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Putere nominală                760 W 

Tensiune de alimentare (versiuni)                      230V 

Curent absorbit                                                 3,6 A 

Frecvenţa                            50 – 60 Hz 

Greutatea maşinii fără accesorii              2,8 kg 

Diametrul gâtului de fixare a mașinii                      43 mm 

Moment de torsiune fixă             în treapta 1   120 Nm 

Turație nominală              treapta 1               0 – 280 rpm 

           treapta 2              0 – 2160 rpm 

Turație în sarcină          treapta 1               0 – 170 rpm 

           treapta 2              0 – 1320 rpm 

Înșurubare în lemn moale, fără pregaurire       treapta 1        max. 11x400mm 

Filet fixare mandrină                          ½’ – 20 UNF 

Mandrină                            rapidă 1.5 – 13 mm 

Schimbător de sens de rotaţie stânga / dreapta 

Lubricare permanenta în carcasă etanșă 

Mâner lateral suplimentar 

Perii de carbon cu autodecuplare  

Regulator electronic de turaţie 

Clasă de protecţie II după CENELEC / EN 60 745 

Interferenţe radio/ TV după normele EN 55014 

 

Sub rezerva dreptului de modificare a caracteristicilor tehnice 
 
 

 
 
 

 
 
 

Mașina de găurit B 13 B este destinată înșurubarilor cu moment 
ridicat de torsiune de până la 120Nm în prima treaptă de turație, 
fiind de asemeni utilizabilă la găuriri în oțel, lemn, plastic și 

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

securitate a muncii anexate. 
 
 

 
 
Mașina de găurit DUSS B 13 B este izolată protector după clasa 

de protecţie II CENELEC, fiind total izolată. Din acest motiv nu 
găuriţi şi nu spargeţi carcasa, nu legaţi la pământ şi feriţi de 
umezeală. Nu utilizați mașina dacă are carcasa deteriorată. 

Tensiunea de alimentare la care doriţi să conectaţi echipamentul 

trebuie să corespundă cu tensiunea de alimentare precizată pe 
eticheta maşinii. 
Utilizați cabluri prelungitoare doar dacă acestea au o secțiune a 

cablului suficientă, aprobată pentru domeniul de utilizare respectiv. 
 
 

 
 
Înaintea începerii lucrului asiguraţi-vă că mînerul lateral 

suplimentar este blocat în poziţia dorită. În timpul lucrului, 
întotdeauna ţineţi maşina cu ambele mâini. Asigurați-vă că ați 
selectat sensul de rotație necesar. 

Pentru rotirea într-un sens sau altul acţionaţi asupra comutatorului 
de sens. 
Turația mașinii este continuu controlată între valoarea minimă și 

cea maximă prin apăsarea butonului (1). 
Pornire: apăsați butonul (1) până la atingerea turației de rotație 
dorite. 

Oprire: eliberați butonul (1) și mașina se va opri. 

Date tehnice 

Domeniul de utilizare 

Conectarea la reţea  
 

Utilizare 
 



Rotirea spre dreapta sau stânga: Pentru rotirea într-un sens sau 
altul acţionaţi asupra comutatorului de sens aflat pe butonul (1) 
selectând sensul dorit. Atenție: selecția sensului de rotație se face 
doar cand motorul mașinii este oprit! 

Selectarea treptei de turație 
Treapta 1: simbolul I al selectorului treptei de turație aflat pe 
partea anterioară a mașinii trebuie să fie îndreptat către punctul 

frezat în carcasa mașinii. 
Treapta 2: simbolul II al selectorului treptei de turație aflat pe 
partea anterioară a mașinii trebuie să fie îndreptat către punctul 

frezat în carcasa mașinii. 
Atenție: selecția treptelor de turație se face doar în timpul 
opririi mașinii din rotație. 

 
Controlul momentului de torsiune (DTC) 
Mașina de găurit B 13 B este prevăzută cu protecție mecanică la 

suprasarcină. Sistemul de control al momentului de torsiune 
integrat în mașină protejează pinioanele de suprasarcină 
mecanică. Când momentul de torsiune maxim este atins, reduceți 

presiunea exercitată asupra mașinii. 
 
Senzorul de temperatură 

Senzorul de temperatură protejează motorul electric împotriva 
supraîncălzirii. În cazul în care mașina este suprasolicitată, 
senzorul decuplează motorul mașinii. Mașina poate fi repornită 

doar după ce aceasta s-a răcit. Pentru a proteja mașina de  
supraîncălzire lăsați motorul să funcționeze în gol pentru 
aproximativ 5 secunde la intervale regulate de timp. 

 
 
 

Întregul sistem de angrenaje este lubrifiat într-un sistem închis de 
ungere permanentă. 
 

 
 
 

 
Garanţia produsului este de 12 luni de la data livrării înscrisă pe 
certificatul de garanţie sau factura de achiziție. .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 și nu s-a intervenit de către persoane neautorizate asupra 
mașinii. 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 

Calea Lugojului 140/5 
307200 Ghiroda, jud. Timiș 
Telefon 0256-220894 , Fax 0256-227951 

 
Specialiștii experimentați și instruiți ai service-ului DUSS, 
împreună cu echipamentele speciale utilizate vor remedia cum se 

cuvine orice defecțiuni apărute asupra mașinii. 
În cazuri urgente, reparațiile pot fi efectuate în aceeasi zi. 
Costurile de transport ale mașinii B 13 B în service-ul autorizat 

DUSS și toate riscurile aferente sunt suportate integral de client. 
Reparaţiile vor fi executate numai cu piese originale în cel mai 
scurt timp posibil. 

 
 
 
În timpul lucrului apăsaţi doar uşor pe mașină lăsând-o sa 

înainteze în material fără a se forța. Viteza de găurire nu vă creşte 
cu creşterea apăsării. Poziţionaţi şi ţineţi corect maşina. Utilizarea 
forței va duce la distrugerea sculei(burghiului, caroei, etc.)  şi 

eventual la defectarea maşinii. Utilizați doar burghie / carote bine 
ascuțite. Durata lungă de viață și performanțe optime sunt obținute 
doar dacă ascuțiți la timp sculele utilizate. 

Atunci când efectuați găuriri / înșurubări cu moment ridicat de 
torsiune, asigurați-vă că mânerul lateral este fixat sigur pe gâtul 
mașinii. 

 
 
 

 
 

 
 
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. 

Nerespectarea instrucțiunilor și avertismentelor de siguranță poate 
duce la șocuri electrice, incendii sau accidentări severe. 
Păstrați instrucțiunile și notele de siguranță pentru utilizări viitoare. 

 
Utilizați mânerul auxiliar livrat împreună cu mașina. Pierderea 
controlului asupra mașinii poate duce la răniri grave. 

 
Țineți mașina doar de suprafețele izolate atunci când accesoriile 
utilizate pot ajunge în contact cu cabluri ascunse sau cu propriul 

cablu de alimentare. Accesoriile ce intră în contact cu fire sub 
tensiune pot duce la șocuri electrice asupra operatorului dacă 
acesta atinge părți metalice ale mașinii. 

 
Luați măsuri de precauție în cazul în care în timpul lucrului se 
degajă praf sau lucrați în medii cu pericol de incendiu sau 

explozie. 
Exemplu : praful degajat de unele materiale este cancerigen. 
Utilizați mască de praf și lucrați cu aspirarea prafului cu un 

aspirator adecvat. 
 
 

 
 
Caracteristicile de zgomot şi vibraţie ale produsului sunt : 

- nivelul de presiune al sunetului  LpA = 83 dB (A) 
- nivelul de putere al sunetului  LwA = 93 dB (A) 
- incertitudine   KpA=KwA=3dB 

 
Este necesară purtarea de căşti de protecţie împotriva zgomotului. 
 

Date despre vibrații (la găurirea în metal) : 
Găurire standard :    ah.HD =< 2,5 m/s2 
Incertitudine :   K=1,5 m/s2 

 
 
 

 
 
 

Declaram pe proprie răspundere că acest produs este conform cu 
următoarele norme şi reglementări de standardizare:   
EN 60745-1, EN 60745-2-1, EN 55014-1, EN55014-2, EN 61000-

3-2, EN 61000-3-3 precum și cu directivele 
2006/42/EG, 2014/30/EU, 2011/65/EU. 
 

 

Sistemul de ungere 
 

Garanţia 
 

Service 
 

Indicaţii 
 

Instrucţiuni de siguranţă 
 

Caracteristici de zgomot şi vibraţii 
În concordanță cu EN 60745 

Declaraţie de conformitate - CE 


