de reglare a dălții în 20 de poziții

• mâner lateral cu elemente de atenuare a vibrațiilor

• lubrifiere permanentă a angrenajelor

Cod comandă. PKX 4 A
Set de livrare standard: DUSS PKX 4 A, mâner lateral, tub vaselină, geantă de transport pentru mașină și accesorii.

Putere nominală 

Performanță de dăltuire*  cu daltă șpiț 

Energie de percuție 

Număr percuții / min. (reglabil) 

Greutatea mașinii 

Tipul mandrinei 

Nivel de vibrații

 Poziție orizontală

820 W

aprox. 135 kg/h

0 - 8,4 Joule

0 - 3200 

 5,4 kg

SDS-max

dăltuire

7,3 m/s²

Scule și accesorii pentru PKX 4 A la pagina 39

* în beton C45/55

42
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PKX 7

Domenii de utilizare PKX 7

Beneficii PKX 7
• atenuare activă a vibrațiilor (RVA)
• mâner suplimentar cu elemente de atenuare a vibrațiilor

pentru utilizare ergonomică în poziție verticală

• LED de service pentru planificarea optimă a reviziilor
• mecanismul pneumatic de percuție proiectat pentru

eficiență optimă
• blocaj al întrerupătorului pentru utilizare prelungită fără efort
•
•

• posibilitate de reglare a dălții în 20 de poziții

• mâner lateral cu elemente de atenuare a vibrațiilor

• lubrifiere permanentă a angrenajelor

Cod comandă. PKX 7
Set de livrare standard: DUSS PKX 7, mâner lateral, mâner suplimentar, tub vaselină, geantă de transport pentru mașină și 
accesorii.

Putere nominală 

Performanță de dăltuire*  cu daltă șpiț 

Energie de percuție 

Număr percuții / min. (reglabil) regulator electronic de percuție constantă
număr de percuții și puterea de percuție continuu reglabile
din rotiță

Greutatea mașinii 

Tipul mandrinei 

Nivel de vibrații

   Poziție orizontală 

   Poziție verticală

1150 W

aprox. 280 kg/h

5 - 10,5 Joule 

1500 - 2900 

 7,3 kg

SDS-max

dăltuire

6,7 m/s²

4,7 m/s²

Scule și accesorii pentru PKX 7 la pagina 39

* în beton C45/55

43

• îndepărtarea tencuielii și a plăcilor ceramice
• realizarea de șlițuri / canale
• buciardări
• renovări de suprafețe
• demolări ușoare
• dăltuiri precise de corectură

156
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DEMOLATOARE 

PK 35

număr de percuții și puterea de percuție continuu reglabile
din întrerupător
mandrină robustă cu durată de viață prelungită pentru scule
cu coadă hexagonală de 16 mm

Putere nominală 

Performanță de dăltuire* cu daltă șpiț 

Energie de percuție 

Număr percuții / min. (reglabil) 

Greutatea mașinii 

Tipul mandrinei

680 W

aprox. 90 kg/h

0 - 5,3 Joule 

0 - 3400

3,7 kg

16 mm hexagon

Scule și accesorii pentru PK 35 la pagina 47

Domenii de utilizare PK 35
• lucrări deasupra capului

• îndepărtarea tencuielii și a plăcilor ceramice

• realizarea de șlițuri / canale

• renovări de suprafețe

• dăltuiri precise de corectură

• expunerea armăturilor din beton

Beneficii PK 35
• raport optim greutate - performanță

• blocaj al întrerupătorului pentru utilizare prelungită fără efort

•

•

• elemente de atenuare a vibrațiilor

• lubrifiere permanentă a angrenajelor

Cod comandă. PK 35
Set de livrare standard: DUSS PK 35, mâner lateral, tub vaselină, geantă de transport pentru mașină și accesorii.

* in beton C45/55
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PK 45 · PK 45 A

Scule și accesorii pentru PK 45 · PK 45 A la pagina 47

Domenii de utilizare PK 45 · PK 45 A

Beneficii PK 45 · PK 45 A
• mecanismul pneumatic de percuție proiectat pentru eficiență

optimă
• blocaj al întrerupătorului pentru utilizare prelungită fără efort

• regulator electronic de percuție constantă

• număr de percuții și puterea de percuție continuu
reglabile din rotiță și întrerupător

• mandrină robustă cu durată de viață prelungită pentru
scule cu coadă hexagonală de 16 mm

• elemente de atenuare a vibrațiilor

• lubrifiere permanentă a angrenajelor

Beneficii suplimentare PK 45 A
• atenuare activă a vibrațiilor (RVA)

Cod comandă. PK 45 · PK 45 A
Set de livrare standard: DUSS PK 45 · PK 45 A, mâner lateral, tub vaselină, geantă de transport pentru mașină și accesorii.

* în beton C45/55

PK 45 PK 45 A

710 W 710 W

aprox. 100 kg/h aprox. 100 kg/h

Putere nominală 

Performanță de dăltuire* cu șpiț 

Energie de percuție 0 - 6,4 Joule 0 - 6,4 Joule

Număr percuții / min. (reglabil) 0 - 3000  0 - 3000  

Greutatea mașinii 4,5 kg 4,9 kg

Tipul mandrinei 16 mm hexagon  

dăltuireNivel de vibrații PK 45 A 

      Poziție orizontală 6,8 m/s²

45

• îndepărtarea tencuielii și a plăcilor ceramice

• realizarea de șlițuri / canale

• buciardări

• renovări de suprafețe

• demolări ușoare

• dăltuiri precise de corectură

153
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DEMOLATOARE

PK 75 · PK 75 A

PK 75 PK 75 A

1050 W 1150 W

aprox. 260 kg/h  aprox. 280 kg/h

Putere nominală 

Performanță de dăltuire* cu șpiț 

Energie de percuție 5 - 9,5 Joule 5 - 10,5 Joule

Număr percuții / min. (reglabil) 1500 - 2900 1500 - 2900 

Greutatea mașinii 6,2 kg 6,6 kg

Tipul mandrinei 16 mm hexagon  

Nivel de vibrații PK 75 A dăltuire

7,1 m/s²   Poziție orizontală 

   Poziție verticală 6,8 m/s²

Scule și accesorii pentru PK 75 · PK 75 A la pagina 47

Domenii de utilizare PK 75 · PK 75 A
• îndepărtarea tencuielii și a plăcilor ceramice

• realizarea de șlițuri / canale

• buciardări

• renovări de suprafețe

• demolări ușoare

• dăltuiri precise de corectură

Beneficii PK 75 · PK 75 A
• mecanismul pneumatic de percuție proiectat pentru eficiență

optimă
• blocaj al întrerupătorului pentru utilizare prelungită fără efort

• regulator electronic de percuție constantă

• număr de percuții și puterea de percuție continuu reglabile din
rotiță

• mandrină robustă cu durată de viață prelungită pentru
scule cu coadă hexagonală de 16 mm

• elemente de atenuare a vibrațiilor

• lubrifiere permanentă a angrenajelor

Beneficii suplimentare PK 75 A
• atenuare activă a vibrațiilor (RVA)
• mâner suplimentar cu elemente de atenuare a vibrațiilor

pentru utilizare ergonomică în poziție verticală

• LED de service pentru planificarea optimă a reviziilor

Cod comandă. PK 75 · PK 75 A
Set de livrare standard: DUSS PK 75 · PK 75 A, mâner lateral, mâner suplimentar (numai la PK 75 A), tub vaselină, geantă de 
transport pentru mașină și accesorii.

* in beton C45/55
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11

10

12

8

9

7

PK 35 · PK 45 · PK 45 A · PK 75 · PK 75 A

SCULE · ACCESORII

*recomandat pentru utilizare la placări ceramice, tencuială și zidărie  ** recomandat doar pentru PK 35, PK 45 și PK 45 A

4

3

1

2

5

6

16 mm hexagon

Lățime
mm

Lungime totală 
mm

Cod comandă.

1 · Daltă șpiț SM - 290 SM 421
- 400 SM 401
- 600 SM 402

2 · Daltă plată FM 25 290 FM 423
25 400 FM 403
25 600 FM 404

3 · Daltă lată BM 50 240 BM 425
50 350 BM 405
75 380 BM 408
50 290 BZ 413

100 410 SP 406
100 290 SZ 414
50 270 LM 415

4  · Daltă lată BZ, zimțată* 

5  · Daltă spadă SP
6  · Daltă spadă SZ, zimțată* 

7  · Daltă pentru îndepărtarea plăcilor ceramice LM
8  · Daltă pentru canale HM 25 290 HM 407

35 290 HM 408
9 · Daltă pentru canale KM 25 290 KM 409

35 290 KM 410
40 x 40 290 ST 411

16 (interior Ø) 250 ES 412

10 · Buciarda ST
11 · Bătător țăruși ES 

12 · Daltă de rosturi FZ** 36 x 7 230 FZ 423
36 x 7 300 FZ 430

47

Dispozitiv aspirație praf 
MASH 1
pentru dăltuiri și demolări 
(informații suplimentare la 
pagina 80) 

Cod comandă.  MASH 1

Prelungitor VLMA
pentru utilizare cu MASH 1 
și dălți cu o lungime totală 
între 490 mm și 670 mm 

Cod comandă.  VLMA

La comandă se pot realiza și accesorii diferite de cele din programul standard

DEMOLATOARE



DEMOLATOARE 

PK 160 A

Putere nominală 

Performanță de dăltuire*  

Energie de percuție 

Număr  percuții / min. (reglabil) 

Greutatea mașinii 

Tipul  mandrinei 

Nivel de vibrații

   Poziție orizontală 

   Poziție verticală 

1300 W

aprox. 475 kg/h

10 - 18 Joule

 1200 - 2200 

9,8 kg

22 mm hexagon

 dăltuire

8,7 m/s²

7,7 m/s²

Scule și accesorii pentru PK 160 A la pagina 50

Domenii de utilizare PK 160 A
• buciardări
• renovări de suprafețe

• demolări

• dăltuiri

Beneficii PK 160 A
• înlocuiește în multe situații demolatoarele pneumatice

• blocaj al întrerupătorului pentru utilizare prelungită fără efort

• atenuare activă a vibrațiilor (RVA)
• mâner suplimentar cu elemente de atenuare a vibrațiilor

pentru utilizare ergonomică în poziție verticală

• LED de service pentru planificarea optimă a reviziilor

• mandrină automată cu oprirea percuției la mersul în gol

• calotă de cauciuc pentru protecție împotriva pătrunderii
prafului în mandrină

• regulator electronic de percuție constantă
• număr de percuții și puterea de percuție continuu reglabile

din rotiță
• mandrină robustă cu durată de viață prelungită pentru

scule cu coadă hexagonală de 22 mm
• mâner lateral cu elemente de atenuare a vibrațiilor
• lubrifiere permanentă a angrenajelor

Cod comandă. PK 160 A
Set de livrare standard: DUSS PK 160 A, mâner lateral, mâner suplimentar, tub vaselină, geantă de transport pentru mașină și 

accesorii.

* în beton C45/55 cu daltă șpiț

48

156
196



 

PK 300 A · PK 600

Scule și accesorii pentru PK 300 A și PK 600 la pagina 50

Domenii de utilizare PK 300 A • PK 600
• străpungeri

• demolări grele

Beneficii PK 300 A • PK 600
• înlocuiește în multe situații demolatoarele pneumatice

• blocaj al întrerupătorului pentru utilizare prelungită fără efort
• mandrină automată cu oprirea percuției la mersul în gol

• calotă de cauciuc pentru protecție împotriva pătrunderii
prafului în mandrină

• mâner suplimentar cu elemente de atenuare a vibrațiilor
pentru utilizare ergonomică în poziție verticală

• regulator electronic de percuție constantă

• număr de percuții și puterea de percuție continuu reglabile
din rotiță

• mandrină robustă cu durată de viață prelungită pentru
scule cu coadă hexagonală de 22 mm

• mâner lateral cu elemente de atenuare a vibrațiilor

• elemente de atenuare a vibrațiilor

• amortizare eficientă a vibrațiilor de recul pentru fiabilitate 
ridicată și durată de viață prelungită

• lubrifiere permanentă a angrenajelor

Cod comandă. PK 300 A · PK 600
Set de livrare standard: DUSS PK 300 A · PK 600, mâner lateral, mâner suplimentar, tub vaselină, geantă de transport 

pentru mașină și accesorii.

* în beton C45/55 cu daltă șpiț

49

Beneficii suplimentare PK 600

LED de service pentru planificarea optimă a reviziilor
atenuare activă a vibrațiilor (RVA)

•

• geanta de transport este prevăzută cu roți

PK 300 A PK 600

000

000

•

Putere nominală 

Performanță de dăltuire*  

Energie de percuție 

Număr  percuții / min. (reglabil) 

Greutatea mașinii 

Tipul  mandrinei 

Nivel de vibrații

   Poziție orizontală 

   Poziție verticală 

1700 W

aprox. 730 kg/h

14 - 27 Joule 

1000 - 1900 

13,6 kg

22 mm hexagon

2000 W

aprox. 1220 kg/h

18 - 41 Joule 

850 - 1500 

17,4 kg

22 mm hexagon

dăltuire

14,8 m/s²

9,2 m/s²

dăltuire

9,1 m/s²

9,6 m/s²

DEMOLATOARE
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DEMOLATOARE 

SCULE · ACCESORII

PK 160 A · PK 300 A · PK 600

4

3

1

2

22 mm hexagon

Lățime 
mm

Lungime totală
mm

Cod comandă.

1 · Daltă șpiț SM - 400 SM 620
- 500 SM 610
- 650 SM 611

2 · Daltă plată FM 28 400 FM 622
28 500 FM 612
28 650 FM 613
50 500 BM 614

120 500 SP 615

50

Dispozitiv aspirație praf MASP

pentru dăltuiri și demolări ( informații 
suplimentare la pagina 80) 
Cod comandă.  MASP

La comandă se pot realiza și accesorii diferite de cele din programul standard

- 480 DO 630

140  - SR 632

150x150  - SA 631

60 (interior Ø)  200 EE 633

3 · Daltă lată BM  
4 · Daltă spadă SP
5 · Dorn DO pentru plăcile de tasare SA și SR 
6 · Placă de tasare pătrată SA
7 · Placă de tasare rotundă SR 
8 · Bătător țăruși EE* 
9 · Bătător țăruși ES 16 (interior Ø)  185 ES 634

5

8

9

6 7

* recomandat doar pentru PK 600
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TEHNICĂ DIAMANTATĂ



Puține sunt domeniile de activitate în care flexibilitatea și economia sunt atât de importante ca în domeniul construcțiilor. 
Aceasta este o caracteristică atât a ingineriei civile cât și a amenajărilor interioare, instalațiilor electrice, termice sau sanitare.

Constructorii au nevoie de mașini cu care pot realiza flexibil și rapid lucrările de pe șantier și pot rezolva optim diversele 
probleme tehnice și provocările apărute în munca lor pe șantiere. Cu tehnica noastră diamantată ne adresăm profesioniștilor din 
construcții, oferindu-le un sistem complex, inteligent și flexibil. O largă varietate de mașini și o gamă cuprinzătoare de accesorii 
inteligente special concepute pentru utilizarea cu mașinile noastre acoperă toate cerințele utilizatorilor profesioniști. 

TEHNICĂ DIAMANTATĂ

PRIMA ALEGERE PENTRU 100% FLEXIBILITATE

Găurire umedă în beton cu 
ajutorul stativului

Găurire manuală umedă a unui 
cămin de beton

Găurire manuală umedă 
pentru doze în beton

Găurire umedă cu stativ a unui tub de 
canalizare din beton

Găurire manuală umedă în beton 
cu utilizarea dispozitivului de 
aspirație a prafului

Găurire manuală uscată în zidărie cu 
aspirarea prafului

Găurire manuală uscată a unui 
tub de canalizare din plastic

Găurire manuală în lemn cu aspirarea 
rumegușului rezultat
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Un produs de calitate reprezintă mai mult decât suma caracteristicilor sale tehnice. El trebuie să impresioneze prin 
caracteristicile sale deosebite. Indiferent de mașina DUSS – cine cunoaște performanțele, calitatea și eficiența unui DUSS, știe 
ce înseamnă bucuria de utiliza în munca de zi cu zi o sculă electrică ce nu te lasă la greu.

Utilizare confortabilă
Mulțumită greutății reduse, a formei constructive unghiulare 
compacte și a mânerului ergonomic, mașinile de găurit cu 
coroane diamantate DUSS sunt alegerea optimă pentru 
găuriri manuale chiar în poziții dificile și spații înguste.

Durată lungă de viață
Toate mașinile noastre sunt cunoscute pentru durata de viață 
extremă pe care o au. La aceasta contribuie angrenajul stabil, 
aflat în baie de ulei ermetic închisă, motorul electric robust și 
momentul ridicat de rotație furnizat.

Motor de înaltă performanță
Motoarele electrice puternice și fiabile sunt concepute pentru 
condiții dure de utilizare continuă și asigură viteza de găurire 
optimă în orice situație prin intermediul regulatorului 
electronic de turație constantă.

Siguranța antiblocare
Ambreiajul de siguranță cu role, robust, aflat în baie de ulei și 
având un moment de decuplare optim, protejează utilizatorul în 

cazul găuririlor manuale și contribuie la protecția angrenajelor 
mașinii.

Protecție electronică la suprasarcină
La apariția unei suprasolicitări motorul este deconectat 
automat. La acționarea din nou a întrerupătorului de pornire se 
poate relua munca întreruptă.

Găuriri fără probleme
Sistemul de pornire lină integrat asigură o găurire sigură. În 
combinație cu centratorul rapid DUSS, găurirea se realizează 
forte rapid, fără pregăurire de centrare. 

Dozarea apei
Regulatorul debitului de apă facilitează o selecție precisă și 
constantă a volumului de apă necesar realizării găuririlor, 
independent de robinetul aflat pe circuitul de apă, chiar în 
timpul realizării găuririi.

Schimbarea rapidă a coroanelor de găurire
Cu ajutorul sistemului de schimbare rapidă a coroanelor DUSS 
se realizează schimbarea simplă și rapidă a coroanelor utilizate 
și îndepărtarea facilă a resturilor provenite în urma găuririi.

TEHNICĂ INOVATOARE
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DIA 80 DIA 200 DIA 300 DIA 303

DATE TEHNICE

  PREZENTARE 

MAȘINI DE GĂURIT CU COROANE DIAMANTATE - USCAT

Putere nominală (W) 1700 1700 1700 2000

Domenii de utilizare Schornstein- und Ofenbau Sanitär, Heizung, Klima, Behälter- und Holzbau, 
Schornstein- und Ofenbau

Material

exclusiv instalații electrice, 

găuriri pentru doze
instalații sanitare, termice, 

de climatizare

Mauerwerk, Ziegel, Edelkeramik,
Kalksandstein

Holz, Kunststoff, Mauerwerk, Ziegel,  
Edelkeramik, Kalksandstein

• • • •Turație continuu reglabilă electronic

• • • •

Protecție electronică la suprasarcină • • • •

Siguranță antiblocare • • • •

Prindere a coroanei diamantate G 1/2" G 1/2" G 1/2"
Sistem prindere rapidă (DIA 80 Set) 

M16 (DIA 80 M16)

centrator rapid* Schnellzentrierer* Schnellzentrierer*

Domeniu de găurire manuală uscată 

cu aspirația prafului în zidărie (Ø mm)
68, 72, 82 82 - 250 127 - 300 52 - 300

Turație în sarcină (rpm) 650 - 1100 380 - 490 230 - 320 360/680/1270

Greutatea mașinii (kg) 5,1 5,0 5,0 6,2

Lungimea mașinii (cm) 40 40 40 39

se găsește la pagina 56 58 58 59

* accesoriu (la pagina 67)
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zidărie, cărămizi, BCA
zidărie, cărămizi, BCA, 

tuburi ceramice

Regulator electronic de turație
turația în sarcină = turația în gol

Tip centrare centrator automat integrat



DIA 80 DIA 200 DIA 300 DIA 303

MAȘINI DE GĂURIT CU COROANE DIAMANTATE - USCAT

Nennaufnahmeleistung (Watt) 1700 1700 1700 2000

Einsatzgebiete ausschließlich Elektroinstallation,
Dosensenken

Sanitär, Heizung, Klima

Untergründe Mauerwerk, Ziegel, Kalksandstein Mauerwerk, Ziegel, Edelkeramik, 
Kalksandstein

stufenlos wählbare Drehzahl • • • •

elektronische Drehzahlkonstanthaltung 
Volllastdrehzahl = Leerlaufdrehzahl • • • •

elektronischer Überlastschutz • • • •

Anti-Blockier-Sicherung • • • •

Werkzeugaufnahme Schnellwechselsystem (DIA 80 Set)
M16 (DIA 80 M16) G 1/2" G 1/2" G 1/2"

Anbohren integrierte Zentrierautomatik Schnellzentrierer* centrator rapid* centrator rapid*

Bohrbereich handgeführt trocken  
mit Absaugung in Mauerwerk (Ø mm) 68, 72, 82 82 - 250 127 - 300 52 - 300

Drehzahl bei Nennlast (U/min) 650 - 1100 380 - 490 230 - 320 360/680/1270

Maschinengewicht (kg) 5,1 5,0 5,0 6,2

Länge der Maschine (cm) 40 40 40 39

zu finden auf Seite 56 58 58 59
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coșuri de fum, construcția de cuptoare

zidărie, cărămizi, BCA, 

tuburi ceramice

lemn, materiale plastice, zidărie, 

cărămizi, BCA, tuburi ceramice

instalații sanitare, termice, de climatizare, 

dulgherie, coșuri de fum, construcția de cuptoare



MAȘINI DE GĂURIT CU COROANE DIAMANTATE - USCAT 

DIA 80

Domenii de utilizare DIA 80
• instalații electrice

Beneficii DIA 80
• viteză mărită de găurire datorită motorului puternic și fiabil

prevăzut cu regulator electronic de turație constantă
pentru viteză de perforare optimă în orice situație

• centratorul automat permite realizarea de găuri pentru
doze în serie fără oprire (vezi imagine dreapta jos)

• durată de viață prelungită a coroanelor diamantate și
găurire fără praf datorită aspirației prafului cu ajutorul
adaptorului de aspirație ușor de poziționat în modul dorit

• extragerea foarte ușoară a resturilor de găurire din
interiorul coroanei (vezi imagine stânga jos)*

• schimbare foarte rapidă a coroanelor utilizate datorită
sistemului de prindere rapidă DUSS*

• ambreiaj performant de siguranță cu role și sistem de
antiblocare -  protejează operatorul de răniri, mașina de
suprasolicitări și previne ruperea coroanelor

• turație continuu reglabilă din rotiță

• protecție electronică la suprasarcină

• utilizare confortabilă datorită construcției unghiulare
compacte, a greutății reduse și a echilibrării optime a
distribuției greutății

• utilizare universală la găuriri cu coroane diamantate și
amestecări de materiale, găuriri cu carote, etc. cu ajutorul
mandrinei opționale*

Cod comandă. DIA 80 Set Set de livrare standard: DUSS DIA 80 cu sistem de prindere rapidă DUSS,  mâner lateral, coroană

diamantată pentru doze DS 82, centrator automat, cap de aspirație SK 61, geantă de transport

Cod comandă. DIA 80 M16 Set de livrare standard: DUSS DIA 80 cu filet exterior M16, mâner lateral, centrator automat, cap

de aspirație SK 76, geantă de transport

Scule și accesorii pentru DIA 80 la pagina 57

* doar pentru DIA 80 Set

1700 W   

Ø 68, 72, 82 mm

650 - 1100 rpm

Putere nominală 

Domeniu de găurire manual uscat 

Turație în sarcină 

Greutatea mașinii 5,1 kg

Prindere a coroanei sistem prindere rapidă (DIA 80 Set) 
M16 filet ext. (DIA 80 M16) 
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4

SCULE · ACCESORII

DIA 80 Set

DIA 80 M16

Mandrină rapidă 
deschidere 1,5 - 13 mm, 
pentru găuriri în lemn și 
metal, înșurubari, amestecări 
sau găuriri cu carote, etc. 

Cod comandă. F 19

Adaptor
pentru coroane diamantate 
pentru doze, cu filet interior M16 

Cod comandă. DSA M16

Prindere mandrină
pentru mandrina rapidă F 19 
și alte mandrine cu filet 
1/2" - 20 UNF 

Cod comandă. DSF

mm

Sistem prindere rapidă 

Diametru-Ø    Cod comandă.

1 · Coroană diamantată pentru doze în zidărie, BCA, cărămidă eficientă, materiale 
   de construcție ușoare

68 DS 68
72 DS 72
82 DS 82

2 · Freză diamantată policristalină cu până la de 7 ori mai rapidă în BCA, zidărie, 
cărămidă eficientă decât coroanele diamantate DS

68 DZ 68S
82 DZ 82S

3 · Coroană diamantată pentru doze - durată de viață foarte îndelungată pentru
     zidărie, cărămidă eficientă, BCA, materiale de construcție ușoare 82 DSA 82

M16 filet interior

Diametru-Ø 
mm

Cod comandă.

4 · Coroană diamantată pentru doze în zidărie, BCA, cărămidă eficientă, materiale 
     de construcție ușoare

82 DSM 82

57

MAȘINI DE GĂURIT CU COROANE DIAMANTATE - USCAT

user
Rectangle

user
Rectangle



DIA 200 DIA 300

Putere nominală                                          1700 W 1700 W

Domeniu de găurire manual uscat     Ø 82 - 250 mm Ø 127 - 300 mm

380 - 490rpm 230 - 320 rpm

5,0 kg 5,0 kg

Turație în sarcină 

Greutatea mașinii 

Prinderea coroanei G 1/2" G 1/2"

MAȘINI DE GĂURIT CU COROANE DIAMANTATE - USCAT 

DIA 200 · DIA 300

Domenii de utilizare DIA 200 · DIA 300
• instalații sanitare, termice sau de ventilație

• construcția de coșuri de fum, cuptoare, șeminee
• montaje de bucătării și băi

Beneficii DIA 200 · DIA 300
• ușurință în utilizare

• găuriri manuale curate, fără praf

• compactă și foarte ușoară

• centrare rapidă

• schimbare rapidă a coroanelor utilizate și îndepărtare ușoară
a resturilor de găurire datorită sistemului de prindere rapidă

• regulator electronic de turație constantă

• turație continuu reglabilă din rotiță

• găurire confortabilă cu asipirația prafului

• protecție electronică la suprasarcină

• ambreiaj de siguranță cu role și siguranță antiblocare

Cod comandă. DIA 200 · DIA 300
Set de livrare standard: DUSS DIA 200 · DIA 300, mâner lateral, tijă de centrare ZST, cap de aspirație SK 61, chei fixe SW 

22 și SW 30, geantă de transport

Coroane diamantate și accesorii pentru DIA 200 · DIA 300 la paginile 66 - 71

3
GANG
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Coroane diamantate și accesorii pentru DIA 303 la paginile 66 - 72

DIA 303

Cod comandă. DIA 303
Set de livrare standard: DUSS DIA 303, mâner lateral, mâner suplimentar, tijă de centrare ZST, cap de aspirație SK 61, chei fixe 

SW 22 și SW 30, spray teflon, geantă de transport

2000 WPutere nominală 

Domeniu de găurire cu

Coroană diamantată manual uscat  

Carotă LS în materiale plastice, manual

Carotă LS în materiale plastice, cu stativ BS

Carotă LS în materiale plastice, cu stativ BST

Carotă pentru lemn LB manual

Carotă pentru lemn LB cu stativ BS

Carotă pentru lemn LB cu stativ BST

Turație în sarcină treapta 1./2./3.  

Greutatea mașinii 

Prinderea coroanei

Ø 52 - 300 mm

Ø 40 - 322 mm

Ø 40 - 202 mm

Ø 40 - 257 mm

Ø 42 - 322 mm

Ø 42 - 202 mm

Ø 42 - 182 mm 

360/680/1270 rpm 

6,2 kg

G 1/2"

3
VITEZE

Domenii de utilizare DIA 303 
Lemn

• găuriri manuale sau cu stativ în lemn masiv și plăci
lemnoase, de exemplu în OSB, PAL, MDF

• găuriri cu diverse tipuri de burghie pentru lemn

• șanfrenări / lărgiri cu burghie mari de șanfrenare
Materiale plastice

• găuriri manuale sau cu stativ în materiale plastice, de exemplu
în țevi de canalizare și recipiente din PVC, PE, PP, GFK

Zidărie și șeminee

• găuriri diamantate uscate în zidărie, cărămidă eficientă,
BCA, etc.

• găuriri pentru șeminee și cuptoare în coșuri de fum ceramice

Beneficii DIA 303
• domeniu de găurire foarte larg, manual între Ø 40 - 322 mm
• mâner suplimentar pentru utilizare ergonomică în poziție

verticală

• LED pentru monitorizarea continuă a performanței de
găurire și planificarea optimă a reviziilor

• găuriri rapide cu ajutorul centratorului rapid

• schimbare rapidă a coroanelor utilizate și îndepărtare ușoară
a resturilor de găurire  datorită sistemului de prindere rapidă

• ambreiaj de siguranță cu role și siguranță antiblocare

• aspirare eficientă a prafului la găuriri uscate cu coroane
diamantate și carote pentru lemn

• trecere rapidă de la găurirea manuală la găurirea cu stativ
• regulator electronic de turație constantă

• turație continuu reglabilă din rotiță

• pornire lină și protecție electronică la suprasarcină
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Putere nominală (W) 1800 1800 1800 2000 3200

Domenii de utilizare găuriri de precizie pentru instalații sanitare, termice, de 
ventilație, fațade, balcoane, balustrade, prelucrarea pietrei

Hoch- und Tiefbau,  
Anschlussbohrungen in Kanalrohre

Sanitär, Heizung, Klima, Hoch- und Tief-
bau, Anschlussbohrungen in Kanalrohre

Hoch- und Tiefbau, Durchbruchbohrungen,  
Bohrungen für Hausanschlüsse, Serienbohrungen

Material beton armat, marmură, piatră 
naturală, plăci ceramice

instalații electrice, sanitare, 
termice, de ventilație

armierter Beton, Mauerwerk armierter Beton, Mauerwerk, 
Holz, Kunststoff armierter Beton, Mauerwerk

• • • • -

Regulator electronic de turație 

turația în sarcină = turația în gol
• • • • •

Protecție electronică la suprasarcină • • • • •

Siguranță antiblocare • • • • •

Prindere a coroanei diamantate sistem prindere rapidă G 1/2" G 1/2" G 1/2" 1 1/4" UNC

Tip centrare inel colector de apă cu ajutor de poziționare centrator rapid** Schnellzentrierer** Schnellzentrierer** -

Preselecție a debitului de apă • • • • •

Reglaj fin pentru economisirea apei • • • • -

Domeniu de găurire manual umed (Ø mm) 8 - 42 32 - 102 / 52 - 162 112 - 202 32 - 202 -

Domeniu de găurire cu stativ, umed (Ø mm) 8 - 42 32 - 102 / 52 - 162 112 - 202 32 - 202 67 - 400

Domeniu de găurire pentru racorduri în 
țevi de beton, manual umed (Ø mm) - - / max. 202 bis 300 bis 300 -

Domeniu de găurire manual uscat cu 
aspirația prafului (Ø mm) - 52 - 112 / 82 - 212 127 - 300 52 - 300 -

Turație în sarcină (rpm) 3000 - 4000 900 - 1200 / 480 - 630 260 - 350 360/680/1270 230/480/720

Greutatea mașinii (kg) 6,1 6,1 6,1 6,4 12,0

Lungimea mașinii (cm) 43,5 40 40 39 53

se găsește la pagina 62 64 64 65 75

DIA 50 W* DIA 100 W · DIA 150 W DIA 300 W DIA 303 W DIA 400 W*

DATE TEHNICE

PREZENTARE 

MAȘINI DE GĂURIT CU COROANE DIAMANTATE - 

UMED ȘI USCAT

* DIA 50 W și DIA 400 W sunt destinate exclusiv găuririi umede   ** accesoriu (la pagina 67)
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Turație continuu reglabilă electronic

beton armat, zidărie



Nennaufnahmeleistung (Watt) 1800 1800 2000 3200

Einsatzgebiete punktgenaue, präzise Bohrungen für Sanitär, Heizung, 
Klima, Fassadenbau, Steinmetz, Balkon- und Treppenbau

Elektroinstallation, Sanitär,  
Heizung, Klima

1800

Untergründe armierter Beton, Marmor,
Naturstein, Fliesen armierter Beton, Mauerwerk beton armat, zidărie

construcții și lucrări publice, treceri de conducte, 
branșamente, găuriri în serie

stufenlos wählbare Drehzahl • • • • -

elektronische Drehzahlkonstanthaltung 
Volllastdrehzahl = Leerlaufdrehzahl • • • • •

elektronischer Überlastschutz • • • • •

Anti-Blockier-Sicherung • • • • •

Werkzeugaufnahme Schnellwechselsystem G 1/2" G 1/2" G 1/2" 1 1/4" UNC

Anbohren Anbohrhilfe mit Wassersammelring Schnellzentrierer** centrator rapid** centrator rapid** -

Vorwahl der Wasserdurchflussmenge • • • • •

wassersparende Feindosierung • • • • -

Bohrbereich handgeführt nass (Ø mm) 8 - 42 32 - 102 / 52 - 162 112 - 202 32 - 202 -

Bohrbereich ständergeführt nass (Ø mm) 8 - 42 32 - 102 / 52 - 162 112 - 202 32 - 202 67 - 400

Bohrbereich bei Anschlussbohrungen  
in Betonrohre handgeführt nass (Ø mm) - - / bis 202 max. 300 max. 300 -

Bohrbereich handgeführt trocken 
mit Absaugung (Ø mm) - 52 - 112 / 82 - 212 127 - 300 52 - 300 -

Drehzahl bei Nennlast (U/min) 3000 - 4000 900 - 1200 / 480 - 630 260 - 350 360/680/1270 230/480/720

Maschinengewicht (kg) 6,1 6,1 6,1 6,4 12,0

Länge der Maschine (cm) 43,5 40 40 39 53

zu finden auf Seite 62 64 64 65 75

DIA 50 W* DIA 100 W · DIA 150 W DIA 300 W DIA 303 W DIA 400 W*

MAȘINI DE GĂURIT CU COROANE DIAMANTATE - UMED ȘI USCAT
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beton armat, zidăriebeton armat, zidărie,
lemn, materiale plastice

construcții și lucrări publice, 
branșamente de canalizare

instalații sanitare, termice, ventilații, construcții   
și lucrări publice,  branșamente de canalizare



MAȘINI DE GĂURIT CU COROANE DIAMANTATE - UMED

DIA 50 W

Domenii de utilizare DIA 50 W
• găuriri precise între Ø 8 și 42 mm
• găuriri fără vibrații și zgomot

• găuriri cu adâncimi de până la 600 mm
• găuriri curate în beton armat, marmură, piatră

naturală și plăci ceramice

Beneficii DIA 50 W
• găurire fără probleme cu străpungerea armăturilor

• îndepărtarea rapidă a resturilor de găurire din interiorul coroanei

• reglaj rapid al debitului de apă pentru economisirea timpului și apei utilizate

• ambreiaj de siguranță cu role și siguranță antiblocare

• sistem de schimbare rapidă a coroanelor utilizate

• regulator electronic de turație constantă

• turație continuu reglabilă din rotiță

• aspirație optimă a apei

• utilizare simplă și facilă

Cod comandă. DIA 50 W
Set de livrare standard: DUSS DIA 50 W cu întrerupător PRCD, inel de colectare a apei cu ajutor de poziționare,  opritor de 

adâncime, mâner lateral, mâner suplimentar, spray teflon, geantă de transport

Putere nominală

Domeniu de găurire manual sau cu stativ umed

Turație în sarcină

Greutatea mașinii 

Prinderea coroanei

1800 W

Ø 8 - 42 mm

3000 - 4000 rpm

 6,1 kg 

sistem prindere rapidă

Coroane diamantate și accesorii pentru DIA 50 W la paginile 63, 73 și 7462
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                                                             MAȘINI DE GĂURIT CU COROANE DIAMANTATE - UMED 

COROANE DIAMANTATE · ACCESORII

Alte accesorii pentru DIA 50 W la paginile 73 și 74

DIA 50 W

1 · Coroane diamantate CA

Diametru
-Ø mm 

Lungime activă
mm

Cod comandă.

8 70 CA 0807
10 150 CA 1015
12 150 CA 1215
14 150 CA 1415
15 150 CA 1515
16 150 CA 1615
16 300 CA 1630
18 150 CA 1815
18 300 CA 1830
20 150 CA 2015
20 300 CA 2030
22 300 CA 2230
24 300 CA 2430
25 300 CA 2530
28 300 CA 2830
30 300 CA 3030
32 300 CA 3230
35 300 CA 3530
38 300 CA 3830
40 300 CA 4030
42 300 CA 4230

2 · Inel de centrare ZA pentru coroane diamantate CA

Diametru 
Ø mm

Cod comandă.

8 ZA 8
10 ZA 10
12 ZA 12
14 ZA 14
15 ZA 15
16 ZA 16
18 ZA 18
20 ZA 20
22 ZA 22
24 ZA 24
25 ZA 25
28 ZA 28
30 ZA 30
32 ZA 32
35 ZA 35
38 ZA 38
40 ZA 40
42 ZA 42

21

Telescop lung
pentru coroane diamantate cu lungime 
activă de până la 300 mm

Cod comandă. GDF 300

Adaptor
pentru coroane diamantate cu 
filet exterior R 1/2" 

Cod comandă. DAS 50

La cerere coroanele diamantate pot fi livrate la lungimi specificate de client, până 
la lungimea activă de 600 mm
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MAȘINI DE GĂURIT CU COROANE DIAMANTATE - UMED ȘI USCAT

DIA 100 W · DIA 150 W · DIA 300 W

Domenii de utilizare DIA 100 W · DIA 150 W · DIA 300 W
• găuriri manuale uscate în zidărie, BCA, cărămidă

eficientă, materiale plastice, etc., chiar și în locuri
înguste sau de pe scară

• găuriri manuale sau cu stativ, umede, în beton, granit, 
marmură, etc.

• branșamente în țevi de canalizare

• construcții civile, industriale, lucrări publice

Beneficii DIA 100 W · DIA 150 W · DIA 300 W
• găuriri rapide cu ajutorul centratorului rapid

• schimbare rapidă a coroanelor utilizate și îndepărtare ușoară a
resturilor de găurire datorită sistemului de prindere rapidă

• ambreiaj de siguranță cu role și siguranță antiblocare

• reglaj precis al debitului de apă pentru răcire constantă
optimă a coroanei diamantate

• reglaj fin pentru economisirea apei

• aspirație eficientă a prafului la utilizarea uscată

• mâner suplimentar pentru utilizare ergonomică în poziție
verticală

• trecere rapidă de la găurirea manuală la găurirea cu stativ

• regulator electronic de turație constantă

• turație continuu reglabilă din rotiță

• pornire lină și protecție electronică la suprasarcină

Cod comandă. DIA 100 W · DIA 150 W · DIA 300 W
Set de livrare standard: DUSS DIA 100 W · DIA 150 W · DIA 300 W cu întrerupător PRCD, mâner lateral, mâner suplimentar, tijă 

de centrare ZST, chei fixe SW 22 și SW 30, spray teflon, geantă de transport

Coroane diamantate și accesorii pentru DIA 100 W · DIA 150 W · DIA 300 W la paginile 66 - 74

DIA 100 W DIA 150 W DIA 300 W

1800 W 1800 W 1800 WPutere nominală 

Domeniu de găurire

Ø 52 - 162 mm Ø 112 - 202 mm

Ø 52 - 162 mm Ø 112 - 202 mm

max. Ø 202 mm max. Ø 300 mm

   manual, umed

   cu stativ, umed

   în țevi de beton, manual, umed    

   manual, uscat Ø 82 - 212 mm Ø 127 - 300 mm

480 - 630 rpm 260 - 350 rpm

6,1 kg 6,1 kg

Turație în sarcină 

Greutatea mașinii 

Prinderea coroanei

Ø 32 - 102 mm 

Ø 32 - 102 mm 

-

Ø 52 - 112 mm 

900 - 1200 rpm 

6,1 kg

G 1/2" G 1/2" G 1/2"
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                                            MAȘINI DE GĂURIT CU COROANE DIAMANTATE - UMED ȘI USCAT 

DIA 303 W

Domenii de utilizare DIA 303 W
• găuriri manuale uscate în zidărie, BCA, cărămidă eficientă,

materiale plastice, etc., chiar și în locuri înguste sau de pe
scară

• găuriri manuale sau cu stativ, umede, în beton, granit,
marmură, etc.

• găuriri manuale sau cu stativ în țevi de canalizare, umed
sau uscat în funcție de material

• instalații electrice, sanitare, termice sau de gaz

• instalații de ventilație, renovări

• construcții civile, lucrări publice, amenajarea teritoriului

Beneficii DIA 303 W
• domeniu de găurire foarte larg, manual până la Ø 300 mm

• găuriri rapide cu ajutorul centratorului rapid

• schimbare rapidă a coroanelor utilizate și îndepărtare ușoară
a resturilor de găurire datorită sistemului de prindere rapidă

• ambreiaj de siguranță cu role și siguranță antiblocare

• aspirație eficientă a prafului la utilizarea uscată

• reglaj precis al debitului de apă pentru răcire constantă
optimă a coroanei diamantate

•  reglaj fin pentru economisirea apei
• mâner suplimentar pentru utilizare ergonomică în poziție

verticală

• LED pentru monitorizarea continuă a performanței de
găurire și planificarea optimă a reviziilor

• trecere rapidă de la găurirea manuală la găurirea cu stativ

• regulator electronic de turație constantă

• turație continuu reglabilă din rotiță

• pornire lină și protecție electronică la suprasarcină

Putere nominală 2000 W 

Domeniu de găurire cu

   Coroană diamantată, manual, umed Ø 32 - 202 mm

   Coroană diamantată, cu stativ, umed Ø 32 - 202 mm

   Coroană diamantată în tevă beton, manual, umed   max. Ø 300 mm

Ø 52 - 300 mmCoroană diamantată, manual, uscat  

Carotă LS în material plastic, manual

Carotă LS în material plastic, cu stativ BS

Carotă LS în material plastic, cu stativ BST

Turație în sarcină treapta 1./2./3.

Greutatea mașinii

Prinderea coroanei

Ø 40 - 322 mm

Ø 40 - 202 mm

Ø 40 - 257 mm 

360/680/1270 rpm 

6,4 kg

G 1/2"

65Coroane diamantate și accesorii pentru DIA 303 W la paginile 66 - 74

3
VITEZE

Cod comandă. DIA 303 W

Set de livrare standard: DUSS DIA 303 W cu întrerupător PRCD, mâner lateral, mâner suplimentar, tijă de centrare ZST, chei fixe 

SW 22 și SW 30, spray teflon, geantă de transport

168
169



Diametru-Ø 
mm

Lungime activă
mm

Cod comandă.

1 · Coroane diamantate cu G 1/2" pentru utilizare umedă și uscată 32* 300 CC 32
36* 300 CC 36
42* 300 CC 42
47* 300 CC 47
52** 300 CC 52
62** 300 CC 62
67** 300 CC 67
82 300 CC 82
92 300 CC 92

102 300 CC 102
112 300 CC 112
117 300 CC 117
127 300 CC 127
132 300 CC 132
137 300 CC 137
152 300 CC 152
162 300 CC 162
172 300 CT 172
178 300 CT 178
182 300 CT 182
187 300 CT 187
202 300 CT 202
212 300 CT 212
225 300 CT 225
232 300 CT 232
250 300 CT 250
257 300 CT 257
300 300 CT 300

2 · Coroane diamantate cu G 1/2" pentru coșuri de fum din tuburi ceramice     112 300 CK 112
132 300 CK 132
152 300 CK 152
162 300 CK 162
172 300 CK 172
182 300 CK 182
202 300 CK 202
225 300 CK 225
250 300 CK 250

La cerere pot fi livrate și dimensiuni diferite de cele standard, atât ca diametru cât și ca lungime de lucru

1

DIA 200 · DIA 300 · DIA 303 
DIA 100 W · DIA 150 W · DIA 300 W · DIA 303 W 

* doar pentru utilizare umedă   ** accesorii necesare pentru utilizare uscată la paginile 68 și 69, pentru utilizare umedă la pagina 67

2
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COROANE DIAMANTATE · ACCESORII



COROANE DIAMANTATE · ACCESORII

Inel de etanșare
pentru coroanele diamantate 
CC 52, CC 62 și CC 67, 
pentru etanșarea orificiilor 
de aspirație a prafului, la 

utilizarea umedă 
Cod comandă. AR

Placă de ascuțire
pentru ascuțirea coroanelor 
diamantate, dimensiune 
195 x 195 x 50 mm 

Cod comandă. SP

Adaptor G 1/2" ext. -  R 1/2" ext. 
pentru alte mărci de mașini cu filet 
interior R 1/2",
poate fi utilizat cu tijă de centrare DUSS 
ZST sau centrator rapid DUSS SZ
Cod comandă. DAS 3

Adaptor G 1/2" ext. - 1 1/4" UNC int. 
pentru alte mărci de mașini cu filet 
exterior 1 1/4" UNC, 
poate fi utilizat cu tijă de centrare DUSS 
ZST sau centrator rapid DUSS SZ
Cod comandă. DAS 6

Dopuri
pentru coroane diamantate  
cu diametrul mai mare de 
Ø 82 mm, pentru etanșarea 
orificiilor de aspirație a 
prafului, la utilizarea umedă 

Cod comandă. VS

Adaptor pentru alte mărci de mașini, pentru utilizarea coroanelor diamantate DUSS

Tije de centrare
lungime totală 385 mm, pentru coroane diamantate cu lungimea activă de până la 300 mm 

Cod comandă. ZST
lungime totală 235 mm, pentru coroane diamantate cu lungimea activă de până la 163 mm 

Cod comandă. ZST 2
lungime totală 550 mm, pentru coroane diamantate cu lungimea activă de până la 450 mm și pentru 
găuriri înclinate cu carote diamantate de diametre mari și lungime activă de până la 300 mm

Cod comandă. ZST 6

Centrator rapid
pentru găurirea manuală rapidă până la diametrul de Ø 152 mm. Vârful de centrare se retrage automat în timpul 
găuririi. Pregăurirea de centrare nu mai este necesară.
pentru coroane diamantate cu lungime activă între 250 mm și 300 mm

Cod comandă. SZ
pentru coroane diamantate cu lungime activă între 400 mm și 450 mm

Cod comandă. SZ 4

67

Adaptor R 1/2" ext. - DD-BI
pentru mașini HILTI cu DD-BI,

poate fi utilizat cu tijă de centrare DUSS 
ZST sau centrator rapid DUSS SZ 

Cod comandă. DAS HIDU



      prelungitor tub de aspirație  cap de aspirație* 

Cod comandă. VL 150 VL 300 R 75/165 R 75/315 SK 61** SK 76

DIA 200 · DIA 300 · DIA 303
DIA 100 W · DIA 150 W · DIA 300 W · DIA 303 W

de la Ø 82 mm găurire uscată fără prelungitor*** •

de la Ø 82 mm găurire uscată cu prelungitor 
150 mm • • •

de la Ø 82 mm găurire uscată cu prelungitor 
300 mm • • •

•

DIA 100 W · DIA 150 W · DIA 300 W · DIA 303 W 
găurire umedă cu prelungitor 150 mm 
găurire umedă cu prelungitor 300 mm •

2 2 3 31 1

MAȘINI DE GĂURIT CU COROANE DIAMANTATE - UMED ȘI USCAT 

ACCESORII

DIA 200 · DIA 300 · DIA 303 
DIA 100 W · DIA 150 W · DIA 300 W · DIA 303 W 

** incluse în setul de livrare standard la DIA 200, DIA 300 și DIA 303   *** poate fi utilizat și cu carote LB pentru lemn

** incluse în setul de livrare standard la DIA 303

* conexiune -Ø 35 mm pentru aspiratoare industriale

Accesorii de aspirație pentru utilizare uscată și prelungitoare pentru utilizare cu coroane diamantate DUSS CC 52, CC 62 
și CC 67 fără sistemul de prindere rapidă

VL 150 VL 300 R 50/155 R 50/305 RR 75/50 SK 61** SK 76

• •
• • • •

Cod comandă.
DIA 303 · DIA 300 W · DIA 303 W 
găurire uscată fără prelungitor 
găurire uscată cu prelungitor 150 mm 
găurire uscată cu prelungitor 300 mm • • • •

2 2 4 3 31 1

2

2 3

31

1

4

prelungitor                                                 tub de aspirație                        inel reducție cap de aspirație*

Carote pentru lemn la pagina 8368

Accesorii de aspirație pentru utilizare uscată și prelungitoare pentru utilizare cu coroane diamantate DUSS
fără sistemul de prindere rapidă



ACCESORII

*** poate fi utilizat și cu carote LB pentru lemn

*

Accesorii de aspirație pentru utilizare uscată și prelungitoare pentru utilizare cu coroane diamantate DUSS 
cu sistemul de prindere rapidă

Cod comandă.
SVK VL 150

SWS
VL 300
SWS

RS 
75/100

RS 
75/340

RS 
75/490

SK 76 SVM

DIA 200 · DIA 300 · DIA 303
DIA 100 W · DIA 150 W · DIA 300 W · DIA 303 W

de la Ø 82 mm găurire uscată fără prelungitor*** • • • •

de la Ø 82 mm găurire uscată cu prelungitor 
150 mm • • • • •

de la Ø 82 mm găurire uscată cu prelungitor 
300 mm • • • • •

• • •

DIA 100 W · DIA 150 W · DIA 300 W · DIA 303 W 
găurire umedă cu prelungitor 150 mm 
găurire umedă cu prelungitor 300 mm • • •

5 2 2 72 36 6

2

2

3

3

7

7

5

5

Accesorii de aspirație pentru utilizare uscată și prelungitoare pentru utilizare cu coroane diamantate DUSS CC 52, CC 62 
și CC 67 cu sistemul de prindere rapidă

SVK RR 75/50 RS 75/100 SK 76 SVMCod comandă.
DIA 303 · DIA 300 W · DIA 303 W 
găurire uscată fără prelungitor • • • • •

2 3 75 4

4

6

adaptor de coroană
1 buc. / coroană

inel reducție

prelungitor cu prindere rapidă tub de aspirație

tub de aspirație

cap de 
aspirație*

cap de aspirație*

adaptor de mașină 
1 buc. / mașină

Sistemul de prindere rapidă DUSS facilitează schimbarea rapidă a coroanelor utilizate precum și îndepărtarea facilă și rapidă a 
resturilor de găurire din interiorul coroanelor. Introduceți coroana în prinderea rapidă, rotiți, gata fixată. Nu este necesară 
utilizarea nici unei scule suplimentare. Sistemul de prindere rapidă constă în două elemente pereche: un adaptor (SVM) ce se 
fixează pe mașină și un adaptor (SVK) ce se fixează pe coroanele / sculele utilizate. Este necesar câte un adaptor (SVK) pentru 
fiecare coroană diamantată, carotă, mandrină, etc. utilizată. Pe lângă acestea, sistemul conține și prelungitoare cu prindere 
rapidă ce facilitează schimbarea rapidă a coroanelor necesare găuririlor de lungimi mai mari.

Carote pentru lemn la pagina 83

Saugkopf*

Holzlochsäge auf Seite 83 69

adaptor de coroană
1 buc. / coroană

adaptor de mașină 
1 buc. / mașină

conexiune -Ø 35 mm pentru aspiratoare industriale
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Bulă de nivel
pentru găuriri verticale 
sau orizontale

Cod comandă. NH

Rezervor de apă
volum 10 l, cu furtun de 2,5 
m și cuplaj rapid cu opritor,
pentru utilizare facilă în 
locuri fără rețele de apă 
curentă 

Cod comandă. WDB 10

DIA 200 · DIA 300 · DIA 303 
DIA 100 W · DIA 150 W · DIA 300 W · DIA 303 W 

Mandrină rapidă 
deschidere 1,5 - 13 mm, 
pentru găuriri în lemn și metal, 
înșurubari, amestecări sau 
găuriri cu carote, etc.

Cod comandă. FS 13 S

Prindere mandrină
pentru fixare pe mașini cu 
prindere G 1/2", potrivită 
pentru mandrina rapidă FS 
13 S sau alte mandrine cu 
filet 1/2" - 20 UNF 

Cod comandă. DF 5

Adaptor mandrină
pentru fixare pe mașini cu 
sistem de prindere rapidă, 
potrivit pentru mandrina 
rapidă FS 13 S sau alte 
mandrine cu filet 1/2" - 20 

UNF
Cod comandă. SVB

Adaptor pentru chei tubulare 
adaptor pentru chei tubulare 
cu prindere pătrat 1/2" pentru 
utilizare cu mandrină rapidă 

Cod comandă. STA

Adaptor R 1/2" int. -  G 
1/2" int.
pentru alte mărci de 
coroane cu filet exterior 

R 1/2" 
Cod comandă. DAS 2 

Adaptor 1 1/4" UNC ext. -  G 
1/2" int.
pentru alte mărci de coroane 
cu filet interior 1 1/4" UNC și 
lungime de până la 450 mm, 
poate fi utilizat cu tijă de 
centrare DUSS ZST 6 sau 
centrator rapid DUSS SZ 4

Cod comandă. DAS 4

Adaptor pentru alte mărci de coroane diamantate, pentru utilizare cu mașinile de găurit DUSS
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Adaptor DD-BI -  G 1/2" int.
pentru de coroane cu sistem 
DD-BI (HILTI, BOSCH) 
Cod comandă. DAS H I+DAS2 



ACCESORII

Aspirator industrial
pentru aspirare umedă și uscată, cu sistem de pornire 
automată la pornirea sculelor electrice conectate, curățare 
automată a filtrului în timpul pauzelor de utilizare

1400 W
61 l/s*
248 mbar*
25 l
12,7 kg
Ø 35 mm, 5 m
I

Putere nominală 
Debit max. de aer 
Depresiune max.  
Volum brut al rezervorului
Greutate
Furtun de aspirație
Clasa de protecție

Cod comandă. ISC

Aspirator industrial
pentru aspirare umedă și uscată, cu sistem de pornire automată 
la pornirea sculelor electrice conectate, curățare automată 
permanentă a filtrului, în timpul utilizării. Permite utilizarea 
continuă fără opriri în timpul curățării filtrului.

1400 W
42 l/s** (61 l/s*)
220 mbar** (248 mbar*) 
35 l
15 kg
Ø 35 mm, 5 m
I

* măsurată la ventilatorul motorului   ** măsurată la capătul furtunului

Inel colector 
se autofixează, pentru găuriri 
manuale, curate, cu coroane 
diamantate  (informații 
suplimentare la pagina 79) 
pentru diametre max. -Ø117 mm 

Cod comandă. ASG 117
pentru diametre max.-Ø 202 mm 

Cod comandă. ASG 202 
pentru diametre max.-Ø 250 mm 

Cod comandă. ASG 250

Garnituri etanșare
pentru inel colector ASG 117 
Cod comandă. DM 117 
pentru inel colector ASG 202 
Cod comandă. DM 202
pentru inel colector ASG 250 

Cod comandă. DM 250

Stativ de găurire
pentru găuriri 
perpendiculare, centrate  
(informații suplimentare la 
pagina 86)
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Dispozitiv aspirație praf   
pentru găuriri curate până la 
-Ø  68 mm, se autofixează 

(informații suplimentare la 
pagina 79) 
Cod comandă. ASG 68

Putere nominală 
Debit max. de aer 
Depresiune max.  
Volum brut al rezervorului
Greutate
Furtun de aspirație
Clasa de protecție 
Cod comandă. ISP



Sistem de aspirație a apei
pentru coroanele diamantate CC 67/150 și CC 82/150 

Cod comandă. WSET 82

Adaptor de aspirație prindere rapidă cu centrator automat
pentru găuriri de în serie cu schimbare rapidă a coroanelor și 
aruncare a resturilor de găurire  
(pentru DIA 80 set - scule la pagina 57)

Cod comandă. SWA

Găuriri în serie pentru doze în beton cu DIA 100 W · DIA 303 W și în zidărie 
cu DIA 303 · DIA 100 W · DIA 303 W 

Coroană diamantată cu prindere G 1/2"
pentru utilizare umedă în beton sau uscată în zidărie, cu 
aspirație a prafului, adâncime max. 150 mm 
Cod comandă. CC 67/150 diametru -Ø 67 mm 
Cod comandă. CC 82/150 diametru -Ø 82 mm

Centrator rapid
pentru găuriri manuale rapide, în serie.
Vârful de centrare se retrage automat în timpul găuririi. 
Pregăurirea de centrare nu mai este necesară.

Cod comandă. SZ 150

Inel reducție
pentru aspirația prafului cu coroana diamantată CC 67/150 

(la prinderea coroanei cu filet)
Cod comandă. RR 75/50

Cap de aspirație, scurt
pentru aspirația prafului (la prinderea coroanei cu filet)
conexiune la aspiratorul industrial -Ø 35 mm

Cod comandă. SK 61

Găurire uscată în BCA cu aspirația prafuluiGăurire umedă în beton cu aspirația apei
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54

21

Stativ de găurire
Diametru max. -Ø
Diametru max. -Ø cu inel colector al apei
Greutate
Cursă
Posibilitate de înclinare
Suport mașină cu prindere rapidă

Modalitate de fixare

1 · BS 130
137 mm
132 mm
9,6 kg

510 mm
15°, 30°, 45°

•
pompă de vacuum VP, set de fixare 

BFS, coloană telescopică SST

2 · BS 160
202 mm
182 mm
11,8 kg
510 mm
0 - 45°

•
pompă de vacuum VP, set de fixare 

BFS, coloană telescopică SST

Recomandat pentru mașinile DIA 50 W, DIA 100 W
DIA 100 W, DIA 150 W, 
DIA 300 W, DIA 303 W

Cod comandă. BS 130 BS 160

Inel colector al apei   WS 2B*  WS 1A*

Garnitură etanșare

      WS 50** 

inel centrare ZA** 
(la pagina 63)

  DM 2B  DM 1A

DIA 50 W · DIA 100 W · DIA 150 W · DIA 300 W · DIA 303 W

                                             MAȘINI DE GĂURIT CU COROANE DIAMANTATE - UMED ȘI USCAT

STATIVE DE GĂURIRE · ACCESORII

* complet cu sistem de fixare și garnitură etanșare    ** doar pentru DIA 50 W

4 5

6

6 6

3

Aspiratoare industriale la pagina 71 73

3



Dorn de centrare
pentru poziționare precisă a stativelor BS 130 și BS 160

Cod comandă. ZD

Pompă de vacuum
pentru fixarea stativelor BS 130 și BS 160 pe suporturi 
plate și netede, prevăzută cu furtun de 5m și cuplaj

Cod comandă. VP

Set fixare
pentru stativele BS 130 și BS 160. Conține tijă de 
tensionare, piuliță de tensionare, 25 ancore metalice M12, 
șaibă M16, dorn de fixare a ancorelor

Cod comandă. BFS

Ancoră metalică 
25 buc. ancore metalice M12 

Cod comandă. EA

Coloană telescopică de tensionare
pentru fixarea stativelor BS 130 și BS 160 prin tensionare față de tavan sau perete, reglabilă 1,6 - 3 m
Cod comandă. SST

DIA 50 W · DIA 100 W · DIA 150 W · DIA 300 W · DIA 303 W

3
GANG
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                                                             MAȘINI DE GĂURIT CU COROANE DIAMANTATE - UMED 

DIA 400 W

DIA 400 W

3200 WPutere nominală 

Domeniu de găurire

treapta 1: 230 rpm

treapta 2: 480 rpm

treapta 3: 720 rpm

Greutatea mașinii 

Prinderea coroanei

Ø 172 - 400 mm 

Ø 92 - 182 mm 

Ø 67 - 112 mm 

12,0 kg 

1 1/4" UNC ext.

BS 400

400 mm

302 mm

600 mm

0 - 45°

Diametru-Ø max. 

Diametru-Ø max cu inel colector al apei 

Cursa 

Posibilitate de înclinare 

Greutate 22,7 kg

Scule și accesorii pentru DIA 400 W la paginile 76 și 77

Domenii de utilizare DIA 400 W
• construcții civile, industriale și de interes public

• străpungeri în beton armat

• găuriri pentru branșamente

• găuriri în serie

Beneficii DIA 400 W
• motor electric puternic - 3200 W răcit cu aer, prevăzut cu 3

trepte de turație

• ungere optimă permanentă a angrenajelor în orice poziție
de utilizare datorită pompei de ulei incorporate

• ambreiaj de suprasarcină fiabil și durabil

• regulator electronic de turație constantă

• protecție electronică la suprasarcină, lucrul poate fi
reluat imediat după încetarea suprasolicitării

• pornire lină

• construcție robustă, durabilă

• schimbare facilă a coroanelor diamantate datorită inelului de
schimbare rapidă din dotare

Cod comandă. DIA 400 W Set de livrare standard: DIA 400 W cu întrerupător PRCD, mâner, inel de schimbare rapidă

Cod comandă. BS 400 Set de livrare standard: DUSS BS 400
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DIA 400 W

Prelungitor
pentru coroane diamantate CW cu filet int.  1 1/4" UNC 
lungime 200 mm
Cod comandă. VLW 200
lungime 300 mm
Cod comandă. VLW 300

 Coroane diamantate CW cu filet 1 1/4" UNC int.

mm
Diametru-Ø             Lungime activă

mm
Cod comandă. Diametru-Ø

mm
Lungime activă

mm
Cod comandă.

42 450 CW 42 152 450 CW 152
52 450 CW 52 162 450 CW 162
62 450 CW 62 172 450 CW 172
67 450 CW 67 182 450 CW 182
82 450 CW 82 200 450 CW 200
92 450 CW 92 225 450 CW 225

102 450 CW 102 250 450 CW 250
112 450 CW 112 300 450 CW 300
122 450 CW 122 350 450 CW 350
132 450 CW 132 400 450 CW 400
142 450 CW 142

76
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La cerere pot fi livrate și dimensiuni diferite de cele standard, atât ca diametru cât și ca lungime de lucru

Adaptor 1 1/4" UNC int. - DD-BI
pentru mașini HILTI cu prindere DD-BI 
poate fi utilizat cu tijă de centrare DUSS ZST 6 
sau centrator rapid DUSS SZ 4
Cod comandă. DAS HIDU 2

Adaptor 1 1/4" UNC int. - DD-BU
pentru mașini HILTI cu prindere DD-BU 

poate fi utilizat cu tijă de centrare DUSS ZST 6 

sau centrator rapid DUSS SZ 4

Cod comandă. DAS HIDU 3



DIA 400 W

Inel colector al apei
pentru stativul de găurire 
BS 400,  până la diametrul 
max. -Ø 302 mm, cu sistem 
de fixare și garnitură de 
etanșare

Cod comandă. WS 3C

Garnitură de etanșare
pentru inelul colector al apei 
WS 3C 

Cod comandă. DM 3C

Set de fixare 
pentru stativul de găurire 
BS 400. Conține tijă de 
tensionare, piuliță de 
tensionare, 25 ancore 
metalice M12, șaibă, dorn 
de fixare a ancorelor 

Cod comandă. BFS 2

Stativ de găurire
Diametru max. -Ø
Diametru max. -Ø cu inel colector al apei
Greutate 
Cursă
Posibilitate de înclinare 
Modalitate de fixare 

Cod comandă.

BS 400
400 mm
302 mm
22,7 kg
600 mm
0 - 45°

 set fixare BFS 2 

BS 400

La cerere stativele de găurire pot fi livrate și în alte configurații, cu coloane de diferite lungimi sau cu posibilitate 
de fixare prin vacuum. Aspiratoare industriale la pagina 71
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Ancoră metalică 
25 buc. ancore metalice M12 

Cod comandă. EA



SISTEME DE ASPIRAȚIE 



DISPOZITIVE DE ASPIRAȚIE PENTRU GĂURIRI CU PERCUȚIE SAU DIAMANTATE

ASG

Domenii de utilizare ASG
• găuriri cu rotopercuție fără praf

• găuriri fără praf cu coroane diamantate

• în special pentru lucrul în spații închise

• recomandat pentru toate rotopercutoarele,
combipercutoarele și mașinile de găurit cu
diamant, indiferent de marcă

Beneficii ASG
• mediu de lucru plăcut, fără praf

• menține curățenia la locul de muncă

• nu mai este necesară efectuarea curățeniei la terminarea
lucrului

• utilizare simplă: se conectează furtunul de aspirație al
aspiratorului industrial, dispozitivul se autofixează pe
suport cu ajutorul depresiunii create de aspirator

• se fixează ferm pe diverse materiale

• utilizare universală pentru găuriri de până la -Ø 250 mm

Accesorii pentru ASG la pagina 81

1 · ASG 12 2 · ASG 68 3 · ASG 117 4 · ASG 202 5 · ASG 250

max. Ø 12 mm max. Ø 68 mm max. Ø 117 mm max. Ø 202 mm max. Ø 250 mm

• •

• • • •

32 - 37 mm 32 - 37 mm 32 - 37 mm 32 - 37 mm 32 - 37 mm 

Domeniu de găurire 

Găurire uscată cu rotopercuție

Găurire diamantată umedă 

Conexiune la aspirator -Ø 

Cod comandă. ASG 12 ASG 68 ASG 117 ASG 202 ASG 250

431 2 5
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321

ASPIRAȚIA PRAFULUI LA LUCRĂRI DE DĂLTUIRE ȘI DEMOLARE 

MASH · MASP

 * cu prelungitorul VLMA

Accesorii pentru MASH · MASP la pagina 81

1 · MASH 1 2 · MASH 2 3 · MASP

pentru mașini DUSS cu   mâner lateral   mâner lateral mâner lateral tip spadă

mașini recomandate P 30, PK 35, PK 45,  
PK 45 A, PK 75, PK 75 A

P 60 A, P 90, PX 48 A, 
PX 76, PX 78, PX 96

PKX 4 A, PKX 7,  
PK 160 A, PK 300 A

340 - 490 / 620* mm 360 - 490 / 620* mm 320 - 490 / 670* mm

32 - 37 mm 32 - 37 mm 32 - 37 mm 

pentru dălți cu lungime totală 

conexiune -Ø la aspiratorul industrial

Cod comandă. MASH 1 MASH 2 MASP

Domenii de utilizare MASH · MASP
• dăltuiri și demolări fără praf

• în special la lucrările de dăltuire în spații închise

• utilizabile cu toate combipercutoarele și demolatoarele DUSS

Beneficii MASH · MASP
• aspirație optimă a prafului în cazul tuturor lucrărilor de

dăltuire și demolare

• efort de curățare minim la încheierea lucrărilor

• atașare facilă a dispozitivului de aspirație pe mașină

• ajustare practică a lungimii pentru a se adapta
diferitelor lungimi de dălți utilizate

• manevrabilitate maximă datorită carcasei ce se poate roti
• protecția împotriva daunelor cauzate de activarea

accidentală a funcției găurire, datorită fixării mobile

• formă constructivă compactă, îngustă

• mandrina mașinii rămâne curată în permanență deoarece
sisitemul de aspirație și mandrina funcționează
independent

• prelungesc durata de viață a mașinilor prin reducerea
cantității de praf depuse pe componente
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* pentru MASH 1 și MASH 2 disponibil ca accesoriu;
la MASP inclus în setul de livrare

Aspiratoare industriale la pagina 71

ASG

MASH · MASP

                                                                                                                  SISTEME DE ASPIRAȚIE 

ACCESORII

Cot
pentru găuriri în degajări cu ASG 68, ASG 117, ASG 202 
sau ASG 250

Cod comandă. WST

Garnitură de etanșare
pentru ASG 117 
Cod comandă. DM 117 
pentru ASG 202 
Cod comandă. DM 202
pentru ASG 250

Cod comandă. DM 250

Prelungitor* 
pentru utilizarea cu dălți de lungime totală între 490 mm 
și 670 mm

Cod comandă. VLMA

Geantă de transport 
pentru dispozitivele de aspirație MASH 1 și MASH 2 
Cod comandă. SHT
pentru MASP
Cod comandă-Nr. SPT
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CAROTE PENTRU MATERIALE PLASTICE

LS

Domenii de utilizare LS
• branșamente în conducte de canalizare din 

material plastic

• găuriri în recipiente / rezervoare din material plastic

Beneficii LS
• găuriri rapide și economice, datorită geometriei

inovatoare a danturii cu carburi de înaltă calitate

• găurire rapidă și sigură chiar și în materiale cu
grosime mare

• calitate superioară a găurii, nu mai necesită
debavurare

• găurire manuală cu toate diametrele de carote cu
mașinile DIA 303 și DIA 303 W

• obținerea de găuri netede și curate și în țevile corugate

• durată lungă de viață a danturii din carburi de înaltă calitate

• aruncător automat al restului de găurire din interiorul
carotei cu prindere sigură pe manșonul burghiului
de centrare (în cazul utilizării cu LSZ 1)

Accesorii pentru LS la paginile 84 și 85

40 - 322 mm

 163 mm

Diametru-Ø 

Adâncime maximă de găurire 

Turație recomandată pentru diametru

  40 - 82 mm 

   83 - 142 mm 

   143 - 202 mm 

   203 - 322 mm 

Filet de prindere

1400 - 700 rpm 

700 - 400 rpm 

400 - 280 rpm 

280 - 180 rpm

G 1/2" int.

Mașini recomandate DIA 200, DIA 300, DIA 303, DIA 100 W,  
DIA 150 W, DIA 300 W, DIA 303 W 

Cod comandă. LS
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                                                                     CAROTE PENTRU LEMN ȘI MATERIALE LEMNOASE 

LB

Domenii de utilizare LB
• găuriri pentru instalații, hote, scurgeri, conducte, etc. în

acoperișuri, pereți sau pardoseli din lemn masiv

• găuriri în panouri de pereți pentru introducerea izolației
termice (de exemplu pentru izolație cu celuloză)

• găuriri pentru conducte de instalații în lemn stratificat

• găuriri ornamentale în lemn masiv și stratificat

Beneficii LB
• adâncimi mari de găurire chiar în lemn masiv până la 300 mm
• viteză mare de găurire datorată danturii inovative

• calitate superioară a găurii, nu mai necesită debavurare
• extragere facilă a miezului de găurire din interiorul

carotei

• găurire manuală cu toate diametrele de carote cu
mașinile DIA 303 și DIA 303 W

• lucru fără praf cu utilizarea dispozitivului de aspirație

• pregăurirea de centrare nu este necesară (cu centratorul
rapid SZ)

Accesorii pentru LB la paginile 84 și 85

40 - 322 mm

300 mm

Diametru-Ø 

Adâncime maximă de găurire 

Turație recomandată pentru diametru

40 - 82 mm   

83 - 142 mm

143 - 202 mm 

203 - 322 mm 

Filet de prindere 

1400 - 700 rpm 

700 - 400 rpm 

400 - 280 rpm 

280 - 180 rpm

G 1/2" int.

Mașini recomandate DIA 200, DIA 300, DIA 303, DIA 100 W,  
DIA 150 W, DIA 300 W, DIA 303 W 

Cod comandă. LB
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CAROTE 

ACCESORII

Adaptor de mașină
pentru sistemul de 
prindere rapidă

Cod comandă. SVM

Adaptor carotă LSA 1
pentru sistemul de 
prindere rapidă

Cod comandă. LSA 1

Adaptor carotă LSA 2 
pentru prindere cu filet

Cod comandă. LSA 2

Prindere carotă LSA 3
pentru utilizare cu mandrină, 
diametru tijă -Ø 13 mm 

Cod comandă. LSA 3

Geantă transport scule 

pentru carote până la -Ø 
200 mm și accesorii 
Cod comandă. LSK

Prindere carotă LSA 4 
pentru utilizare cu mașini cu 
mandrină SDS-max

Cod comandă. LSA 4

LS · LB
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CAROTE

Burghiu de centrare cu aruncător
burghiu -Ø 14 mm, aruncător automat al restului de găurire 
din interiorul carotei LS cu prindere sigură pe manșonul 
burghiului de centrare

Cod comandă. LSZ 1

Centrator rapid
pentru carote LB cu lungime activă între 250 mm și  300 mm

Cod comandă. SZ

Stativ de găurire BST 2
pentru găuriri perpendiculare, 
centrate, în țevi și tuburi cu 
suprafață corugată

Cod comandă. BST 2

Stativ de găurire BST 1
pentru găuriri perpendiculare, 
centrate, în țevi și tuburi cu 
suprafață netedă

Cod comandă. BST 1

Stativ de găurire BST 4
pentru găuriri perpendiculare 
pe suprafețe plane 

Cod comandă. BST 4

Dispozitive de aspirație a prafului, pentru lucru fără praf cu carotele LB la paginile 68 și 69

Informații suplimentare despre stativele de găurire la pagina 86

LS

Burghiu de centrare 
diametru -Ø 12 mm 

Cod comandă. LSZ 2

Tijă de centrare
lungime totală 385 mm, utilizată ca ajutor de centrare la 
efectuarea de găuriri unghiulare cu carotele LS

Cod comandă. ZST

Tijă de centrare
lungime totală 385 mm, adecvată utilizării la găuriri de 
diametre mari cu carote LB

Cod comandă. ZST
lungime totală 550 mm, adecvată utilizării la găuriri 
unghiulare cu carote LB

Cod comandă. ZST 6

Prindere carotă LSA 5
pentru utilizarea cu mașini cu 
mandrină SDS-plus 

Cod comandă. LSA 5

LB

85



2 3 4

1 · BST 1 2 · BST 3 3 · BST 2 4 · BST 4

257 mm 257 mm 257 mm 182 mm

170 mm 170 mm 170 mm 170 mm

Ø 43 mm Ø 60 mm Ø 43 mm Ø 43 mm

200 mm 200 mm 200 mm -

300 mm 300 mm 300 mm 350 mm

5,8 kg 5,8 kg 5,8 kg 7,0 kg

Diametru max.-Ø

Cursă 

Prindere mașină

Diametru ext. minim al tubului 

Lungime maximă a carotei

Greutate

Cod comandă. BST 1 BST 3 BST 2 BST 4

STATIVE DE GĂURIRE

BST

1

Recomandate pentru utilizare cu mașinile

• DIA 200, DIA 300, DIA 303, DIA 50 W, DIA 100 W,
DIA 150 W, DIA 300 W, DIA 303 W

Domenii de utilizare BST 1 · BST 3
• găuriri perpendiculare, centrate în tuburi din

beton sau materiale plastice

Domenii de utilizare BST 2
• găuriri perpendiculare, centrate în tuburi corugate

Domenii de utilizare BST 4
• găuriri perpendiculare în materiale cu suprafață plană

de exemplu pentru balustrade, copertine, ancore, etc.

• găuriri perpendiculare în lemn sau materiale plastice cu
carote LS sau LB

Beneficii BST 1 · BST 2 · BST 3 · BST 4
• găuriri convenabile și flexibile chiar și în locuri

înguste

• sisteme de fixare adiționale nu sunt necesare

• nu sunt necesare pregăuriri de centrare sau tije de
centrare

• găurile obținute sunt perpendiculare pe material

• forțele și momentele care apar sunt în mare măsură
compensate de stativ

• suportul este reglabil pe înălțime pentru diverse lungimi
de carote

Beneficii BST 1 · BST 2 · BST 3
• poziționare optimă a stativului pentru întreaga gamă de

diametre

• găurirea poate fi realizată și pe suprafețe plane

• găurirea exact centrată pe conductele de canalizare
asigură etanșeitatea absolută a elementelor de conectare

Beneficii BST 4
• suprafață de spijin necesară găuririi foarte mică

La cerere pot fi furnizate stative de găurire cu construcție special adaptată cerințelor clientului86
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SERVICE ȘI GARANȚIE

ÎNTOTDEAUNA LA DISPOZIȚIA DUMNEAVOASTRĂ

Serviciile de calitate înseamnă înainte de toate grija față de client. Fie că este vorba despre consultanță tehnică, comenzi, livrări 
sau reparații, vă puteți baza întotdeauna pe experiența de primă clasă a specialiștilor noștri. 

Livrări
Datorită stocurilor permanent disponibile și a relației strânse 

cu partenerii noștri din domeniul logistic, vă putem livra rapid, 

sigur și cu costuri de transport minime produsele noastre 

oriunde v-ați afla.

FRIEDRICH DUSS Maschinenfabrik GmbH & Co. KG 
Postfach 1162 · 75386 Neubulach · Deutschland
Calwer Str. 17 · 75387 Neubulach · Deutschland     Calea Lugojului 140/5 · 307200 Ghiroda · Timiș · Romania
Tel. +49 7053 9692-0 · Fax +49 7053 9692-11     Tel. +40 256 220894 · Fax +40 256 227951
info@duss.de · www.duss.de     info@duss.ro · www.duss.ro

Consultanță și comenzi
Telefonic puteți beneficia de consultanța competentă a 
colegilor noștri pregatiți să vă ajute și să răspundă prompt 
solicitărilor dumneavoastră. Pe șantierul dumneavoastă puteți 
beneficia de consultanța tehnică profesionistă a 
distribuitorilor noștri sau a echipei noastre de teren. Cu 

plăcere vă prezentăm produsele noastre și soluțiile pe care vi 
le putem oferi. 

Comenzile dumneavoastră sunt recepționate și prelucrate cu 
plăcere și în cel mai scurt timp posibil de către colegii noștri. 

Fie telefonic, prin e-mail sau personal: DUSS este mereu aici 
pentru dumneavoastră.

Informații online
Pe pagina noastră de Internet www.duss.ro găsiți simplu și 

rapid toate informațiile importante despre compania DUSS, 

despre produsele noastre, schemele mașinilor noastre, teme 

și informații de actualitate.

Demonstrații
Testați produsele noastre și lasați-vă convinși de calitatea și 
performanța acestora.

Cu plăcere vă prezentăm produsele noastre pe șantierul 
dumneavoastră, efectuând cu ele demonstrații practice în 
condiții reale de utilizare și oferindu-vă consultanța tehnică 
profesională în alegerea variantei optim adaptate condițiilor 
dumneavoastră specifice.

Stabliți chiar acum o întrevedere cu colegii noștri din echipa de 
consultanță și vânzări.

DUSS online

www.duss.ro
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SERVICE ȘI GARANȚIE

Soluții speciale
Nu toate cerințele individuale pot fi îndeplinite cu mașini sau 
accesorii standard. Pentru aceasta vă stăm alături pentru a 
găsi împreună soluțiile optime ce nu pot fi livrate standard.  
Cu toată experiența noastră dezvoltăm, proiectăm și 
producem soluții personalizate pentru dumneavoastră.

Servicii de reparații
Aveți posibilitatea de a efectua reparațiile necesare mașinilor 
dumneavoastră DUSS într-un service local autorizat,  partener 

DUSS. 
Pe lângă aceasta, puteți foarte comod să expediați mașina 
dumneavostră pentru a fi testată în service-ul nostru central.  
Noi vom avea grijă ca mașina dumneavoastră să fie verificată 
profesional și rapid iar în cazul sesizării unei defecțiuni, 
aceasta să fie imediat remediată. După încheierea verificărilor 
și / sau reparațiilor mașina vă va fi expediată imediat. 

Subliniem în mod expres că toate reparațiile asupra mașinilor 
trebuie efectuate de către un tehnician profesionist calificat.

Piese de schimb
Noi garantăm clienților noștri disponibilitatea permanentă a 
tuturor pieselor de schimb ale programului actual de livrare 
precum și piese de schimb pentru fiecare mașină cel puțin 
zece ani de la ieșirea ei din producție.  
În general, datorită producției aproape integrale a 
componentelor mașinilor noastre în cadrul companiei, vă 

putem livra piese de schimb pentru o perioadă mult mai 
îndelungată.

Garanție
Odată cu achiziționarea unei mașini noi beneficiați de 
siguranță sporită, oferindu-vă posibilitatea de a extinde în 
mod gratuit perioada de garanție legală a mașinii la trei ani. 

De această facilitate gratuită beneficiați în cazul în care, într-o 
perioadă de maximum patru săptămâni de la achiziționarea 
mașinii vă înregistrați în baza noastră de date, utilizând 
formularul de înregistrare aflat pe site-ul nostru www.duss.ro

Conformitate - CE
Produsele noastre sunt conforme cu standardele aplicabile în 
prezent și cu actele normative în vigoare în CE.

DUSS Service - Telefon:

+40 256 220894
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ÎNTREȚINERE

PĂSTRAREA CALITĂȚII

Durata de viață a mașinilor dumneavoastră DUSS, a sculelor și accesoriilor acestora este dependentă și de întreținerea 

corectă și atenția permanent acordată. Întreținerea periodică și îngrijirea permanentă au un efect pozitiv asupra performanței, 

manevrabilității și durabilității mașinilor.

Vaselină specială
pentru gresarea cozii sculelor cu prindere hexagonală, 
SDS-plus și SDS-max
Tub vaselină specială 75 ml

Cod comandă. 780
Carton cu 25 tuburi de vaselină specială a 75 ml

Cod comandă. 780 K

Spray teflon
pentru lubrifierea prinderii coroanelor diamantate și 
carotelor, a centratoarelor și a pieselor culisante ale 
stativelor de găurire 
doză spray teflon 100 ml 

Cod comandă. TS

Calitate dintr-o singură sursă
DUSS Original - sculele și accesoriile DUSS sunt optim 
concepute pentru mașinile noastre pentru un maximum 
de performanță, eficiență și siguranță DUSS Original 

Scule · Accesorii 
calitate direct de la sursă
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THE EUROPEAN POWER TOOL ASSOCIATION

Die FRIEDRICH DUSS Maschinenfabrik GmbH & Co. KG ist auf die
Entwicklung, die Produktion und den Vertrieb von Bohr- und
Meißelhämmern sowie Diamantbohrmaschinen für den professionellen
Einsatz spezialisiert. Den Namen DUSS verbindet man weltweit mit höchster
Produktqualität und exzellentem Service.

Als mittelständisch geprägtes, international agierendes Unternehmen
stehen wir seit über 90 Jahren unseren Kunden als echter Partner zur Seite, 
wenn Erfahrung und innovative Lösungen zum wirtschaftlichen Bohren und
Meißeln gefragt sind. Die Basis unseres Erfolgs bildet das zuverlässige Team
unserer qualifizierten und engagierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeite .

SPITZENQUALITÄT 
AUS DEM SCHWARZWALD

SEIT 1920

Ne rezervăm dreptul de a efectua modificări tehnice fără notificari prealabile. Imaginile sunt cu titlu 
informativ și nu sunt obligatorii. Răspunderea pentru erorile de tipar este exclusă. 

DUSS este membru EPTA
 Informații suplimentare despre  

European Power Tool Association 
găsiți la www.epta.eu
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