
 
 

Instrucţiuni de utilizare   
pentru maşina de găurit cu 
4 trepte de turaţie D 38 RLE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Date tehnice  
 
Putere nominală   2000 W 

Tensiune  230 V 

Curent nominal    10 A 

Frecvenţă  50 - 60 Hz 

Greutate   8,6 kg 

Greutatea mânerului lateral cu şurub (optional)  0,7 kg 

Diametrul de fixare a maşinii pe stativ   70 mm 

Turaţie nominală în gol Treapta 1  n0 = 120 /min 

 Treapta 2  n0 = 210 /min 

 Treapta 3  n0 = 380 /min 

 Treapta 4  n0 = 650 /min 

Diametrul maxim de găurire în oţel  Treapta 1  32 mm 

 Treapta 2  23 mm 

 Treapta 3  15 mm 

 Treapta 4  10 mm 

Diametrul maxim de găurire în lemn Treapta 1  80 mm 

 Treapta 2  58 mm 

 Treapta 3  38 mm 

 Treapta 4  25 mm 

Con de fixare a burghiului   MK 3 

Comutator de schimbare a sensului de rotaţie   

Control electronic al turaţiei în sarcină   

Fără întreţinere datorită lubrifierii permanente   

Întrerupător pornit / oprit cu blocaj pentru operare continuă 
Perii de carbon cu protecţie   

CENELEC / EN 61029   

Interferenţe electrice conforme cu EN 55014   

   
*Specificaţii posibil a fi modificate fără notificare prealabilă.   
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

 
 
 

 
  1 Regulator de control al turaţiei  
  2  Comutator de sens 

  3  Fixare pentru mânerul auxiliar 
  4  Slot pentru ejectorul burghiului 
  5  Selector al treptelor de turaţie  

  6  Buton de blocare pentru operare continuă  
  7  Întrerupător pornit / oprit 
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Aplicaţii 
 
Maşina de găurit cu 4 trepte de turaţie D 38 RLE este 

concepută pentru utilizarea doar în combinaţie cu stativul 
de găurire şi este destinat găuririi în metal, lemn şi materiale 
sintetice. Utilizatorul este singurul responsabil pentru 

distrugerile ce pot apărea din cauza utilizării incorecte a 
maşinii. Conformaţi-vă întotdeauna normelor recunoscute 
de prevenire a accidentelor şi a celor de securitate în 

muncă. 

Utilizarea manuală a maşinii se poate efectua doar cu 
folosirea mânerului auxiliar (ce se livrează opţional) şi cu 

un ambreiaj de siguranţă (cu momentul maxim de 
torsiune de 250Nm ).  

 

Conexiunea electrică  
 
Extrageţi din priză fişa de alimentare a maşinii înainte de a 
începe orice intervenţie asupra maşinii sau schimbare a 

burghielor pentru a preveni pornirea neintenţionată a 
maşinii şi posibilitatea producerii de accidente sau  
distrugeri.  

 
Maşina de găurit cu 4 trepte de turaţie D 38 RLE este un 
echipament de Clasă electrică II şi este complet izolată. Din 

acest motiv, carcasa nu trebuie conectată la pământ, nu trebuie 
găurită, nu trebuie utilizată dacă este deteriorată şi trebuie 
menţinută uscată. Tensiunea de alimentare de la reţea trebuie să 

fie în concordanţă cu cea specificată pe plăcuţa de identificare a 
maşinii. 
Utilizaţi doar prelungitoare electrice cu secţiunea conductorului 

de dimensiune adecvată aplicaţiei dumneavoastră. 
 

Operarea maşinii  
 

Găurirea cu stativ de găurire : 
Înaintea începerii lucrului, cu maşina deconectată de la reţeaua 
electrică, verificaţi ca maşina de găurit să fie fixată ferm pe 

stativul de găurire. 
 
Găurirea manuală : 

Înaintea începerii lucrului, cu maşina deconectată de la reţeaua 
electrică, verificaţi ca mânerul lateral auxiliar să fie fixat ferm pe 
maşina de găurit şi ambreiajul de siguranţă a fost montat pe 

burghiu. Ţineţi întotdeauna maşina cu ambele mâini păstrând o 
poziţie cât mai fermă pe toată durata utilizării. 
 

Verificaţi sensul de rotaţie. 
 
Facilitatea de ajustare a turaţiei de lucru: În circumstanţe 

normale de utilizare, maşina de găurit este operată la turaţia 
maximă corespunzător cu treapta de viteză aleasă. Această 
turaţie poate fi însă ajustată prin acţionarea regulatorului de 
turaţie (1) în funcţie de calitatea materialului de găurit şi / sau 

începerea găuririi.  
Operarea continuă: 
Acţionaţi întrerupătorul pornit / oprit (7), apăsaţi butonul de 

blocare (6).  
Oprirea : 
Apăsaţi scurt întrerupătorul pornit / oprit (7).  

Selectarea sensului de rotaţie: Acţionaţi comutatorul de 
schimbare a sensului de rotaţie (2) de pe mânerul principal al 
maşinii.  

R rotaţie în sensul acelor de ceasornic (spre dreapta). L rotaţie 
în sens invers acelor de ceasornic (spre stânga). 
Atenţie: Acţionaţi comutatorul de schimbare a sensului de 

rotaţie doar când maşina este în repaus .  
 
Ajustarea turaţiei de lucru: 

Prin acţionarea regulatorului de turaţie (1) turaţia de lucru a 
maşinii poate fi ajustată infinit variabil. Poziţionarea 
ergonomică a regulatorului de turaţie (1) permite ajustarea 

turaţiei de găurire chiar în timpul lucrului. 
+ = creşte turaţia, - = reduce turaţia  

Schimbarea treptelor de turaţie   

 

Următoarele trepte de turaţie pot fi selectate prin acţionarea 
selectoarelor treptelor de turaţie (5):  
 

 

Treapta  Poziţia 
selectoarelor 

Turaţie   

1  1 + 2 n0 = 120 / min 

2  1 + 4 n0 = 210 / min 

3  2 + 3 n0 = 380 / min 

4  3 + 4 n0 = 650 / min 

 
Schimbaţi treptele de turaţie doar în timp ce motorul se 
opreşte, fără a utiliza forţa.  

 
 

Lubrifiere  
 

Un sistem de lubrifiere etanşat realizează lubrifierea 
permanentă a pinioanelor maşinii. 
 

 

Garanţie 
 
Garanţia produsului este de 12 luni de la data livrării înscrisă 
pe certificatul de garanţie şi / sau factură. Garanţia este 

valabilă în cazul utilizării corecte şi în scopurile pentru care 
este conceput produsul şi este curăţat şi întreţinut conform 
instrucţiunilor de utilizare şi asupra sa nu a intrvenit o 

persoană neautorizată . Garanţia se referă la repararea sau 
schimbarea gratuită a pieselor ce prezintă defecte de material 
sau de fabricaţie. Garanţia nu se referă la părţile şi materialele 

consumabile sau la cele defectate prin intervenţie 
neautorizată. 
Garanţia este valabilă doar în cazul utilizării de accesorii, 

scule şi materiale consumabile originale DUSS. 
Sunt excluse alte pretenţii de garanţie atâta timp cât  
prevederi nationale obligatorii  nu sunt contrare.  În special, 

DUSS nu răspunde de deficienţele directe sau indirecte sau 
de urmările directe sau indirecte ale deficienţelor, de pierderi 
sau costuri în legatură cu utilizarea sau din cauza 

imposibilităţii utilizării aparatului pentru un scop anume. Sunt  
categoric excluse înţelegerile tacite privind utilizarea sau 
capacitatea de utilizare pentru un anumit scop. 

Pentru constatarea şi remedierea oricăror defecte expediaţi 
produsul la centrul service DUSS imediat ce defectul a apărut. 
Prezenta garanţie cuprinde toate obligaţiile de garanţie ale 

DUSS şi înlocuieşte toate garanţiile sau declaraţiile anterioare 
şi paralele precum şi toate înţelegerile scrise sau verbale 
privind garanţiile. 

 

Service 
 
Reparaţiile asupra prezentului produs vor fi efectuate doar de 

personal calificat. Neremediarea defecţiunilor imediat şi de 
personal calificat poate duce la accidentări ale operatorului. 
Pentru aceasta, în cazul apariţiei oricăror probleme în 

funcţionare vă rugăm expediaţi produsul la service-ul DUSS 
autorizat : 
 

S.M. MICRA Trading srl 
Calea Lugojului 140/5, Com.Ghiroda, Jud.Timiş 
Telefon 0256-220894 , Fax 0256-227951 

 
Costurile de transport sunt suportate în perioada de garanţie 
de către importator, dacă defecţiunile reclamate fac obiectul 

garanţiei, iar post garanţie acestea vor fi facturate împreună 
cu costurile de reparaţie. 
Transportul de la sediul dumneavoastră la service-ul DUSS se 

va realiza prin curier rapid. 
Reparaţiile vor fi executate numai cu piese originale în cel mai 
scurt timp posibil. 

 
 

Note  
 



Utilizaţi doar burghie acuţite adecvat. Durata de viaţă a 

burghielor şi performanţa optimă de găurire se obţine doar 
prin ascuţirea la timp şi verificarea integrităţii acestora.  
 

 

Instrucţiuni de securitate  
 

Citiţi cu atenţie toate notele şi instrucţiunile de 
securitate !  

 
Nerespectarea avertismentelor şi instrucţiunilor 
poate duce la şocuri electrice, incendii şi / sau 

pagube / distrugeri importante. 
 
Păstraţi notele şi instrucţiunile de securitate 

pentru consultarea viitoare. 
 
Precauţii de securitate în muncă  
 

Utilizaţi echipamentul de protecţie adecvat:  
 

 

 

 

 

 

 
Purtaţi întotdeauna 
căşti de protecţie 

Purtaţi întotdeauna 
ochelari de protecţie 

Purtaţi întotdeauna 
mănuşi de protecţie 

 

 

 

 

 

 
Cizme cu bombeu 

metalic 
Cască de protecţie Mască de praf 

 

Precauţii adiţionale de securitate: 
 
Purtaţi întotdeauna căşti de protecţie fonică.  

 
Ţineţi maşina electrică doar de mânerele izolate special 
prevăzute în timpul utilizării când accesoriile tăietoare pot 

intra în contact accidental cu cabluri electrice sau cu 
cablul propriu de alimentare. 
 

Contactul dintre accesoriile maşinii şi un cablu electric pot 
duce la apariţia curentului electric pe părţile metalice ale 
maşinii putând produce şocuri electrice operatorului.  

 
Luaţi măsuri speciale de precauţie în cazul în care în 
timpul lucrului pot apărea condiţii de producere a prafului 

dăunător sănătăţii, cobustibil sau exploziv. 
Exemplu: uneori praful obţinut poate fi cancerigen. Purtaţi 
măşti împotriva prafului şi lucraţi cu absorbţia prafului.  

 
 

Caracteristici de zgomot şi vibraţii  
(în acord cu EN 60745)  

 
Nivelele tipice de zgomot ale maşinii sunt după cum 
urmează : 

     Nivel de presiune a zgomotului :  LpA= 86 dB(A) 

     Nivel de putere a zgomotului: LWA= 97 dB(A) 

     Incertitudine:   KpA=KWA=3dB 

Purtaţi căşti de protecţie împotriva zgomotului.  
 

Caracteristici de vibraţii: 

Găurire în oţel:   ah,CHeq= 3,2 m/s² 

Incertitudine:   K= 1,5 m/s² 

 

Nivelul de vibraţii emise cuprins în această informare a fost 
măsurat în concordanţă cu normele standardizate de testare 

specificate în EN 60745 şi pot fi utilizate pentru compararea 
unei maşini cu alta.  
Acesta poate fi folosit pentru o evaluare preliminară a 

expunerii. 
Nivelul declarat de vibraţii emise este cel corespunzător 
aplicaţiilor principale ale maşinii. În cazul în care maşina este 

utilizată pentru alte aplicaţii, cu alte accesorii sau incorect 

întreţinută, nivelul de vibraţii pote fi diferit.  
 

Acest lucru poate crește în mod semnificativ nivelul de expunere 

pe perioada totală de lucru. O estimare a nivelului de expunere 

la vibrații trebuie să ia, de asemenea, în considerare momentele 
în care scula este oprită sau când maşina este pornită dar nu 

este utilizată în sarcină . Acest lucru poate reduce în mod 
semnificativ nivelul de expunere pe perioada totală de lucru. 

Identificaţi măsurile suplimentare de siguranță pentru a proteja 

operatorul de efectele vibrațiilor, cum ar fi: mentenanţa sculei și a 
accesoriilor, păstrarea mâinilor calde, organizarea de modele de 

lucru. 
 

 CE – Declaraţie de conformitate 
 
Noi, declarăm pe propria respundere că acest produs este 

conform cu următoarele standarde sau documente de 
standardizare: 
EN 61029-1, EN 55014-1, EN 55014-2, EN 61000-3-2, EN 

61000-3-3 
Precum şi cu dispoziţiile prevăzute în Directivele 2004/108/EG, 
2006/42/EG. 

 
La utilizarea maşinii cu mânerul auxiliar şi cu ambreiajul de 
siguranţă următoarele standarde sunt îndeplinite: EN 60745-1 

and EN 60745-2-1.  
 
 

 
 FRIEDRICH DUSS 
 Maschinenfabrik GmbH & Co. KG  

 75387 Neubulach/ Deutschland 
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