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Putere motor
Turatii in gol
Diametru disc abraziv
Filet
Greutate
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-  Motor puternic 1400 W S1 pentru regim intens de lucru.
-  Cap cu dimensiuni reduse pentru zone restranse
-  Manipulare buna datorită designului ergonomic.
-  Schimbarea rapida a periilor fara demontarea masinii  
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- aparatoare de protectie
- maner lateral cu 3 pozitii
- flansa si piulita de prindere
- cheie speciala pentru schimbat disc 

Avantajele produsului

-  Echipat cu variator de turatie

DOTAREA STANDARD
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Polizor unghiular
SAB 1401 BE

SAB 1401 BE

Putere constantă
cu tahometru
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Ţineţi maşina numai de părțile izolate atunci 
când lucrați pentru a vă proteja în cazul în care 
accesoriul de tăiere intra în contact cu cabluri ascunse 
sau cu propriul cablu. Contactul unui cablu sub tensiune 
cu piesele metalice expuse ale maşinii electrice, poate 
cauza electrocutarea  operatorului.

Poziţionaţi cablul la distanţă de accesoriul aflat în 
rotaţie. Dacă pierdeți controlul maşinii electrice, cablul 
poate fi tăiat sau agăţat şi mâna sau braţul 
dumneavoastră pot fi trase în accesoriul aflat în rotaţie.

Nu puneți jos niciodată maşina electrică înainte 
ca accesoriul să se oprească  complet. Accesoriul aflat 
în rotaţie ar putea apuca suprafaţa  şi trage de maşina 
electrică fără a o putea controla. 

Nu lăsaţi maşina electrică în funcţiune în timp ce 
o transportaţi lângă corpul dumneavoastră. Contactul 
accidental cu accesoriul aflat în rotaţie vă poate agăţa 
îmbrăcămintea, trăgând accesoriul spre corpul 
dumneavoastră.  

Curăţaţi în mod regulat fantele de ventilaţie ale 
maşinii electrice . Ventilatorul motorului va aspira praful 
în interiorul carcasei, iar acumulările excesive de pulberi 
metalice pot prezenta pericol de electrocutare..

Nu folosiţi maşina electrică în apropierea 
materialelor inflamabile. Scânteile pot aprinde aceste 
materiale.

Nu folosiţi accesorii care necesită agenţi de 
răcire lichizi. Folosirea apei sau a lichidelor de răcire 
poate duce la electrocutare sau șocuri de tensiune.

1.2 .- Reculul şi avertismente legate de acesta.

Reculul este o reacţie bruscă la înţepenirea sau 
agăţarea unui disc, unui taler suport, unei perii de sârmă 
sau a unui alt accesoriu aflat în rotaţie. Înţepenirea sau 
agăţarea provoacă o oprire bruscă a accesoriului aflat în 
rotaţie, ceea ce forţează maşina scăpată de sub control 
în direcţia opusă celei de rotire a accesoriului în punctul 
de contact. 
De exemplu, dacă un disc abraziv se înţepeneşte sau se 
agaţă în piesa de prelucrat, muchia discului care 
pătrunde în punctul de blocare poate "muşca" din 
suprafaţa materialului cauzând urcarea sau proiectarea 
înapoi a discului. Discul poate sări sau nu către utilizator, 
în funcţie de direcţia de mişcare a discului în punctul de 
blocare. De asemenea, discurile abrazive se pot rupe în 
aceste condiţii. 
Reculul este rezultatul utilizării incorecte a maşinii 
electrice  şi/sau al procedeelor sau condiţiilor de lucru 
necorespunzătoare, putând fi evitat prin adoptarea unor 
măsuri de precauţie adecvate prezentate în continuare.

Menţineţi o priză fermă pe maşina electrică şi 
poziţionaţi-vă corpul  şi braţele astfel încât să 
contracaraţi forţele de recul. Folosiţi întotdeauna mânerul 
auxiliar, dacă există, pentru a contracara în mod optim 
reculurile sau momentul de torsiune reactiv din faza de 
pornire. Utilizatorul poate contracara momentele de 
torsiune reactive sau forţele de recul, dacă îşi ia măsuri 
de precauţie adecvate.  

Nu vă poziţionaţi niciodată mâna în apropierea 
accesoriului aflat în rotaţie. Din cauza reculului 
accesoriul poate trece peste mâna dumneavoastră. 

Nu vă poziţionaţi corpul în zona în care se va 
deplasa maşina electrică în cazul unui recul. Reculul va 
propulsa maşina în direcţia opusă celei de mişcare a 
discului în punctul de blocare. 

1 .- Instrucțiuni de siguranţă specifice acestor mașini.

1.1 .- Instrucțiuni de siguranță comune  pentru 
operatiuni de polizare, şlefuire, curătare cu perie de 
sârma și tăiere.
Aceste mașini electrice sunt destinate să funcţioneze ca  
polizor, şlefuitor, perie de sârmă sau mașină pentru tăiat.

Citiţi toate avertismentele și instrucţiunile privind 
siguranţa, ilustraţiile şi specificaţiile furnizate cu această 
sculă electrică. Nerespectarea tuturor instrucţiunilor de 
mai jos poate duce la electrocutare, incendiu şi / sau răniri 
grave.

Acestă mașină electrică nu este recomandată 
pentru lustruire. Operaţiunile pentru care scula electrică 
nu a fost concepută pot fi periculoase şi pot provoca 
vătămări corporale.

Nu folosiţi accesorii care nu sunt special 
concepute şi recomandate de producătorul maşinii. Doar 
pentru că accesoriul poate fi ataşat la maşina 
dumneavoastră electrică, acesta nu asigură funcţionarea 
în condiţii de siguranţă.

Viteza nominală a accesoriului trebuie să fie cel 
puţin egală cu viteza maximă indicată pe maşina 
electrică. Accesoriile utilizate la o viteză superioară celei 
nominale se pot sparge  şi împrăştia. 

Diametrul exterior şi grosimea accesoriului 
dumneavoastră trebuie să se înscrie în caracteristicile 
nominale indicate pe maşina dumneavoastră . Accesoriile 
incorect dimensionate nu pot fi protejate sau controlate în 
mod adecvat.

Dimensiunea pentru ax a discurilor, flanşelor de 
fixare sau oricărui alt accesoriu trebuie să se potrivească 
corespunzător arborelui sculei electrice. Accesorii cu găuri 
pentru ax care nu se potrivesc cu arborele de montare a 
sculei electrice vor funcţiona dezechilibrat, vor vibra 
excesiv şi pot cauza pierderea controlului.

Nu folosiţi un accesoriu deteriorat. Înaintea 
fiecărei utilizări inspectaţi accesoriul cum ar fi discurile 
abrazive în privinţa rupturilor şi fisurilor, discurile de fixare 
în privinţa fisurilor rupturilor sau uzurilor excesive, peria 
de sârmă în privinţa lipsei firelor şi a firelor rupte. Dacă 
scăpaţi pe jos maşina sau accesoriul inspectaţi-le cu 
privire la deteriorări sau instalaţi un accesoriu intact. După 
inspectarea şi instalarea unui accesoriu, poziţionaţi-vă 
împreună cu spectatorii la depărtare de planu accesoriului 
rotativ şi porniţi maşina la viteza maximă de mers în gol 
timp de un minut
Accesoriile deteriorate se vor sparge în mod normal pe 
durata acestui test. 

Purtaţi echipamentul personal de protecţie. În  
funcţie de aplicaţie, folosiţi o mască de protecţie, ochelari 
de protecţie sau viziere de protecţie. Dacă este cazul, 
purtaţi o mască de protecţie contra prafului, mijloace de 
protecţie a auzului, mănuşi şi un şorţ de lucru capabil să 
oprească fragmentele mici abrazive sau fragmentele 
piesei. Mijloacele de protecţie a vederii trebuie să fie 
capabile să oprească resturile proiectate în aer generate 
la diverse operaţii. Masca de protecţie contra prafului sau 
masca respiratoare trebuie să fie capabilă să filtreze 
particulele generate în timpul operaţiei respective. 
Expunerea prelungită la zgomot foarte puternic poate 
provoca pierderea auzului. 

Ţineţi persoanele aflate in zonă la o distanţă 
sigură faţă de zona de lucru. Orice persoană care 
pătrunde în zona de lucru trebuie să poarte echipament 
personal de protecţie. Fragmentele piesei prelucrate sau 
ale unui accesoriu spart pot fi proiectate în jur cauzând 
vătămări corporale în zona imediat adiacentă zonei de 
lucru.



Piesele de prelucrat mari tind să se încovoieze sub 
propria greutate. Sub piesa de prelucrat trebuie 
amplasate suporturi pe ambele laturi, lângă linia de 
tăiere şi lângă marginea piesei de prelucrat pe ambele 
părţi ale discului. 

Aveţi deosebită grijă atunci când executaţi o 
„decupare prin plonjare" în pereţii existenţi sau în alte 
zone mascate. Discul poate tăia conducte de gaz sau de 
apă, cabluri electrice sau obiecte care pot provoca un 
recul. 

1.5 Avertismente specifice privind siguranţa 
operaţiunilor de şlefuire: 

Nu utilizaţi disc de  şlefuire din  şmirghel 
supradimensionat excesiv. Respectaţi recomandările 
producătorilor, atunci când selectaţi hârtia pentru  şlefuit. 
Hârtia de  şlefuit prea mare extinsă în afara plăcii de  
şlefuire prezintă pericolul de sfâşiere  şi poate cauza 
înţepenirea, sfâşierea discului sau reculul. 

1.6 Avertismente specifice privind siguranţa lucrului 
cu perii de sârmă: 

Fiţi atenți la firele de sârmă care sunt aruncate 
de perie chiar  şi în timpul unei operaţiuni obişnuite. Nu 
supratensionaţi firele prin aplicarea unei sarcini excesive 
periei. Firele de sârmă pot penetra uşor îmbrăcămintea 
subţire sau pielea. 

Dacă utilizarea unei apărători este recomandată 
pentru periere, nu permiteţi contactul discului de sârmă 
sau periei cu apărătoarea.Discul de sârmă sau peria pot 
creşte în diametru datorită sarcinii în lucru sau forţelor 
centrifuge. 

1.7 Avertizări suplimentare de siguranţă: 

Folosiţi detectoare adecvate pentru a determina 
dacă reţelele de utilități  sunt ascunse în zona de lucru 
sau chemați companiile care asigură utilitațile pentru 
asistenţă. Intrarea în contact a părților metalice ale 
mașinii cu conductorii electrici poate duce la incendiu şi  
la electrocutare. Deteriorarea unei conducte de gaz 
poate duce la explozie. Găurirea unei țevi de apă 
provoacă pagube materiale sau poate provoca 
electrocutarea operatorului.

Eliberați comutatorul On / Off şi puneți-l pe 
poziţia oprit atunci când sursa de alimentare este 
întreruptă, de exemplu, în cazul unei pene de curent sau 
atunci când cablul de alimentare este tras. Acest lucru 
previne repornirea necontrolată.

Când lucrați în piatră, utilizaţi un aspirator. 
Aspiratorul de praf trebuie să fie adecvat pentru 
aspirarea prafului  de piatra. Folosind acest echipament 
reduceți riscurile legate de praf.

Atunci când lucrați cu maşina, ţineţi-o 
întotdeauna ferm cu ambele mâini,asigurațivă ca aveti o 
poziţie de lucru stabilă și sigură. Scula electrică este 
ghidată mai sigur cu ambele mâini.

Fixaţi piesa de prelucrat.O piesă de lucru fixată 
cu dispozitive de prindere sau într-o menghină este 
ţinută mai sigur decât cu mâna.

Păstraţi locul de muncă curat. Amestecurile de 
materiale sunt deosebit de periculoase. Praful din aliajele 
usoare pote arde sau exploda.

Nu folosiţi niciodată maşina cu un cablu 
deteriorat. Nu atingeţi cablul deteriorat şi deconectați 
cablul de alimentare când cablul este deteriorat în timp
ce se lucrează.Cablurile deteriorate cresc riscul unui şoc 
electric.

Procedaţi cu deosebită atenţie atunci când 
prelucraţi colţuri, muchii ascuţite etc. Evitaţi izbiturile  şi 
salturile accesoriului. Colţurile, muchiile ascuţite sau 
salturile au tendinţa de a agăţa accesoriul aflat în rotaţie  
şi conduc la pierderea controlului sau apariţia reculurilor.

Nu ataşaţi un disc de ferăstrău cu lanţ pentru 
tăierea lemnului sau o pânză de fierăstrău cu dinți. Astfel 
de pânze pot crea reculuri frecvente şi pierderea 
controlului.

1.3 Avertismente suplimentare  privind siguranţa, 
comune operaţiunilor de polizare şi tăiere abrazivă:   

Utilizaţi numai tipurile de discuri care sunt 
recomandate pentru scula dumneavoastră electrică  şi 
apărătorile specifice proiectate pentru discul selectat. 
Discurile pentru care scula electrică nu a fost proiectată 
nu pot fi protejate adecvat şi sunt nesigure. 

Apărătoarea trebuie ataşată ferm la scula 
electrică  şi poziţionată pentru siguranţă maximă, astfel 
încât cea mai mică porţiune a discului să fie expusă în 
direcţia operatorului. Apărătoarea ajută la protejarea 
operatorului de fragmentele discului spart  şi de contactul 
accidental cu discul. 

Discurile trebuie utilizate numai pentru aplicaţiile 
recomandate. De exemplu: nu polizaţi cu faţa laterală a 
discului pentru retezat. Discurile abrazive pentru retezat 
sunt concepute pentru polizarea periferică, iar aplicarea 
unor forţe laterale asupra acestor discuri poate provoca 
spargerea lor. 

Folosiţi întotdeauna flanşe de disc intacte, cu 
dimensiuni şi formă adecvate pentru discul folosit.Flanşele 
de disc adecvate fixează discul reducând astfel 
posibilitatea de rupere a acestuia. Flanşele pentru 
discurile de retezare pot fi diferite de flanşele discului 
pentru polizare. 

Nu folosiţi discuri parţial uzate de la scule electrice 
mai mari. Discurile destinate unei scule electrice mai mari 
nu sunt adecvate pentru viteza mai mare a unei maşini 
mici şi se pot sparge. 

1.4 Avertismente suplimentare specifice privind 
siguranţa operaţiunilor de retezare abrazivă: 

Nu „blocaţi” discul de tăiere  şi nici nu aplicaţi o 
presiune excesivă. Nu încercaţi să executaţi o tăietură cu 
adâncime excesivă. Supratensionarea discului măreşte 
sarcina  şi susceptibilitatea de a torsiona sau a de a 
înţepeni discul în tăietură  şi posibilitatea de recul sau de 
spargere a discului. 

Nu vă poziţionaţi cu corpul în linie cu  şi în spatele 
discului care se roteşte. Atunci când discul, la punctul de 
operare, se mişcă departe de corpul dumneavoastră, 
reculul poate împinge discul care se învârteşte şi scula 
electrică direct spre dumneavoastră. 

 Atunci când discul este înţepenit sau când este 
întreruptă o tăiere din orice motiv, opriţi scula electrică şi 
ţineţi-o nemişcată până când discul se opreşte complet. 
Nu încercaţi niciodată să scoateţi discul de retezare din 
tăietură în timp ce discul este în mişcare altfel poate 
apărea reculul. Investigaţi  şi efectuaţi acţiunile corective 
pentru a elimina cauza înţepenirii discului. 

Nu reîncepeți operațiunea de tăiere în piesa de 
prelucrat. Lăsaţi discul să ajungă la viteza maximă  şi 
repătrundeţi cu atenţie în tăietură. Discul se poate 
înţepeni, se poate deplasa în sus sau poate provoca recul, 
dacă unealta electrică este repornită în piesa de prelucrat.

Sprijiniţi panourile sau orice piesă de prelucrat de 
dimensiuni mari pentru a minimiza riscul de ciupire şi recul 
al discului.   



3. Montarea

3.1 .- Montarea dispozitivelor de protecţie.

        ATENŢIE !
Asiguraţi-vă că aţi oprit maşina  şi că aţi 

deconectat-o de la reţea înainte de a efectua vreo 
intervenţie asupra maşinii. 

Apărătoare de protecţie pentru şlefuire
Montaţi apărătoarea discului 6 cu protuberanţa 

de pe colierul apărătoarei discului aliniată cu canelura de 
pe gulerul axului mașini. Apoi rotiţi apărătoarea discului 
cu 180 de grade. Aveţi grijă să strângeţi ferm şurubul 1. 
Pentru a demonta apărătoarea discului, executaţi în 
ordine inversă operaţiile de montare. 

Reglaţi poziţia apărătorii de protecţie 6 la 
cerinţele procesului de lucru. Pentru aceasta, desfaceți 
şurubul 1  şi rotiţi apărătoarea de protecţie 6 la poziţia 
dorită.

Reglaţi apărătoarea de protecţie 6 în aşa fel 
încât să împiedice scânteile să mearga în direcţia 
operatorului. 

Apărătoarea de protectie 6 trebuie să poată fi 
mișcată numai la acţionarea  şurubului 1! În caz contrar, 
maşina nu poate continua să fie utilizată sub nici o formă 
şi trebuie să fie dusă la un centru service post-vânzare.

Mânerul auxiliar 
Folosiţi maşina numai cu mânerul auxiliar 4.

Montați mânerul auxiliar 4 pe stânga sau la dreapta 
capului maşinii în funcţie de metoda de lucru.

3.2 .- Montarea accesoriilor de slefuire

       ATENŢIE !
Asiguraţi-vă că aţi oprit maşina  şi că aţi 

deconectat-o de la reţea înainte de a efectua vreo 
intervenţie asupra maşinii. 

Discurile de şlefuit şi tăiere devin foarte fierbinti 
în timpul lucrului; nu atingeţi până când nu s-au răcit.
Curăţaţi arborele polizorului 5 şi toate părţile care 
urmează să fie montate. Pentru prinderea şi slăbirea 
accesoriului de slefuire, blocați arborele polizorului cu 
butonul de blocare  2.

Acţionaţi butonul de blocare a arboreului numai 
când arborele polizorul este oprit. În caz contrar, mașina 
electrică se poate deteriora.

Disc de şlefuit / tăiat 

Acordaţi atenţie dimensiunilor discurilor de 
slefuire. Diametrul orificiului de montare trebuie să se 
potrivească cu flanşa de montare fără a juca. Nu utilizaţi 
reductoare sau adaptoare.

Când utilizaţi discuri de taiere diamante, trebuie  
ca direcţia săgeții de rotaţie de pe discul de taiere 
diamantat şi direcţia de rotaţie a maşinii (vezi săgeata de 
direcţie de rotaţie de pe capul masinii) sa fie în același 
sens.
 (7 → 8 →9 ) A se vedea pagina ilustrată pentru secvenţa 
de montare.

Pentru a fixa discul de şlefuire / tăiere, montați 
piuliţa de strângere 9 pe arbore şi strângeţi cu cheia. 
După montarea accesoriului de polizat şi înainte de 
pornirea mașinii, verificaţi că accesoriul de polizat este 
montat corect şi că acesta se poate mișca în mod 
liber.Asiguraţi-vă că discul de polizat nu vine în contact 
cu apărătoarea de protecţie sau alte părţi.

2.Descriere funcţională  

2.1 .- Descrierea funcțională

Maşina este destinat pentru tăiere, degroşare, 
periere a obiectelor de metal şi piatră fără utilizarea apei.

Cu accesorii aprobate pentru slefuire, masina poate fi 
folosită  pentru slefuire cu discuri de slefuire.

2.2 .- Descrierea produsului

Numerotarea elementelor care compun  produsul se 
referă la ilustrarea maşinii de pe paginile cu  grafică.

1 Șurub pentru fixarea apărătoare de protecție 
2 Buton de blocare ax  
3 Comutator pornit /oprit
4 Mâner auxiliar 
5 Arbore filetat
6 Apărătoare de protecție
7 Flanşă 
8 Disc de şlefuit / disc de tăiere 
9 Piuliţă de prindere

2.3 .- Informații despre zgomot /  vibraţii

Note privind detaliile la pagina 1. Ne rezervam dreptul de 
a efectua modificări care reflectă modificările tehnice.

Dmax  =diametrul maxim al discului de tăiere
n      = viteza de mers în gol
M     =filetul arborelui
P1    = putere nominală de intrare
hw    = accelerare evaluată în zona mână-braţ 

A-evaluare nivel acustic: 
LPA = nivel de presiune acustică 
LWA =nivel de putere acustică
În timpul funcţionării, nivelul acustic poate depăşi 85 
dB (A).

                          Purtați protecție pentru urechi !

m = Mass
Valorile stabilite în conformitate cu EN 60745. 
Specifcațiile tehnice declarate sunt supuse toleranţelor 
(conform standardelor actuale.)

2.4 .- Declaraţie de conformitate

Declarăm pe proprie răspundere că produsul descris în 
Datele tehnice; este în conformitate cu următoarele 
standarde sau documente de standardizare: EN 60745-2-
3 conformitate cu prevederile directivelor 2006/42/CE, 
2004/108/CE , 2006/95/CE.

                      

Citiţi toate avertismentele 
privind siguranţa şi toate 
instrucţiunile.  Nerespectarea 
avertismentelor şi a instrucţiunilor 
poate provoca electrocutare, 
incendii şi / sau răniri grave.



Pentru a opri  maşina, eliberaţi comutatorul 
pornit/oprit 3 sau, în cazul în care acesta este blocat, 
apăsaţi scurt în jos partea din spate a comutatorului 
pornit / oprit 3 şi apoi eliberaţi-l.

Verificaţi mașina de slefuit înainte de a o utiliza.
Accesoriul de slefuit trebuie să fie montat corect şi să fie 
capabil să se miște liber. Se efectuează un test pornind 
mașina pentru cel puţin un minut fără nici o sarcină. Nu 
folosiţi accesorii de slefuire deteriorate, descentrate sau 
care vibrează.Accesoriile de slefuire distruse se  pot 
sparge şi provoca leziuni.

Fiți atenţi când tăiați canale în pereţii structurali; 
a se vedea secţiunea “Informaţii privind Structuri”. 

Prindeţi piesa de prelucrat în cazul în care nu 
rămâne staţionară din propria greutate. 

Nu apăsați maşina atât de puternic încât să o 
opriți.  

Discuri de şlefuit şi tăiere devin foarte fierbinti în 
timp ce lucrați, nu atingeţi până când nu s-au răcit.

Degroșare 

Nu folosiţi niciodată un disc de tăiere pentru degrosare.

Cele mai bune rezultate se obţin atunci când  
maşina este la un unghi de 30 ° - 40 °. Mișcați maşina 
înainte şi înapoi cu presiune moderată. În acest mod, 
piesa nu va deveni prea caldă, nu se colorează şi nu se 
formează canale.

Taiere metal

Când tăiați avansați moderat și adaptați 
mișcarea la materialul care trebuie tăiat. Nu exercitați 
presiune pe discul de tăiere, evitați înclinarea sau 
leagănarea maşini.

Nu frânați sau încetiniți discul de tăiere prin 
exercitarea unei presiuni laterale.

Tăiere piatră

Maşina poate fi utilizată doar pentru taiere / 
slefuire uscată.

Pentru taierea pietrei, cel mai bine este să 
utilizaţi un disc de taiere diamantat.

Porniţi maşina şi puneți partea din fata a ghidajului de 
tăiere pe piesa de prelucrat. Lucrați aplicând o viteză de 
avans moderată, adaptată la materialul care urmează să 
fie lucrat.
Pentru taierea materialelor speciale, de exemplu, din 
beton cu conţinut ridicat de prundis, discul de taiere 
diamantat  se pote supraîncălzi şi se poate deteriora. 
Acest lucru este clar indicat de scânteile circulare, care 
se rotesc odată cu discul diamantat.

3.3 .- Accesorii de slefuire cu care se poate lucra

Toate accesoriile de slefuit menţionate în aceste 
instrucţiuni de utilizare pot fi folosite.

Viteza admisă [rpm]  sau viteză periferică [m / s] a 
uneltelor de slefuire utilizate trebuie să fie egale cu valorile 
indicate în tabel.

Prin urmare, respectați viteza de rotaţie permisă / 
viteza periferică de pe eticheta maşinii de şlefuit.

                      

3.4 .- Extracţia prafului / pulberi

Praful din materiale, cum ar fi plumbul  conţinut de 
acoperiri, unele tipuri de lemn, minerale şi metal pot fi 
dăunătoare pentru sănătatea operatorului. Atingerea sau 
respiraţia pulberilor poate provoca reacţii alergice şi / sau 
conduc la infecţii respiratorii a utilizatorului sau a 
trecătorilor.

Anumite pulberi, cum ar fi praful de stejar sau fag, 
sunt considerate ca fiind cancerigene, în special în 
legătură cu aditivii din lemnul tratat (lăcuit, conservant de 
lemn). Materialele ce conţin azbest pot fi prelucrate doar 
de către specialişti.

-Utilizaţi sisteme de aspirare ori de câte ori este posibil. 
-Asigurați o buna ventilatie la locul de muncă. 
-Se recomandă să purtați un aparat respirator cu clasă de 
filtrare P2. 
-Respectaţi reglementările din ţara dumneavoastră pentru 
materialele care urmează să fie lucrate.

4 .- Funcţionarea

4.1 .- Operaţiunea de pornire

Înainte de a conecta mașina la reţeaua de 
alimentare asiguraţi-vă că datele privind tensiunea de 
pe plăcuţa de identificare a mașinii sunt identice cu 
tensiunea de alimentare. 
Sculele electrice marcate cu 230 V pot fi, de 
asemenea, folosite la 220 V.

Atunci când mașina este alimentată de la un 
generator mobil care nu are putere de rezervă suficientă, 
sau nu este echipat cu un dispozitiv de control al tensiuni 
cu amplificare de curent , pot să apară la pornire pierderi 
de performanta sau comportamente atipice.
Vă rugăm să utilizați un generator cu putere adecvată, în 
special în ceea ce priveşte tensiunea şi frecvenţa.

Pornirea şi oprirea
Pentru a porni  maşina, împinge comutatorul 

pornit/oprit (On / Off)  3 în față.
Pentru a bloca comutatorul pornit/oprit (On / Off) 

3, apăsaţi comutatorul pornit / oprit 3 în jos în partea din 
faţă până se blochează.

Maşina trebuie deplasată 
întotdeauna în sensul de  
mişcare al mașinii.
În caz contrar, există pericolul 
de a fi împins necontrolat 
afară din tăietură.
Atunci când tăiați profile sau  
bare patrate,cel mai bine este 
să începeți de la cea mai 
mică secţiune transversală.

4.2 .- Instructiuni de lucru



PentruÎn acest caz, întrerupeți procesul de tăiere şi 
permiteți discului de tăiere diamantat să se răcească prin 
funcționarea  masinii pentru un timp scurt la viteza 
maximă fără sarcină.

Scăderea eficienței de lucru şi scânteile circulare 
sunt indicii că discul de taiere diamantat, este tocit. Tăind  
pentru scurt timp în material abraziv (de exemplu, 
caramida, var-nisip)  discul diamantat se poate reface.

Informaţii privind Structurile și pereţii structurali 
sunt supuse Standardului DIN 1053 partea 1, sau 
reglementărilor specifice ţării. Aceste reglementări trebuie 
să fie respectate în toate circumstanţele. Înainte de a 
începe munca, consulta inginerul responsabil de structuri, 
arhitectul sau dirigintele de șantier.

5 .- Întreţinere şi Service

5.1 .- Întreţinere şi curăţare

                  ATENŢIE: 
Asiguraţi-vă că aţi oprit maşina  şi că aţi 

debranşat-o de la reţea înainte de a efectua operaţiuni de 
verificare sau întreţinere.

Maşina  şi fantele sale de ventilaţie trebuie 
păstrate curate. Curăţaţi fantele de ventilaţie ale maşinii în 
mod regulat sau ori de câte ori devin îmbâcsite.  

În condiţii de lucru extrem, praful și particulele 
conductoare se pot acumula în interiorul maşinii atunci 
când se lucrează cu metale. Izolaţia dublă de protecţie a 
maşinii poate fi degradată. În acest caz este recomandată 
utilizarea unui sistem de aspirație staţionar, precum şi 
suflarea frecventă a fantelor de ventilaţie şi instalarea unui 
dispozitiv de curent rezidual (RCD).

Vă rugăm să depozitați şi să manipulați 
accesoriile cu atenţie.

Pentru a menţine siguranţa  şi fiabilitatea maşinii, 
reparaţiile, schimbarea şi verificarea periilor de carbon, 
precum şi orice alte operaţiuni de întreţinere sau reglare 
trebuie să fie efectuate numai la Centrele de service 
autorizat Stayer, folosindu-se piese de schimb Stayer. 
În toată corespondenţa şi comenzile de piese, vă rugăm 
să includeţi întotdeauna numărul de articol scris pe 
plăcuţa  mașinii.

5.2 .- Service post-vânzare şi asistenţa clienţilor

Service-urile noastre post-vânzare răspund la 
întrebările dumneavoastră cu privire la întreţinerea şi 
repararea produsului, la fel ca și despre piesele de 
schimb. Desene de ansamblu şi informaţii privind piesele 
de schimb pot fi găsite la:www.grupostayer.com

Consultantii nostri în vânzări, răspund la 
întrebările dumneavoastră cu privire la cea mai buna 
achiziție, utilizarea şi folosirea produselor şi accesoriilor.

5.3 .- Reciclarea

Maşina, accesoriile şi ambalajele trebuie să fie 
sortate pentru reciclare ecologică.

Numai pentru ţările CE:

 

Nu aruncaţi sculele electrice în 
gunoiul menajer! Conform 
Ghidului European 2002/96/CE 
pentru deşeurile electrice şi 
electronice şi punerea sa în 
aplicare în dreptul naţional, 
sculele electrice care nu mai 
sunt utilizabile trebuie să fie 
colectate separat şi eliminate 
într-un mod ecologic corect.

http://www.grupostayer.com/




Accesorii POLIZOARE  

Suport Nylon
Ø 115mm
Cod. 12.20

Suport Nylon 
Ø 170 mm
Cod. 12.28

M 14

Cod. 12.29

Sanie de ghidare cu 
racord de aspirare 
pentru polizoare 
unghiulare  Ø 125 
mm
Cod. 75.495

Piulita de blocare 

rapida- M 14

- Ø 230 mm
Cod. 11.4624

SD 27 BE

Bucsa elastica 

 - Ø6 mm
Cod. 5019.4

Sanie de ghidare cu 
racord de aspirare  
pentru lucrări de 
șlefuire
Cod. 12.459

BA 115
Stand pentru 
polizoare 
unghiulare
- Ø115 mm

BA 230
Stand pentru 
polizoare unghiulare

- Ø230 mm

ACCESORII Polizoare

http://stayer.es/index.php/en/red-line/angle-grinders/die-grinder-sd27be
http://stayer.es/index.php/en/red-line/angle-grinders
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