
           Instrucţiuni de utilizare 

           pentru 

           DUSS rotopercutor P 16 SDS 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Putere nominală                600 W 

Tensiune de alimentare (versiuni)               100V/110V/115V/230V/240V 

Curent absorbit                 6,6A/6,0A/5,7A/2,9A/2,7A 

Frecvenţa                            50 – 60 Hz 

Greutatea maşinii fără accesorii              2,4 kg 

Număr de rotaţii în sarcină                         0 – 810 rot/min 

Număr de percuţii în sarcină                0 – 4400 perc/min 

Domeniu de găurire în beton                            5 – 24 mm 

Domeniu de găurire în metal                     până la 13 mm 

Performanţa de găurire în beton de duritate medie cu burghiu de 14mm              280 mm / min 

Energie de percuţie                  2,2 J 

Performanţă de dăltuire în beton de duritate medie cu spitz                105 kg/h 

Tipul mandrinei                           SDS – plus 

Mâner suplimentar lateral rabatabil cu opritor de adâncime 

Schimbător de sens de rotaţi stânga / dreapta 

Întrerupător cu buton de blocaj pentru lucrul în regim continuu 

Ambreiaj de protecţie 

Perii de carbon cu autodecuplare  

Regulator electronic de turaţie şi putere de dăltuire de la 0 la maxim 

Clasă de protecţie II după CENELEC / EN 50 144 

Interferenţe radio/ TV după normele EN 55014 

 
Sub rezerva dreptului de modificare a caracteristicilor tehnice 

 
 
 

 
 
Rotopercutorul P 16 SDS este destinat găuririi în beton, piatră şi 

alte materiale similare. Pentru deteriorările produse din cauza 
utilizării în alte scopuri este răspunzător doar utilizatorul. Vă 
rugăm respectaţi toate instrucţiunile de utilizare şi normele de 

securitate a muncii anexate. 
 
 

 
 
Rotopercutorul P 16 SDS este izolat protector după clasa de 

protecţie II CENELEC HD 400, de aceea nu găuriţi şi nu spargeţi 
carcasa, nu legaţi la pământ şi feriţi de umezeală. Tensiunea de 
alimentare la care doriţi să conectaţi echipamentul trebuie să 

corespundă cu tensiunea de alimentare precizată pe eticheta 
maşinii. 
 

 
 
Pentru protecţia dumneavoastră înainte de schimbarea sculelor 

din mandrină scoateţi ştecherul din priză. 
Capătul sculei ce urmează a fi introdus în mandrină trebuie curăţat 
şi uns cu o peliculă subţire de vaselină din tubul livrat cu maşina. 

Trageţi de manşonul de blocare 3 înspre maşină. Introduceţi scula 

în mandrină rotind-o uşor pînă in momentul în care aceasta intră 

în nuturile de ghidare. Se apasă scula în sistemul de prindere 
pâna se aude clicul de fixare, se eliberează manşonul de blocare. 
Se verifică blocarea prin tragerea uşoara a sculei. Periodic, după 

2-3 ore de utilizare ungeţi uşor coada sculei. Schimbarea sculei: 
Trageţi de manşonul de blocare 3 înspre maşină şi trageţi scula 
afară din mandrină. La schimbarea sculelor aveţi grijă să nu 

introduceţi în mandrină praf sau moloz. 
 
 

 
 
Înaintea începerii lucrului asiguraţi-vă că mînerul lateral 

suplimentar este blocat în poziţia dorită. În timpul lucrului ţineţi 
maşina cu ambele mâini. Poziţionaţi întâi burghiul pe locul în care 
doriţi să găuriţi şi doar apoi porniţi maşina. 

Pentru utilizarea în regim prelungit apăsaţi întrerupătorul 5 şi 
blocaţi-l apăsând butonul lateral de blocare.Pentru oprire apăsaţi 
din nou scurt întrerupătorul 5. 

Reglaj continuu al forţei de percuţie: În funcţie de materialul găurit 
poate fi reglată puterea de percuţie  electronic în funcţie de 
apăsarea exercitată pe întrerupătorul 5 

Pentru rotirea într-un sens sau altul acţionaţi asupra comutatorului 
de sens. 
 

 

Date tehnice 

Domeniul de utilizare 

Conectarea la reţea (2) 
 

Montarea / schimbarea sculelor SDS-plus (3) 
 

Punere în funcţiune, utilizare, reglaje (5) 
 



 
 
 
 

 
Simbolul burghiu de pe comutatorul 6 îndreptat înspre săgeata de 
pe carcasa maşinii duce la funcţionarea maşinii în regim de 

găurire fără  percuţie cu cuplaj de siguranţă (ambreiaj). 
Simbolul ciocan de pe comutatorul 6 îndreptat înspre săgeata de 
pe carcasa maşinii duce la funcţionarea maşinii în regim de 

găurire cu percuţie cu cuplaj de siguranţă (ambreiaj). 
Comutarea de pe poziţia de găurire cu percuţie pe cea fără 
percuţie şi invers se face doar în timp ce maşina este oprită. 

În cazul găuririi fără percuţie, sensul de rotaţie spre stânga va fi 
utilizat doar pentru perioade scurte de timp. 
 

 
 
Întregul sistem de percuţie este lubrifiat într-un sistem închis de 

ungere de durată. 
 
 

 
Pentru uşurarea muncii  maşinii este prevăzută cu un sistem de 
cuplaj de tip ambreiaj care protejează operatorul de răniri şi 

maşina de suprasolicitări. 
 
 

 
 
Părţile tăietoare ale sculelor trebuiesc menţinute ascuţite. Ele pot fi 

ascuţite cu un disc de carbură de siliciu. Această operaţie este 
indicată a se efectua după utilizarea la găurirea a 10 – 20m. Doar 
o ascuţire corectă şi la timp a sculelor duce la folosirea acestora 

un timp mai îndelungat. Utilizarea burghielor neascuţite duce în 
timp la producerea de defecţiuni asupra maşinii. 
 

Aşa trebuie să arate burghiul!        Nu aşa! 
 

 
 
 
 

 
 
Garanţia produsului este de 12 luni de la data livrării înscrisă pe 

certificatul de garanţie.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 al celor 

prevăzute în certificatul de garanţie. 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. 
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. 
 
 

 
 
Reparaţiile asupra prezentului produs vor fi efectuate doar de 

personal calificat. Pentru aceasta, în cazul apariţiei oricăror 
probleme în funcţionare vă rugăm expediaţi produsul la service-ul 
DUSS autorizat : 

 
 
 

 
 
S.M. MICRA Trading srl 
Str. Glad 7 

1900 Timişoara 
Telefon 0256-220894 , Fax 0256-227951 
 

Costurile de transport sunt suportate în perioada de garanţie de 
către importator, 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. 
 
 

 
În timpul lucrului apăsaţi doar uşor. Viteza de găurire / dăltuire nu 
vă creşte cu creşterea apăsării. Poziţionaţi şi ţineţi corect maşina. 

Încercaţi să nu găuriţi armătura din beton, aceasta va duce la 
distrugerea sculei şi eventual la defectarea maşinii. În cazul 
înţepenirii sculei în beton, eliberaţi-o din mandrină şi încercaţi să o 

scoateţi astfel. În nici un caz nu încercaţi să eliberaţi scula blocată 
în beton prin tragerea cu putere a maşinii, forţarea ei sau 
balansarea într-o parte sau alta. Forţarea poate duce la defectarea 

mandrinei sau a întregii maşini. 
 
 

 
 
 

 
 

Citiţi şi respectaţi cu stricteţe instrucţiunile de securitate şi normele 
de protecţie a muncii. Utilizaţi echipamentul de protecţie adecvat : 
ochelari de protecţie, mănuşi de protecţie, căşti de protecţie, măşti 

împotriva inhalării prafului. 
 
 

 
 
Caracteristicile de zgomot şi vibraţie ale produsului sunt : 

- nivelul de presiune al sunetului   88 dB (A) 
- nivelul de putere al sunetului  101 dB (A) 
Este necesară purtarea de căşti de protecţie împotriva zgomotului. 

 
Acceleraţia tipică a vibraţiilor este de 10 m/s2 
 

 
 
 

 
Declaram pe proprie răspundere că acest produs este conform cu 
următoarele norme şi reglementări:   

EN 50144, EN 55014, EN 55104, EN 61000 
73/23/EWG, 89/336/EWG, 84/537/EWG, 98/37/EG. 
 

 

Găurirea cu / fără percuţie (6) 
 

Sistemul de ungere 
 

Sistemul de cuplaj 
 

Sculele utilizate (8) 
 

Garanţia 
 

Service 
 

Indicaţii 
 

Instrucţiuni de siguranţă 
 

Caracteristici de zgomot şi vibraţii 

Declaraţie de conformitate - CE 


