PROHLÁŠENÍ O SHODċ S PěEDPISY A NORMAMI EVROPSKÉHO SPOLEýENSTVÍ
Níže podepsaný Yasuhiko Kanzaki, zmocnČný spoleþností Makita Corporation, 3-11-8, SumiyoshiCho, Anjo, Aichi, 446 Japonsko, tímto prohlašuje, že tento výrobek
(þíslo série, sériová výroba)
vyrobený spoleþností Makita Corporation v Japonsku je podle smČrnic Rady 73/23/EEC,
89/336/EEC a 98/37/EEC v souladu s následujícími normami nebo normalizaþními dokumenty:
HD 400, EN50144, EN55014, EN61000*
* od 1. ledna 2001
Yasuhiko Kanzaki CE 2000
Ĝeditel
MAKITA INTERNATIONAL EUROPE LTD.
Michigan Drive, Tongwell, Milton Keynes,
Bucks MK 15 8JD, ENGLAND

Vrtací a sekací kladivo

Hluþnost a vibrace modelu HR4500C
Typické hladiny hluþnosti typu A jsou
hladina akustického tlaku:

92 dB (A)

hladina akustického výkonu: 105 dB (A)
Hladiny zvukového tlaku byly zmČĜeny podle smČrnic Rady 2000/14/ES
Postup stanovení souhlasu: PĜíloha VI
Oznamovací orgán : BSI Produkt, Maylands Avenue, Hemel Hempstead HP2 4SQ, Anglie
Používejte sluchové ochranné pomĤcky.
Typická vážená efektivní hodnota zrychlení je 11 m/s2.
Tyto hodnoty byly získány podle EN60745.

Makita Corporation
Anjo, Aichi Japan
Made in Japan

Návod k obsluze

Sekáþ na sekání za studena – SDS MAX
W x L (mm): 25 x 80, 25 x 400

Vysekávací dláto SDS-MAX
W x L (mm): 105 x 400

Tvarový sekáþ
W x L (mm): 50 x 400

Hloubkový doraz

Postranní rukojeĢ pro vrtání

Transportní kufr

Tuba s mazacím tukem na nástroje (100 g)

Ochranné brýle

Mazací tuk na kladivo (30 g)
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PĜipojte konektor a znovu nainstalujte rukojeĢ. (Obr. 24)
UPOZORNċNÍ:
–

Poþínejte si opatrnČ, aby nedošlo k poškození svorek nebo pĜívodních vodiþĤ, a to zvláštČ pĜi
vytírání starého mazacího tuku nebo pĜi montáži rukojeti.

–

Víko klikové skĜínČ nadmČrnČ neutahujte. Je vyrobeno z plastu a mohlo by prasknout.

Aby zaĜízení bylo stále bezpeþné a spolehlivé, má opravy, údržbu nebo seĜizování provádČt
autorizované opraváĜské stĜedisko Makita.

ZÁRUKA
Zaruþujeme, že znaþková zaĜízení Makita odpovídají platným zákonĤm a pĜedpisĤm státu, ve
kterém se stroj používá. Záruka se nevztahuje na poškození nebo závady, ke kterým došlo
v dĤsledku normálního opotĜebení, vinou pĜetČžování nebo nesprávného zacházení s výrobkem.
Prosíme, abyste v pĜípadČ uplatĖování nárokĤ ze záruky zaslali tento výrobek nerozmontovaný
spolu s pĜiloženým ZÁRUýNÍM LISTEM svému prodejci nebo do servisního stĜediska Makita.

PěÍSLUŠENSTVÍ
POZOR:
Pro použití s náĜadím Makita uvedeným v této pĜíruþce jsou doporuþeny následující souþásti
pĜíslušenství a pĜídavná zaĜízení. Použití jakéhokoli jiného pĜíslušenství nebo pĜídavného zaĜízení
mĤže vést ke vzniku nebezpeþí poranČní osob. Souþásti pĜíslušenství nebo pĜídavná zaĜízení je
tĜeba používat výhradnČ pĜedepsaným zpĤsobem a k úþelu, ke kterému jsou urþeny.

Vrták SDS-MAX se špiþkou ze slinutého karbidu
wolframu
D(mm)
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„M“ znamená maximální hloubku vrtání
špice SDS-MAX
L (mm): 280, 400
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Osekávací dláto SDS-MAX
W x L (mm): 50 x 30
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UPOZORNċNÍ
Jakmile se omezovaþ toþivého momentu uvede do þinnosti, ihned kladivo vypnČte. Zabrání se tím
pĜedþasnému opotĜebování kladiva.

Sekání/Otloukání/Bourání (obr. 15)
Nastavte páku pĜepínání režimĤ na symbol . Držte kladivo pevnČ obČma rukama. ZapnČte
kladivo a vyvoćte mírný pĜítlak na nástroj tak, aby kladivo nekontrolovatelnČ neposkakovalo kolem
sekaného místa. PĜíliš velký pĜítlak na nástroj ale nezvýší efektivnost.

MČrka hloubky (obr. 16)
MČrka hloubky je úþelná pĜi vrtání více otvorĤ stejné hloubky. Povolte upínací šroub a seĜićte
mČrku hloubky na požadovanou míru. Po seĜízení mČrky pevnČ dotáhnČte upínací šroub.
POZNÁMKA:
MČrku hloubky nelze použít v poloze, ve které mČrka naráží na skĜíĖ pĜevodovky/plášĢ motoru.

Kontrolky (obr. 17)
Zelená kontrolka se rozsvítí pĜi zapnutí kladiva a signalizuje toto zapnutí. Jestliže zelená kontrolka
svítí, ale kladivo se nerozbČhne, mĤže to znamenat, že jsou opotĜebované uhlíky nebo je vadný
elektrický obvod nebo motor. Jestliže se kontrolka nerozsvítí a kladivo se nerozbČhne, mĤže to
znamenat, že je vadný vypínaþ ON/OFF nebo pĜívodní šĖĤra.
ýervená servisní kontrolka signalizuje opotĜebované uhlíky. PĜibližnČ po 8 hodinách práce je
potĜeba je vymČnit (motor se automaticky vypne)

ÚDRŽBA
UPOZORNċNÍ:
PĜed provádČním jakýchkoliv oprav nebo údržby se vždy pĜesvČdþte, zda je kladivo vypnuté
a jeho pĜívodní šĖĤra odpojená od pĜívodní sítČ.

VýmČna uhlíkĤ (obr. 18 & 19)
Když uhlíky vyžadují výmČnu, dojde k automatickému vypnutí kladiva. Jestliže k tomu dojde,
povolte šrouby, kterými je upevnČn kryt držáku uhlíkĤ. Kryt držáku uhlíkĤ sejmČte. Pak vymČĖte
oba uhlíky motoru (nevymČĖujte pouze jeden). PĜi výmČnČ uhlíkĤ používejte jen naprosto stejné
uhlíky.

Mazání
Toto zaĜízení nevyžaduje, aby se mazání provádČlo každou hodinu nebo dennČ, protože má
mazacím tukem naplnČný mazací systém. Mazání se ale má provádČt pĜi každé výmČnČ
uhlíkových kartáþĤ.
Nechte kladivo nČkolik minut v chodu, aby se zahĜálo. Pak jej vypnČte a odpojte od sítČ jeho
pĜívodní šĖĤru.
Povolte šest šroubĤ a sejmČte rukojeĢ. (Obr. 20)
Odpojte konektor zatažením za konektor. (Obr. 21)
Pomocí imbus-klíþe sejmČte víko klikové skĜínČ. (Obr. 22)
Položte kladivo na stĤl tak, aby konec nástroje smČĜoval nahoru. To umožní, aby se starý mazací
tuk shromáždil v klikové skĜíni. VytĜete starý mazací tuk z vnitĜku a nahraćte jej þerstvým mazacím
tukem (30 g). Používejte pouze znaþkový mazací tuk Makita pro kladiva (dodává se na
objednávku). NaplnČní skĜínČ vČtším množstvím tuku než je uvedeno (pĜibližnČ 30 g) mĤže být
pĜíþinou nesprávného chodu nebo selhání kladiva. NaplĖte proto skĜíĖ pouze urþeným množstvím
mazacího tuku. Znovu nainstalujte víþko klikové hĜídele a dotáhnČte je imbus-klíþem. (Obr. 23)
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rovinČ. K otoþení rukojeti do požadované polohy staþí povolit upínací matici. Pak je tĜeba upínací
matici bezpeþnČ dotáhnout.

Postranní rukojeĢ pro vrtání (obr. 11)

Symboly
Pro oznaþení ruþního elektrického náĜadí jsou použity následující symboly. Je nezbytné, abyste se
pĜed použitím náĜadí seznámili s jejich významem.

UPOZORNċNÍ

PĜeþtČte si návod k použití

Postranní rukojeĢ používejte k zajištČní pracovní bezpeþnosti, když vrtáte do betonu, zdiva, atd.
Dvojitá izolace

Postranní rukojeĢ je možné natoþit na kteroukoliv stranu, což umožĖuje snadno s kladivem
manipulovat v jakékoliv poloze.
Povolte postranní rukojeĢ otoþením proti smČru pohybu hodinových ruþiþek, natoþte ji do
požadované polohy a pak ji utáhnČte otoþením ve smČru pohybu hodinových ruþiþek.

Funkce vypínaþe (obr. 12)
UPOZORNċNÍ:
PĜed zasunutím zástrþky kladiva do pĜívodní zásuvky se vždy pĜesvČdþte, zda vypínaþ správnČ
funguje a zda se pĜi uvolnČní vrací do polohy „OFF“.
SpuštČní kladiva se provede jednoduše – stlaþením páþky vypínaþe.

ZmČna rychlosti (obr. 13)
Poþet otáþek a poþet pĜíklepĤ za minutu se nastavuje otáþením regulaþní stupnice. Na stupnici
jsou vyznaþeny stupnČ od 1 (nejnižší rychlost) do 6 (nejvyšší rychlost). V následující tabulce je
uvedený vztah mezi þíslem nastaveným na stupnici a poþtem otáþek/pĜíklepĤ za minutu.
ýíslo na regulaþní
stupnici
6
5
4
3
2
1

Poþet otáþek za
minutu
240
230
200
160
130
120

Poþet pĜíklepĤ za
minutu
2550
2450
2100
1700
1300
1250

Vrtací operace s kladivem (obr. 14)
Nastavte páku pĜepínání režimĤ na symbol
. Nasaćte vrták do místa pro vrtání, pak stlaþte
páþku vypínaþe. PĜi vrtání netlaþte na nástroj. Lehkým pĜítlakem se docílí lepší výsledek. Držte
nástroj pĜesnČ v poloze a dbejte, aby z vrtaného otvoru nevyklouzl.
Dochází-li k ucpávání vrtaného otvoru vrtaným materiálem, nevyvíjejte vČtší pĜítlak, ale místo toho
snižte otáþky a nástroj vytáhnČte z otvoru. NČkolikerým opakováním tohoto postupu se vrtaný otvor
vyprázdní a vyþistí.
UPOZORNċNÍ:
Když vrták prochází betonem nebo když narazí na armovací železo v betonu, mĤže na to celé
kladivo reagovat nebezpeþnČ.
Udržujte dobrou rovnováhu tČla a stĤjte na pevném místČ, držte pĜitom kladivo pevnČ obČma
rukama, aby nedošlo k nebezpeþnému pohybu.

Legenda k obrázkĤm
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Mazivo na nástroje
Stopka nástroje
Nástroj (vrták)
Kryt sklíþidla
Uzamykací tlaþítko
Páka pro zmČnu režimu
Ukazovatel
Postranní rukojeĢ pro sekání
Dá se otoþit o 360° kolem osy vĜetena
a zajistit v kterékoliv poloze
Dá se zajistit v osmi rĤzných polohách
vodorovnČ dopĜedu a dozadu
Upínací matice

12
13
14
15
16
17
18
19
20

Povolit
Utáhnout
Postranní rukojeĢ pro vrtání
Páþka vypínaþe
Regulace otáþek
Upínací šroub
MČrka hloubky vrtání
Kontrolka zapnutí (zelená)
Servisní kontrolka þervená

22
23
24
25
26
27
28
29
30

Kryt držáku uhlíkĤ
Víþko uhlíkĤ
Šrouby
Konektor
ýerný
Bílý
Víþko klikové skĜínČ
Imbus klíþ
Mazivo klikové skĜínČ

21

Šroubovák

31

K rukojeti

SPECIFIKACE
Model
Použitelné nástroje
– vrták s plátkem ze slinutého karbidu
– vrtná korunka
Otáþky bez zatížení (min-1)
Údery za minutu
Celková délka
ýistá hmotnost

HR4500C
45 mm
125 mm
120–240
1 250–2 550
488 mm
7,8 kg

S pĜihlédnutím k pokraþujícímu výzkumu a vývoji se mohou specifikace zmČnit bez pĜedchozího oznámení.
Poznámka: Specifikace se mĤže lišit podle státu, ve kterém se zaĜízení prodává.

PĜipojení k elektrické síti
Toto vrtací a sekací kladivo se musí pĜipojit k pĜívodu elektrického proudu stejného napČtí jako je
napČtí uvedené na výrobním štítku. Smí to být pouze jednofázový pĜívod stĜídavého proudu.
ZaĜízení má v souladu s evropskými normami (ES) dvojitou elektrickou izolaci a mĤže se proto
pĜipojit i k zásuvkám bez zemnícího vodiþe.

UpozornČní na bezpeþnost
V zájmu vlastní bezpeþnosti se seznamte i s pĜiloženými „Bezpeþnostními pĜedpisy“ a Ĝićte se jimi.

Omezovaþ toþivého momentu
Omezovaþ toþivého momentu zaþne pĤsobit pĜi dosažení urþité úrovnČ toþivého momentu. Spojka
odpojí motor od výstupní hĜídele. Když k tomu dojde, pĜestane se vrták otáþet.
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DOPLĕUJÍCÍ PRAVIDLA BEZPEýNÉ PRÁCE
1. NEDOTÝKEJTE SE KOVOVÝCH SOUýÁSTÍ KLADIVA pĜi vrtání nebo sekání do zdiva, do
podlahy nebo v takových místech, kde se mohou vyskytovat vodivé elektrické vodiþe! Držte
kladivo pouze za izolované þásti urþené k uchopení. PĜedejdete tak možnému úrazu
elektrickým proudem, kdyby došlo k vrtání nebo sekání do vodivého elektrického vodiþe.
2. PĜi delší þinnosti používejte ochranu sluchu. NadmČrný hluk mĤže po delší dobČ zpĤsobit
poruchu sluchu
3. PĜi práci s kladivem mČjte na hlavČ ochrannou pĜilbu a nasaćte si ochranné brýle a/nebo
ochranný štítek na obliþeji. DĤraznČ se doporuþuje také použití respirátoru nebo jiné ochranné
pomĤcky proti vdechování prachu, použití chrániþĤ sluchu a silnČ vatovaných rukavic.
4. PĜed uvedením kladiva do þinnosti se pĜesvČdþte, zda je v nČm nástroj bezpeþnČ nasazený
a zajištČný.
5. Kladivo je Ĝešené tak, aby pĜi normálním chodu pracovalo s pĜíklepem. Úþinkem pĜíklepu
mĤže docházet k povolování šroubĤ na kladivu a následnČ k poruše nebo k nehodČ a k úrazu.
PĜed uvedením kladiva do þinnosti proto dobĜe zkontrolujte dotažení šroubĤ.
6. V chladném poþasí nebo když nebylo delší dobu používáno nechte kladivo nejprve nČkolik
minut zahĜát pĜi chodu bez zatížení. Tím se uvolní mazivo. Bez dobrého zahĜátí je obtížné
pracovat s pĜíklepem.
7. Vždy se pĜesvČdþte, zda budou mít Vaše nohy pĜi práci dobrou oporu. PĜed provádČním práce
ve zvýšených místech se také pĜesvČdþte, zda se nČkdo nenachází v místech pod Vámi.
8. Držte kladivo pevnČ obČma rukama.
9. NepĜibližujte ruce k otáþejícím se þástem.
10. Neodkládejte bČžící kladivo. UvádČjte kladivo do þinnosti jen když je držíte v rukou.
11. Neobracejte kladivo za chodu vĤþi žádné osobČ nacházející se v pracovním prostoru. Nástroj
se mĤže vysunout a mohl by zpĤsobit vážný úraz.
12. BezprostĜednČ po vrtání se nedotýkejte vrtacího nástroje nebo vrtané souþásti; nástroj nebo
souþást mohou být mimoĜádnČ horké a mohlo by dojít k popálení.

NÁVOD K OBSLUZE
Nasazování nebo odnímání nástroje
DĤležité:
PĜed nasazováním nebo odnímáním pracovního nástroje se vždy pĜesvČdþte, zda je kladivo
vypnuté a jeho zástrþka odpojená od pĜívodní zásuvky.
OþistČte stopku nástroje a pĜed jeho nasazením do kladiva naneste na ni mazací tuk. (Obr. 1)
Vložte nástroj do kladiva. Otoþte nástrojem a zatlaþte jej tak, aby dobĜe zapadl. (Obr. 2)
Nedá-li se nástroj zatlaþit, vyjmČte jej. Zatlaþte dvakrát kryt sklíþidla. Pak nástroj znovu vložte.
Otoþte jím a zatlaþte jej tak, aby dobĜe zapadl. (Obr. 3)
Po nasazení nástroje se vždy pĜesvČdþte, zda je bezpeþnČ upnutý. PĜesvČdþíte se o tom, když se
pokusíte nástroj vytáhnout.
Vyjmutí nástroje se provádí tak, že se kryt sklíþidla zatlaþí zcela dolĤ a nástroj se ze sklíþidla
vytáhne. (Obr. 4)

Volba provozního režimu
Vrtání s pĜíklepem (obr. 5 & 6)
PĜi vrtání do betonu, zdiva, apod. stisknČte uzamykací tlaþítko a otáþejte pákou pro výmČnu režimu
tak, aby šipka ukazovatele smČĜovala k symbolu
. Použijte vrtací nástroj s bĜity ze slinutého
karbidu wolframu.
Pouze sekání (obr. 5 &7)
PĜi sekání, otloukání nebo bourání stisknČte uzamykací tlaþítko a otáþejte pákou pro výmČnu
režimu tak, aby ukazovatel smČĜoval k symbolu . Použijte špici, sekáþ na sekání za studena,
dláto, atd.
UPOZORNċNÍ
–

Neotáþejte pákou pro výmČnu režimu, bČží-li kladivo se zatížením. Došlo by k poškození
kladiva.

–

Aby nedošlo k rychlému opotĜebení mechanismu zmČny režimu, vždy se pĜesvČdþte, zda je
tato pĜepínací páka dokonale zasunuta do jedné ze dvou možných poloh volby režimu.

ZAPAMATUJTE SI TATO PRAVIDLA BEZPEýNÉ PRÁCE A ěIĆTE SE JIMI.

Úhel nástroje (pĜi sekání, otloukání nebo bourání)
DĤležité:
PĜed nasazováním nebo snímáním pracovního nástroje se vždy pĜesvČdþte, zda je kladivo vypnuté
a jeho zástrþka odpojená od pĜívodní zásuvky.
Nástroj je možné zajistit ve 16 rĤzných úhlech otoþení kolem osy. PĜi zmČnČ úhlu stisknČte
uzamykací tlaþítko a otoþte pákou zmČny režimu tak, aby ukazovatel smČĜoval k symbolu .
Otoþte nástroj do požadovaného úhlu (obr. 8).
StisknČte uzamykací tlaþítko a otoþte pákou zmČny režimu tak, aby ukazovatel smČĜoval k symbolu
(obr. 9). Pak se pĜesvČdþte pootoþením nástroje, zda je bezpeþnČ upnutý v kladivu.

Postranní rukojeĢ pro sekání (obr. 10):
UPOZORNċNÍ:
Tuto postranní rukojeĢ ve tvaru madla používejte pouze pĜi sekání, otloukání nebo bourání.
Nepoužívejte ji pĜi vrtání do betonu, zdiva atd. Rukojetí ve tvaru madla se pĜi vrtání nedá kladivo
dobĜe držet.
Tuto postranní rukojeĢ je možné otoþit 360° kolem osy vĜetena kladiva a zajistit v kterékoliv
potĜebné poloze. Dá se také zajistit v osmi rĤzných polohách dopĜedu a dozadu v horizontální
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