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WIERTNICA DIAMENTOWA EHD 2000 S

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA

Wiertnica EHD2000S nie wolno używać w następujących przypadkach: 

1. jeśli operator nie zapoznał się z instrukcją i nie przeszedł odpowiedniego przeszkolenia z zakresu BHP. 

2. jeśli maszyna będzie używana do prac niezgodnych z przeznaczeniem maszyny wynikającym z Instrukcji 

Obsługi. 

3. jeśli wiertnica nie jest kompletna lub użyte do jej naprawy części nie są oryginalne. 

4. jeśli parametry zasilania nie odpowiadają podanym na tabliczce znamionowej. 

5. jeśli  przed  przystąpieniem  do  pracy  operator  nie  sprawdził  stanu  maszyny,  w  szczególności  stanu 

przewodu zasilającego i elementów sterowania oraz stanu narzędzi. 

6. Jeżeli  wiercisz  w  ścianach  musisz  być  pewien,  że  nie  będziesz  wiercił  przez  przewody  elektryczne, 

instalację gazową oraz rury wodne

Szczegółowe zasady bezpieczeństwa i higieny pracy

1. Przed użyciem maszyny należy sprawdzić stan instalacji elektrycznej, w tym stan przewodu zasilającego 

oraz wtyczki.

2. Nie  dopuszczać  do  zamoknięcia  maszyny,  a  w  szczególności  zabroniona  jest  praca  na  otwartej 

przestrzeni podczas wszelkiego typu opadów atmosferycznych.

3. Nie używać maszyny w warunkach zagrożenia wybuchowego.

4. Przy wierceniu należy używać okulary ochronne.

5. Zwrócić szczególną uwagę przy pracy z długimi włosami. Stosować nakrycie głowy.

6. Ludzie poniżej 16 roku życia nie mogą używać maszyny.

7. Nie wolno dotykać wrzeciona ani narzędzia w czasie ruchu.

8. Narzędzie musi być zamontowane w sposób pewny.

9. Niedopuszczalne jest stosowanie narzędzi stępionych lub o uszkodzonych segmentach bądź uszkodzonej 

powierzchni części chwytowej.

10. Wszelkiego typu czynności konserwacyjne lub naprawcze należy wykonywać przy odłączonym od sieci 

przewodzie zasilającym.

11. Niedopuszczalne  jest  kontynuowanie  pracy  w  przypadku  stwierdzenia  jakichkolwiek  niepokojących 

objawów (np. iskrzenie na komutatorze, spadek mocy przy wierceniu, grzanie się napędu, itd.) mogących 

sugerować  uszkodzenie  maszyny.  Kontynuowanie  pracy  mimo  wystąpienia  takich  objawów  powoduje 

utratę gwarancji, a naprawa powstałych uszkodzeń będzie dokonana odpłatnie. 
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WIERTNICA DIAMENTOWA EHD 2000 S

WARUNKI GWARANCJI

1. Gwarancja  obejmuje  jedynie  wady  powstałe  z  przyczyny  tkwiącej  w  sprzedanym  wyrobie, 
będącej  następstwem  wadliwości  użytych  materiałów,  nieprawidłowości  montażu  tub  technologii 
wykonania.

2. ZALCO udziela Nabywcy gwarancji  na okres 12-ciu miesięcy od daty sprzedaży.  Producent 
został wyłączony z jakiejkolwiek odpowiedzialność z tytułu gwarancji i rękojmi.

3. W przypadku wystąpienia  niesprawności  maszyny użytkownik  zobowiązany jest  powiadomić 
pisemnie sprzedawcę i dostarczyć wyrób do wskazanego przez ZALCO punktu serwisowego. Maszyny 
muszą  być  dostarczane  z  niezbędnymi  dokumentami  (karta  gwarancyjna,  kopia  dowodu  kupna). 
Dostawa reklamowanej maszyny firmą spedycyjną do ZALCO na koszt odbiorcy tylko kurierem DHL 
(SERVISCO). 

4. Gwarancją nie są objęte bezpieczniki, narzędzia skrawające, wyposażenie normalne maszyny, 
szczotki napędu, płyny i środki smarujące oraz uszkodzenia wynikające z normalnego zużywania się 
maszyny.

5. ZALCO zobowiązuje się w terminie 14 dni do rozpatrzenia i powiadomienia reklamującego o 
tym  czy  reklamacja  została  uwzględniona.  W  przypadku  uwzględnienia  reklamacji  gwarant 
zobowiązuje się do przeprowadzenia bezpłatnej naprawy gwarancyjnej w wyspecjalizowanym punkcie 
serwisowym w możliwie najkrótszym czasie.

6. Nabywca traci uprawnienia z tytułu gwarancji w przypadku:
• zerwania plomb gwarancyjnych;
• samowolnych napraw lub przeróbek;
• używania maszyny niezgodnie z jej przeznaczeniem opisanym w Instrukcji Obsługi
• używania  niewłaściwych  narzędzi  lub  innych  materiałów  eksploatacyjnych  niż  opisane  w Instrukcji 

Obsługi
• wystąpienia uszkodzeń powstałych z przyczyn innych niż błędy montażu lub wad materiałowych.

7. W  przypadku  nieuzasadnionej  reklamacji  wynikającej  z  nie  zaznajomienia  się  z  instrukcją 
obsługi  urządzenia,  reklamujący  może  zostać  obciążony  poniesionymi  kosztami  transportu  i  opinii 
rzeczoznawcy.

8. Niezbędnym warunkiem ważności karty gwarancyjnej jest wpisanie daty sprzedaży urządzenia 
potwierdzone stemplem i podpisem sprzedawcy.

Nr fabryczny maszyny ........................
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WIERTNICA DIAMENTOWA EHD 2000 S
Podpis i Pieczęć Sprzedawcy   .............................................................
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WIERTNICA DIAMENTOWA EHD 2000 S

DANE TECHNICZNE

Rodzaj: Wiertnica diamentowa EHD 2000 S
Nr fabryczny napędu  .............................

Prędkości obrotowe:

I bieg               0 – 1000 obr/min

II bieg                                    0 – 2000 obr/min

Napięcie zasilania 220÷240 V/40÷60 Hz

Moc wiertarki 1700 W

Klasa izolacji II

Chwyt narzędziowy M18

Maks. średnica wierconego otworu

     Beton (wiercenie na mokro) 152 mm

Miękka cegła (wiercenie sucho) 200 mm

Masa całkowita ok. 5,5 kg

Poziom dźwięku 85 dB wg.DIN45635-21

Emisja zakłóceń wg.DIN VDE0875, EN 55014 i EN62000

Potwierdzenie zgodności z normami 73/23/EEC i 89/336 EEC do oznaczania symbolem CE

PRZEZNACZENIE MASZYNY

Wiertnica  EHD2000S przeznaczona  jest  do  wierceń  na  sucho.  Daje  możliwości  szerokiego 

zastosowania w pracach budowlany. Wiertnica służy do wiercenia w cegłach wapienno-piaskowych.

Przy wierceniach powyżej 70 mm może być niebezpieczne dla operatora.
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WIERTNICA DIAMENTOWA EHD 2000 S

Złącza elektryczne
Wiertnica EHD2000S spełnia wymogi klasy I bezpieczeństwa. Dla własnego bezpieczeństwa należy używać 

zabezpieczenia zmiennozwarciowego w instalacji prądowej, do której podłączona jest maszyna. Urządzenie 

jest standardowo wyposażone we wbudowany w przewód wyłącznik ochronny, pozwalający na podłączenie do 

gniazdka sieciowego z uziemieniem.

Uwaga!
- Wyłącznik ochronny nie może znajdować się w wodzie,

- Wyłącznik ochronny nie służy do włączania ani wyłączania urządzenia

- Przed rozpoczęciem pracy należy dokonać sprawdzenia maszyny wciskając przycisk TEST

Używaj 3 żyłowego przedłużacza z uziemieniem o przekroju 2,5 mm2 do długości 80m lub o przekroju 1,5 mm2 

do długości 50m, aby nie prowadzić do nadmiernej straty mocy i do przegrzewania silnika i kabli.

Włączanie i wyłączanie

1. Praca w krótkim czasie

WŁĄCZ: Wciśnij przycisk ON/OFF

WYŁĄCZ: Puść przycisk ON/OFF

2. Praca w długim czasie

WŁĄCZ: Jednocześnie wciśnij przycisk ON/OFF oraz przycisk blokady

WYŁĄCZ: Wciśnij krótko przycisk ON/OFF

Uwaga!

Przycisku blokady wolno używać tylko podczas pracy koroną wiertniczą.

Zabrania się włączania przycisku blokady podczas pracy ręcznej.

Jeżeli dojdzie do zatrzymania maszyny z jakiegoś powodu, włącznie z awarią zasilania, należy niezwłocznie 

wyłączyć przycisk blokady przez wciśnięcie krótko przycisku ON/OFF.

Jeżeli nie wyłączy się przycisku blokady, maszyna może niespodziewanie włączyć się przy powrocie zasilania 

i spowodować zagrożenie zdrowia operatora.

Zmiana biegów
1. bieg 0-1000 obr./min., 2. bieg 0-2000 obr./min.
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WIERTNICA DIAMENTOWA EHD 2000 S
Maszyna  EHD2000S jest wyposażona w 2-biegową skrzynię biegów w kąpieli olejowej. Należy dostosować 

prędkość w zależności od średnicy wiercenia. Do zmiany biegu  należy używać przełącznika. Jeżeli wystąpi 

problem z  jego obracaniem, należy lekko obrócić wrzecionem. Można również na krótko włączyć maszynę i 

po wyłączeniu przełączyć bieg.

Uwaga!

− Nie wolno przełączać biegów na siłę, ani podczas pracy maszyny

− Nie wolno używać żadnych narzędzi, typu młotek czy kombinerki, do przełączania biegów

Wiercenie ręczne

Zamocuj złączkę do odciągu pyłu (zgodnie z rysunkiem ze str. 18)

Wsuń wiertło centrujące, aby zaskoczyło na zapadce wrzeciona.

Zamocuj wiertło na wrzecionie.

Wybierz odpowiedni bieg, a następnie włącz maszynę przyciskiem ON/OFF i wierć do momentu, gdy korona 

zagłębi  się  na  5  mm  w materiale.  Przerwij  pracę,  następnie  wyjmij  pilot,  umieść  koronę  z  powrotem  w 

wierconym otworze i kontynuuj wiercenie.

Korony wiertnicze
Korony wiertnicze z wewnętrznym uchwytem M18 można mocować bezpośrednio na wrzeciono.

Adaptery do koron wiertniczych z uchwytem zewnętrznym dostępne są jako dodatkowe wyposażenie.

Zawsze używaj koron wiertniczych odpowiednich dla obrabianego materiału.

Do obróbki używaj wyłącznie symetrycznych koron wiertniczych, bez widocznych zniekształceń. 

Upewnij się, że diamentowe segmenty są prawidłowo wlutowane w rurę.

Wymiana korony wiertniczej
Korony wiertnicze wyposażone są w gwint prawoskrętny.

Do zakręcenia wrzeciona użyj klucza płaskiego SW 32.

Nie wolno zdejmować korony wiertniczej na siłę, ponieważ grozi to uszkodzeniem maszyny.

Przed założeniem korony nałóż trochę smaru wodoodpornego lub pierścień gumowy na gwint,  pozwoli  to 

później łatwiej zdemontować koronę.

Innym sposobem ułatwiającym demontaż korony jest umieszczenie miedzianego pierścienia na wrzecionie.

Konserwacja i utrzymanie
Przed  wykonaniem  jakichkolwiek  czynności  konserwacyjnych  lub  naprawczych  należy  odłączyć  kabel 

zasilający z sieci.

Naprawy mogą być wykonywane wyłącznie przez wykwalifikowany serwis.

Po każdej naprawie konieczna jest kontrola maszyny przez osobę z uprawnieniami elektrycznymi.

Konstrukcja maszyny nie wymaga wielu czynności konserwacyjnych.
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WIERTNICA DIAMENTOWA EHD 2000 S
Należy regularnie wykonywać następujące czynności polegające na przeglądach wybranych części maszyny:

- czyścić maszynę po zakończeniu pracy,

- następnie smarować gwint korony niewielką ilością smaru,

- utrzymywać czyste i odsłonięte otwory wentylacyjne,

- pilnować, aby woda nie dostała się do maszyny podczas jej czyszczenia,

- nanieść olej na wrzeciono, aby maszyna była szczelna - w tym celu odłącz maszynę od zasilania wodnego, 

odkręć przewód przyłączeniowy wodny, wprowadź kilka kropel oleju do otworu zasilania wodnego, nasmaruj 

pierścień niewielką ilością oleju i obróć ręcznie

-  po  150  godzinach  pracy  urządzenia  należy  wymienić  olej  w  skrzyni  biegów -  wymiana  oleju  znacznie 

zwiększa żywotność urządzenia,

- po ok. 250 godzinach pracy należy sprawdzić szczotki węglowe i w razie potrzeby wymienić na nowe - 

sprawdzenia i wymiany dokonać powinien wykwalifikowany operator (używaj wyłącznie oryginalnych szczotek 

węglowych)

- co 3 miesiące wykwalifikowany operator powinien dokonać sprawdzenia wyłącznika, przewodu zasilającego 

oraz wtyczki

Ochrona środowiska
Opakowanie,  maszyna  oraz  osprzęt  są  wykonane  z  przetwarzanych  materiałów,  które  poddaje  się 

recyklingowi.

Elementy  plastikowe  narzędzia  są  odpowiednio  znakowane,  co  pozwala  oddzielić  je  od  pozostałych  i 

odpowiednio składować i przetwarzać.

Emisja hałasu
Pomiar hałasu jest wykonywany w oparciu o normy DIN 45 63, część 21. Poziom hałasu w miejscu pracy 

może przekraczać 85 dB (A), dlatego wymagane jest używanie ochraniaczy.

Używaj ochraniaczy słuchu!

  Deklaracja Zgodności

Producent na swoją odpowiedzialność deklaruje, że produkt jest w pełni zgodny z następującymi standardami i normami:
 
EN 50 144, EN 55 014, EN 61 000, IEC 60 745 
Zgodny z zarządzeniami 2006/95/EC, 89/336/EEC, 98/37/EC

        
Elektrowerkzeuge GmbH Eibenstock 
Lothar Lässig
16.11.2007
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