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Дриль алмазного свердління
з мікроударом
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Модель    DM52D
Вхідна потужність   1800 W
Напруга    110-120 V~  50-60 Hz, or 220-240 V~  50-60 Hz Гц (Див. паспортну табличку машини)

Без навантаження/
повне навантаження min-1

 Швидкість 1 1800 / 1080
   Швидкість 2 3600 / 2160

Частота ударів
 Швидкість 3 29,000 bpm

    Швидкість 4  56,000 bpm
Різьба шпинделя                                                   1-1/4-7 UNC male x 1/2" BSP female     
Максимальний діаметр свердла                     182 mm (7-¼") 
Розміри  (mm)                                                        505 x 105 x 210 mm  
Діаметр горловини   60 mm
Вага нетто    4.9 kg (10.8 lb)

ТЕХНІЧНІ ДАНІ

1. Кнопка блокування
2. Тригерний перемикач
3. Кульковий рівень
4. Кнопка відпускання
5. Стопорний гвинт бічної ручки
6. Бічна ручка
7. Шпиндель
8. Селектор удару
9. Головка вакуумного адаптера
10. Перемикач швидкості
11. Мотор
12. Основна ручка
13. Кабель живлення
14. Символ молотка (удар включений)
15. Символ молотка відключений (удар вимкнений)
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ЗАГАЛЬНІ ПРАВИЛА БЕЗПЕКИ

УВАГА! Прочитайте всі попередження і інструкції щодо безпеки.
Недотримання попереджень і Інструкції можуть призвести до ураження електричним струмом,
пожежі та/або серйозних травм.

Збережіть усі попередження та інструкції для використання в майбутньому.

Термін «електроінструмент» у застереженнях стосується вашого електроінструмента, 
що працює від мережі (від шнура) або акумулятора.

1. БЕЗПЕКА РОБОЧОГО МІСЦЯ
 а.  Тримайте робоче місце чистим і добре освітленим. Безлад і темні місця сприяють нещасним 
випадкам.
 б.  Не використовуйте електроінструменти у вибухонебезпечних середовищах, наприклад у 
присутності легкозаймистих речовин рідини, гази або пил. Електроінструменти створюють іскри, які можуть 
запалити пил або пари.
 в.  Під час роботи з електроінструментом не допускайте дітей та сторонніх осіб. Відволікання може 
призвести втрати контролю!
 г.  Ніколи не залишайте електроінструмент без нагляду. Кладіть машину лише тоді, коли шпиндель 
повністю зупинився!

2.         ЕЛЕКТРОБЕЗПЕКА
 а.  Вилка електроінструмента повинна відповідати розетці. Ніколи жодним чином не змінюйте вилку. Не 
використовуйте адаптери вилки із заземленими електроінструментами. Немодифіковані вилки та відповідні 
розетки зменшать ризик ураження електричним струмом!
 б.  Уникайте контакту тіла із заземленими поверхнями, такими як труби, радіатори, плити та 
холодильники. Існує підвищений ризик ураження електричним струмом, якщо ваше тіло заземлено.
 в.  Не під давайте електроінструменти впливу дощу або вологи. Потрапляння води в електроінструмент 
збільшує ризик ураження електричним струмом.
 г.  Ніколи не використовуйте шнур для перенесення, витягування або від’єднання електроінструменту. 
Тримайте шнур подалі від тепла, масла, гострих країв або рухомих частин. Пошкоджені або заплутані шнури 
збільшують ризик ураження електричним струмом.
 д. Під час роботи з електроінструментом на відкритому повітрі використовуйте подовжувач, придатний 
для використання поза приміщенням. Використання шнура, придатного для використання поза приміщенням, 
знижує ризик ураження електричним струмом!
 е.  Якщо використання електроінструменту у вологому місці неминуче, використовуйте пристрій 
захисного відключення (ПЗВ). Використання ПЗВ знижує ризик ураження електричним струмом!

3.           ОСОБИСТА БЕЗПЕКА
 а. Будьте уважні, стежте за тим, що ви робите, і керуйтеся здоровим глуздом під час роботи з 
електроінструментом. Не користуйтесь електроінструментом, коли ви втомлені або перебуваєте під впливом 
наркотиків, алкоголю чи ліків. Неуважність під час роботи з електроінструментом може призвести до серйозних 
травм!
 б. Використовуйте засоби індивідуального захисту. Завжди використовуйте засоби захисту очей, слуху, 
захисне взуття і каску. Засоби захисту у відповідних умовах, здатні зменшити тілесні ушкодження!
 в. Запобігайте ненавмисному запуску. Перед підключенням до джерела живлення або під час 
переноски інструменту переконайтеся, що перемикач знаходиться у положенні вимкнено. Перенесення 
електроінструментів, тримаючи палець на вимикачі може стати причиною нещасних випадків!
 г. Перед увімкненням електроінструменту необхідно витягнути будь-який регулювальний чи гайковий 
ключ. Гайковий або регулювальний ключ приєднаний до обертової частини електроінструменту під час пуску 
може призвести до травм!

 д. Завжди зберігайте правильну опору та рівновагу. Це дозволяє краще контролювати 
електроінструмент у несподіваних ситуаціях.
 е. Одягайтеся правильно. Не носіть вільний одяг або прикраси. Тримайте волосся та одяг подалі від 
рухомі частини. Вільний одяг, прикраси або довге волосся можуть потрапити в рухомі частини.
 є. Якщо передбачені пристрої для підключення пристроїв для видалення та збору пилу, переконайтеся, 
що вони підключені та правильно використовуються. Використання збірника пилу може дозволити зменшити 
небезпеку для легень і навколишнього середовища.
 ж. Не дозволяйте досвіду, отриманому в результаті частого використання інструментів, дозволити вам 
стати самовдоволеним і ігнорувати, принципи безпеки інструменту. Необережна дія може призвести до серйозних 
травм протягом частки секунди.
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4.          ВИКОРИСТАННЯ ЕЛЕКТРОІНСТРУМЕНТА ТА ДОГЛЯД
 а. Не прикладайте силу до електроінструменту. Використовуйте правильний електроінструмент для 
свого застосування. Правильний електроінструмент виконає роботу краще та безпечніше з тією швидкістю, для 
якої вона розроблена.
 б. Не використовуйте електроінструмент, якщо вимикач вийшов з ладу. Будь-який електроінструмент, 
який не можна керувати перемикачем, небезпечний і потребує ремонту!
 с. Перед початком виконання будь-яких робіт (переміщення, заміна інструменту та інше) з 
електричними приводними машинами витягніть штепсельну вилку з розетки або відповідно, вийняти акумулятор 
із пристрою. Такі профілактичні заходи безпеки знизити ризик випадкового запуску електроінструменту.
 д. Зберігайте електроінструменти в недоступному місці для дітей та осіб, які не знайомі з інструкцією з 
експлуатації  і роботою на даному електроінструменті. Електроінструменти небезпечні в руках непідготовлених 
користувачів.
 е. Перевірте рухомі частини на предмет невідповідності або заїдання, поломки деталей і будь-які інші 
умови, які можуть вплинути на роботу електроінструменту. Причиною багатьох нещасних випадків є поганий 
догляд за електроінструментами.
 ф. Тримайте ріжучі інструменти гострими та чистими. Правильно обслуговувані ріжучі інструменти з 
гострими ріжучими кромками легше контролювати в роботі.
 г. Використовуйте електроінструмент, аксесуари та насадки тощо відповідно до цих інструкцій 
враховуючи умови праці та роботу, яку необхідно виконати. Використання електроінструменту для операцій 
відмінні від призначених, можуть призвести до небезпечної ситуації.
 н. Тримайте ручки сухими, чистими та вільними від масла та жиру. Слизькі ручки не дозволяють 
безпечно поводитися і контролювати інструмент в несподіваних ситуаціях.

5.          Сервіс
 а. Для тривалого і безпечного використання електроінструменту обслуговуйте його тільки у 
кваліфікованих спеціалістів. 
 б. Для ремонту та обслуговування використовуйте лише оригінальні запчастини. Використання 
несумісних аксесуарів або запасних частин може призвести до ураження електричним струмом або інших травм.
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рухомі частини. Вільний одяг, прикраси або довге волосся можуть потрапити в рухомі частини.
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небезпеку для легень і навколишнього середовища.
 ж. Не дозволяйте досвіду, отриманому в результаті частого використання інструментів, дозволити вам 
стати самовдоволеним і ігнорувати, принципи безпеки інструменту. Необережна дія може призвести до серйозних 
травм протягом частки секунди.



Символи, які використовуються в цьому посібнику

V…….........вольт
A…….........ампер
Hz…….......герц
W……........ватт
~………....змінний струм

n ………...номінальна швидкість
min-1….......оборотів або зворотно-поступального

            руху за хвилину  
.........попередження про загальну
         небезпеку

 .…..інструмент II класу    

 .......прочитайте ці інструкції

......завжди надягайте засоби захисту очей

......завжди носіть маску від пилу

 .....завжди використовуйте засоби
      захисту органів слуху

 .....одягайте каску безпеки

не утилізуйте електроінструменти,
аксесуари та упаковка разом
з побутовим сміттям

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ ЩОДО БЕЗПЕКИ
1. Під час свердління надягайте навушники. Вплив шуму може призвести до втрати слуху.
2. Використовуйте допоміжну ручку. Втрата контролю може призвести до травм.
3. Тримайте електроінструмент за ізольовані поверхні під час свердління прилад може торкатися 
прихованої проводки або власного шнура. Можливий контакт ріжучого інструменту з проводом під 
напругою може призвести до ураження оператора електричним струмом.
4. Перевірте заземлення електричної вилки.
5. Заблокуйте робочу зону та розміщуйте попереджувальні знаки з обох боків стіни під час свердління! 
Падіння керну, інструментів і пристосувань можуть надати травмування оточуючим!

ВСТУП
Машина призначена для алмазного буріння бетону, цегляної кладки, каменю тощо і може 
використовуватись на спеціальній стійкі (не входить в комплектацію і продається окремо). Оснащення 
трубчастим кульковим рівнем допомагає у вирівнюванні під час горизонтального свердління. Для 
можливості виконання прямого отвору скеровуйте машину так, щоб кулька була в центрі вікна. Машина 
оснащена двошвидкісним перемикачем швидкості. Всі моделі оснащені механічною запобіжною муфтою 
і електронікою для плавного старту, захистом від перевантаження і перегріву! Будь-яке інше 
використання не за призначенням заборонено.

ЕЛЕКТРИЧНЕ ПІДКЛЮЧЕННЯ
Напруга мережі має відповідати напрузі, зазначеній на паспортній табличці інструменту. Ні в якому разі 
не використовуйте інструмент, якщо кабель живлення пошкоджено. Пошкоджений кабель повинен бути 
негайно замінений в авторизованому центрі обслуговування клієнтів. Не намагайтеся відремонтувати 
пошкоджений кабель самостійно . Використання пошкоджених кабелів живлення може призвести до 
ураження електричним струмом.

МОНТАЖ
Встановіть хомут бічної рукоятки на горловину редуктору. Розташуйте бічну ручку перпендикулярно 
головної ручки і міцно затягніть за допомогою стопорного гвинта. Якщо бічна ручка буде слабо затягнута, 
або не затягнута зовсім, це може причинити травму!



СПИСОК ЗМІСТУ
• Машина алмазного свердління.
• Бічна ручка в зборі
• Вакуумний адаптер

ІНСТРУКЦІЇ З КОРИСТУВАННЯ
Монтаж коронки
УВАГА: Переконайтеся, що різьба шпинделя та алмазного свердла збігаються. Невиконання цієї вимоги 
може призвести до пошкодження різьби шпинделя і свердла.
Переконайтеся, що і коронка, і шпиндель машини чисті. Будь-яке сміття може спричинити надмірне 
биття, що в свою чергу може призвести до передчасного виходу з ладу алмазного свердла та/або 
загрози безпеці. Затягніть свердло на шпинделі за допомогою двох гайкових ключів.

Вибір правильного свердла для роботи
Переконайтеся, що свердло, яке ви використовуєте, підходить для матеріалу, який ви обробляєте. Є два 
основних типи алмазних свердл: 1. Застосування без охолоджуваної рідини (сухе свердління); 2.  
Застосування тільки з охолоджуваною рідиною (мокре свердління). Цю машину слід використовувати зі 
свердлами, які працюють без охолоджуваної рідини (сухого свердління).

СУХЕ СВЕРДЛІННЯ
Сухе свердління відрізняється від мокрого буріння. При сухому свердлінні не можна натискати занадто 
сильно. Дозвольте інструменту працювати у власному темпі. Сухе свердління зазвичай виконується в 
більш м’яких матеріалах. В надто твердих і важкооброблюваних матеріалах сухе свердління  може бути 
важким і навіть неможливим. Використання машини по надто твердим важкооброблюваним матеріалам 
може призвести до її пошкодження! 

ВИБІР ШВИДКОСТІ
Є 2 діапазони швидкості, які відповідають розміру свердла та твердості 
оброблюваного матеріалу.
УВАГА: Ніколи не намагайтеся перемикати швидкості на працюючій 
машині! Перемикайте швидкість, коли машина вимкнена!
Виберіть потрібний діапазон швидкості, натиснувши кнопку 
розблокування, а потім повернувши селектор перемикача за або 
проти годинникової стрілки на потрібну швидкість. Зазвичай потрібно 
трохи повернути шпиндель вручну, щоб з’єднались шестерні 
редуктору.

Кнопка відпускання

Селектор перемикача
швидкості

 DM52D-СУХЕ СВЕРДЛЕННЯ РЕКОМЕНДОВАНІ ПРИВОДИ (м’які матеріали)

Приводи
СвердлоØ

20mm     40mm                   102mm            162mm 182mm

Привід 2

Привід 1

Неможливо / 
Не рекомендовано Можливо Ідеально



СЕЛЕКТОР МІКРО УДАРУ
Функцію мікро удару можна вмикати та вимикати. Щоб вибрати 
функцію, натисніть на комір проти натягу пружини, щоб роз’єднати 
зуби з пазів і повернути до символу «Молоток» мікро удар або символ 
«Без молотка», щоб вимкнути мікро удар. Функція мікро удару 
повинна розповсюджуватись на свердла, які спеціально розроблені 
для роботи в режимі мікро удару. Якщо свердло, не розроблене для 
мікро удару, функція мікро удару на машині повинна бути вимкнена. 

ПЕРЕМИКАЧ
Машина має тригерний вимикач. Щоб почати роботу, натисніть на 
курок вимикача. Щоб заблокувати вимикач, натисніть і утримуйте 
кнопку блокування увімкніть тригерний вимикач. Щоб відпустити, 
натисніть на курок і відпустіть.
ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Ніколи не блокуйте вимикач під час свердління 
вручну. Заблоковуйте перемикач, тільки тоді, коли машина 
встановлена на стійку.

ЗАХИСТ ВІД ПЕРЕВАНТАЖЕННЯ ТА ПЕРЕГРІВАННЯ
Перевантаження:
Якщо надмірне навантаження зберігається занадто довго, двигун 
повністю вимкнеться. При цьому мотор повинен бути перезапущено, 
вимкніть, а потім знову ввімкніть перемикач.
Тепловий захист від перегріву:
Якщо температура двигуна стає занадто високою, термозахист 
вимикає двигун. Коли це трапляється, не навантажуйте двигун одразу 
після перезапуску. Завжди вмикайте машину без навантаження 
протягом кілька хвилин, щоб повернутися до нормальної робочої 
температури, перш ніж продовжити.

УВАГА: Двигун буде пошкоджено, якщо він буде постійно 
перевантажуватися або перегріватися. Завжди охолоджуйте 
двигун, працюючи без навантаження протягом кількох хвилин 
щоразу, коли він зупиняється через перегрів або перевантаження.

Тригерний
перемикач

Молоток (Мікроудар УВІМК)

Без молотка (Мікроудар ВИМК)

Фіксація кнопки



БЕЗПЕЧНА МУФТА
Ця машина оснащена механічною муфтою для захисту оператора та машини від надмірного крутного моменту 
сили. Після того, як зчеплення багато разів пробуксовує, воно зношується і проковзує при все нижчому рівні 
крутного моменту. Якщо це трапляється, його має обслуговувати авторизований постачальник послуг. 
Рекомендований момент затягування гайки зчеплення становить 21 Нм.

АЛМАЗНЕ СВЕРДІННЯ
1. Початок свердління потрібно виконувати за допомогою центрувальних пристосувань (не входять в 
комплектацію машини і можуть продаватися окремо).
2. В роботі не використовуйте надмірний тиск на свердло.
3. При поступовій втраті ріжучої здатності свердла необхідно зменшити подачу. Якщо ріжуча здатність 
не піднімається дивіться розділ «ЗАТОЧУВАННЯ»

ПОПЕРЕДЖЕННЯ:  Завжди тримайте обличчя подалі від машини.
Під час роботи алмазного свердла не допускаються вібрації, удари чи різке збільшення глибини свердління. 
Робоча подача має здійснюватися плавно, без ривків.
Процес свердління повинен супроводжуватися невеликим похитуванням свердла від його вертикальної осі на 
1-5 градусів - це забезпечить додатковий вихід шламу із зони свердління і запобігатиме заклинювання в 
оброблюваному матеріалі. Не виконуйте похитування за занадто високим кутом, щоб це не призвело до 
пошкодження свердла.
У процесі свердління не допускайте перекосу або заклинювання алмазного інструменту - це може призвести до 
його руйнування і є надзвичайно небезпечним! 

УВАГА: якщо свердло застрягло в оброблюваному матеріалі, не намагайтеся прокрутити його, вмикаючи та 
вимикаючи перемикач. Це небезпечно і може пошкодити двигун. Скоріше від’єднайте машину від мережі та 
використовуйте гайковий ключ, щоб спробувати прокрутити його.

УВАГА: операції свердління є дуже напруженими для двигуна. Наприкінці різання  температура двигуна буде 
дуже високою, завжди запускайте двигун без навантаження на кілька хвилин, поки температура не досягне 
нормального діапазону перед вимкненням.
Потім вимкніть перемикач і дайте свердлу зупинитися самостійно, не зупиняйте його примусово.

ЗАТОЧУВАННЯ СВЕРДЛА
При зниженні ріжучої здатності алмазного свердла його необхідно заточити. Для цього необхідно провести 
свердління декількох отворів по високо абразивному матеріалу. Високо абразивні матеріали: цегляна кладка, 
свіжий бетон, газобетон. 
Частота повторного заточування алмазного шару залежить від твердості і ступеня оброблюваності матеріалу.

УСУНЕННЯ НЕСПРАВНОСТЕЙ ВІБРАЦІЇ
Якщо виникає вібрація припиніть свердління, щоб знайти причину та усунути її.
ОБЕРЕЖНО: Не працюйте з вібрацією, інакше буде серйозна небезпека та алмазна коронка обов'язково буде 
знищено.
Зазвичай причиною вібрації є:
1. Свердло з надмірним биттям – требі замінити свердло!
2. На свердлі відірвані, або пошкоджені сегменти – треба відремонтувати або замініть свердло.

ОБСЛУГОВУВАННЯ
Кожні 50 годин роботи продувайте стиснене повітря через двигун, працюючи без навантаження, для очищення 
накопичений пил. Завжди перевіряйте, чи не пошкоджений кабель живлення, перевіряйте, чи не ослаблені 
кріплення, і завжди будьте напоготові незвичний шум і вібрація під час роботи.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Ніколи не використовуйте пошкоджену машину. Завжди позначайте пошкоджену машину і 
відправляйте її до обслуговування і ремонту в авторизований сервісний центр!
Технічне обслуговування, яке має виконувати авторизований сервісний центр, включає наступне:
• За потреби замініть вугільні щітки
• Замінюйте мастило редуктору приблизно кожні 100 годин роботи
• За потреби замініть диски зчеплення та пружину



ВУГІЛЬНІ ЩІТКИ
Вугільні щітки є звичайною частиною, що зношується, і їх необхідно замінити, коли вони досягнуть межі зносу.  Ця 
машина оснащена вугільними щітками з автоматичною зупинкою. Якщо машина несподівано зупиняється, щітки 
слід перевірити. Конструкція щітки з автоматичною зупинкою захищає двигун, зупиняючи машину коли щітки 
повністю зношені.

Застереження:  завжди замінюйте обидві щітки разом.

Заміна щіток:
1. Викрутіть 14 гвинтів, щоб відкрити половинки ручки. Обережно перемістіть деталі вбік, щоб не порушити 
проводку.
2. Плоскогубцями відкрутіть пружину щітки та витягніть стару вугільну щітку з тримача щитки
3. Відкрутіть гвинт, щоб зняти кабель щітки. Тепер стару вугільну щітку можна підняти.
4. Встановіть нову щітку. Встановлення є зворотним до демонтажу.
5. Заміна є зворотною до видалення.

Будьте обережні, щоб не затиснути дроти під час повторного складання.
Якщо необхідна заміна шнура живлення, це повинен зробити виробник сервісу, щоб уникнути загрози безпеці.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ: всі ремонтні роботи слід довіряти авторизованому сервісному центру. 
Неправильно виконаний ремонт може призвести до травм або смерті.

Не викидайте електроінструмент разом із побутовим сміттям! Відповідно до Європейської Директиви 
2002/96/EG щодо утилізації електричного та електронного обладнання та відповідно до національного 
законодавства, використані електроінструменти необхідно збирати окремо та переробляти екологічно чистий 
спосіб.
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Список запчастин

№ Назва частини кількість № Назва частини кількість 

1 КАБЕЛЬ ЖИВЛЕННЯ (VDE-1.0x2Cx3M-H07RNF) 1 44 ПРУЖИНА (Ø1.1xØ17xØ19.2x3.5Tx15L) 1 

3 КОРДОВА БРОНЯ 1 45 ПЛАСТИНА КУЛАЧКА (B) 1 

4 ЗАЖИМ КАБЕЛЬНИЙ 1 47 Повзунковий механізм AB (DP20x32TxM1.25x41T) 1 

5 Гвинт із саморізною головкою (M4x14) 2 48 КОРПУС РЕДУКТОРА 1 

6 ПЕРЕМИКАЧ (110В і 220В) 1 49 Гвинт з головкою (M5x12xP0,8) 1 

7 КЛЕМНИЙ КОНЕКТОРНИЙ БЛОК (PA-8-H) 1 52 КІЛЬЦЕ (Ø20x3) 1 

8 БЛОК ЕЛЕКТРОНІКИ (220В) 1 53 ВИБІР ШВИДКОСТІ 1 

9 D-РУЧКА НАПІВ ПРАВА 1 54 ПРУЖИНА (Ø0,6xØ3,8xØ5x11Tx35L) 1 

10 D-РУЧКА НАПІВ ЛІВА 1 55 Розблоковуючий штифт 1 

11 Гвинт із саморізною головкою (M4x25) 7 56 Гвинт із саморізною головкою TORX (M5x60) 4 

12 Гвинт із саморізною головкою (M4x35) 3 57 САЛЬНИК (Ø27xØ42x7) 1 

13 Гвинт із саморізною головкою TORX (M5x20) 4 58 САЛЬНИК (Ø27xØ45x8) 1 

14 Гвинт із саморізною головкою (M4x8) 4 59 ВНУТРІШНЄ СТОПОРНЕ КІЛЬЦЕ (IS28) 1 

15 ПРУЖИНА ЩІТКИ (0,4x4x3T) 2 60 ПІДШИПНИК (60/28) 1 

16 ТРИМАЧ ВУГІЛЬНОЇ ЩІТКИ (7x17) 2 61 ПРУЖИНА (Ø1.2xØ28.2xØ30.6x5Tx40L) 1 

17 ІЗОЛЯЦІЙНА ПЛИТА (10x38x1) 2 62 Комір селектора удару 1 

19 Плоский гвинт (M4x6xP0.7) 2 63 Комір включення (з'єднання) 1 

20 Спиртовий рівень (10x10x29) 1 64 ШПОНКА (5x5x45) 1 

21 КОРПУС МОТОРУ 1 66 ВНУТРІШНЄ СТОПОРНЕ КІЛЬЦЕ (R-52) 1 

23 Гвинт із саморізною головкою (3/16"x3") 2 68 ЗАЖИМ РУЧКИ 1 

24 КОЖУХ ВЕНТИЛЯТОРА 1 71 ПЕРЕДНЯ РУЧКА (M12xP1.75) 1 

25 ПІДШИПНИК (6200) 1 78 УНІВЕРСАЛЬНИЙ ПОРТ 1 

26 АРМАТУРА (220В-81х45,8х60) 1 79 КОМПЛЕКТ ДИСКІВ ЗЧЕПЛЕННЯ 1 

27 ПІДШИПНИК (6201) 1 80 КІЛЬЦЕ (Ø32x1.5) 1 

30 ЗУБЧАТА ПЛАСТИНА 1 82 ДИСК СЕЛЕКТОРА 1 

30-2 ПЛАСТИНА КУЛАЧКА (A) 1 83 ШПИНДЕЛЬ (1 1/4"-7x1/2"BSP-224.5MM) 1 

31 ПРОКЛАДКА 1 84 НЕРЖАВІЮЧА ВТУЛКА 2 

32 ПІДШИПНИК (608) 1 85 РУЧКА  1 

33 ГАЙКА ЗЦЕПЛЕННЯ (M10xP1,25x8,1T) 1 86 ШЕСТИГРАННИЙ БОЛТ (M6x60xP1.0) 1 

35 НАЖИМНИЙ ДИСК (Ø12.1xØ28x2.65) 1 87 ВТУЛКА (Ø12xØ18x4,2) 1 

37 ВХІДНА ПЕРЕДАЧА (M1.0x34T) 1 88 СТАТОР (220В-81х45,6х60) 1 

40 ВАЛ ВХІДНИЙ (DP20x21TxM1.25x14T) 1 89 ЩІТКА ВУГІЛЬНА (7х17х19)(220В) 2 
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Інформація про шум/вібрацію
Виміряно відповідно до EN 60745-2-1

Примітка. Випробування на вібрацію проводили зі свердлом діаметром 80 мм згідно з інструкціями в ручному 
приладі режим.

Модель №. : DM52D
Рівень шуму: Рівень звукового тиску (LpA): 94,0 дБ(A) Рівень звукової потужності (LwA): 105,0 дБ(A) K= 3,0 дБ
Рівень вібрації: ah,ID: 17,3 м/с2 K = 1,5 м/с2 (Ударне свердління бетону)
Рівень вібрації: ah,DD: 10,1 м/с2 K = 1,5 м/с2 (Свердління бетону)

Рівень вібрації було виміряно відповідно до стандартизованого випробування, наведеного в EN 60745; це може 
використовуватися для порівняння одного інструменту з іншим і як попередня оцінка впливу вібрації, коли за 
допомогою інструменту для згаданих програм

- використання інструменту для різних цілей або з іншими або погано обслуговуваними аксесуарами може мати 
значні значення збільшити рівень показника

- час, коли інструмент вимкнено або коли він працює, але фактично не виконує роботу, може бути значним 
зменшити рівень показника

Захищайте себе від впливу вібрації, обслуговуйте завчасно інструмент та його аксесуари

Декларація відповідності CE
• Ми заявляємо під нашу виключну відповідальність, що цей продукт відповідає наступним стандартам або 
стандартизовані документи: EN 60745-1: 2009 + A11: 2010 & EN 60745-2-1: 2010 EN 61000, EN 55014 в відповідно до 
регламентів 2014/30/EU, 2006/42/EC, 2011/65/EU
•технічний файл за адресою: Lee Y EO ng industrial co., Ltd., no.2, KE JIA RD., do UL IU city, Округ Y UN Lin 64057, 
Тайвань



Дата приймання___________________ 

Підпис клієнта_____________________ 

Дата видачі _______________________ 

Підпис клієнта ____________________ 

Сер. № інструменту ________________ 

Дата приймання___________________ 

Підпис клієнта_____________________ 

Дата видачі _______________________ 

Підпис клієнта ____________________ 

Сер. № інструменту ________________ 

Дата приймання___________________ 

Підпис клієнта_____________________ 

Дата видачі _______________________ 

Підпис клієнта ____________________ 

Сер. № інструменту ________________ 

Гарантійний талон № 

 

Тип інструменту______________________________ 

 

Серійний номер______________________________ 

 

Дата виготовлення____________________________ 

 

Дата продажу_________________________________ 

 

Торгівельна організація____________________(М.П.) 

 

Гарантія дійсна тільки при наявності правильного  
та чітко заповненого гарантійного талона з вказаним 
типом інструмента, серійного номера, дати 
виготовлення, дати продажу, найменування 
торгівельної організації, печатки організації, підпису 
покупця і підпису продавця. 

Товар отриманий в робочому стані, без ознак 
ушкоджень, в повній комплектності, перевірений у 
моїй присутності, претензій по якості товару не маю. 

З умовами гарантійного обслуговування 
ознайомлений, інструкцію з експлуатації отримав. 

 

Підпис власника__________________________ 

Шановний покупець!
Вітаємо Вас з покупкою високоякісного інструмента, 
який виготовлений компанією AGP. Даним 
гарантійним талоном  компанія AGP підтверджує 
високу якість та бездоганне функціонування 
інструменту  при умові дотримання правил 
експлуатації, які вказанні в інструкції по експлуатації. 
Термін служби інструмента – 3 роки. По закінченню 
гарантійного терміну, а також для збереження високої 
працездатності та надійності інструменту 
рекомендується звертатись в сервісний центр для 
проведення огляду і виконання робіт по технічному 
обслуговуванню  не менше одного разу у шість 
місяців.
Гарантійні зобов`язання:
Компанія бере на себе зобов`язання по 
безкоштовному усуненню усіх несправностей, які 
виникають з вини виробника, протягом 12 місяців з 
дня продажу інструменту.
Умови гарантії:
Дана гарантія надається компанією в доповнення до 
прав споживача, встановленим діючим 
законодавством.
У випадку виникнення будь-яких проблем в процесі 
експлуатації рекомендуємо Вам звертатись за 
телефоном 0 800 508 716 для отримання інформації.
При купівлі інструмента вимагайте перевірки його 
комплектності та справності у Вашій присутності, 
інструкцію по експлуатації та заповнений гарантійний 
талон. При відсутності у Вас вірно заповненого 
гарантійного талону ми будемо вимушені відхилити 
Ваші претензії по якості виробу.
Переконливо просимо Вас перед початком роботи з 
інструментом уважно ознайомитися з інструкцією по 
його експлуатації.
Увага!  За перших ознак несправності інструмента 
(підвищений шум, вібрація, втрата потужності, 
зниження обертів, сильне іскріння, запах гару та ін.) 
його подальша експлуатація заборонена.
 Гарантійний ремонт не здійснюється у 
наступних випадках:
1. Несправність стала наслідком недбалої 
експлуатації, неправильного транспортування або 
зберігання, у наслідок чого інструмент отримав 
механічні пошкодження, сильне внутрішнє та 
зовнішнє забруднення.

2. Виріб використовувався не за 
призначенням, з використанням непередбачених  для 
нього або зношених витратних матеріалів, насадок, 
пристосувань або їх неналежної якості.
3. Наявне самостійне розбирання 
інструменту, а також спроба його ремонту по за 
уповноваженого гарантійного сервісного центру 
(ознаки розбирання на гвинтах, заміна змазки, щіток, 
кабелю живлення, порушення зборки та ін.).
4. Інструмент експлуатувався з 
перевантаженням, яка спричинила вихід з ладу 
(наприклад – одночасний вихід з ладу ротору та 
статору, оплавлення деталей корпусу, вигорання 
проводів, механічне пошкодження редуктору та ін.).
5. Втрата працездатності стала наслідком 
природного зносу деталей.
6. Несправність виникла з-за дій третіх 
осіб, несприятливих атмосферних або інших впливів.
7. При виявленні в інструменті сторонніх 
предметів, комах, матеріалів та речовин, які не є 
відходами, супроводжуючими застосування по 
призначенню, або за наявності в інструменті великої 
кількості відходів, яка засвідчує про експлуатацію зі 
знятим або неправильно встановленим захисним 
кожухом, якщо поломка була викликана  цією 
причиною.

Гарантія не розповсюджується  на:
- знімне приладдя (свердла, бури, 
патрони, ножи, пуансони, матриці та ін.);
- пошкодження кабелю живлення;
- витратні матеріали  (вугільні щітки, 
приводні ремені, гумові втулки, кільця, сальники та 
ін.);
- електроінструмент з відсутнім, стертим 
(повністю або частково) серійним номером;
- проведення профілактичного 
технічного обслуговування.






