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DMS 240

EN Operator's manual 2-19
FR Manuel d'utilisation 20-39
NL Gebruiksaanwijzing 40-59
DE Bedienungsanweisung 60-79

Превод от английски език на оригиналната инструкция

BG Ръководство за експлоатация
Моля, прочетете внимателно ръководството за експлоатация и се уверете, 
че разбирате инструкциите, преди да започнете да използвате машината.
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Въведение
Описание на продукта
Продуктът представлява бормашина, предназна-
чен за ядково пробиване на бетон, тухла и раз-
лични каменни материали. Използва се заедно 
със стойка за бормашина.

Бормашина и стойка 
за бормашина 
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Introduction
Product description
The product is an electrical drill motor for concrete brick
and different stone materials. It is used with a drill stand.

Drill motor and drill stand

Drill stand
• The drill stand is used when you make holes in walls

and floors.
• The drill stand has an installation plate that makes

the drill motor easy to attach.
• The bottom plate is made of aluminum.
• The wheel kit can be removed.
• The drill column can be tilted 0-60°.
• The transmission of the feed lever housing is

adjustable. The higher position gives 2.5:1 and the
lower, 1:1.

• The feed lever is used to adjust the level screws of
the bottom plate and to set the applicable angle of
the drill column.

Drill motor
• The product has 2 gears.
• The product has double insulations.
• The product has an overload protection that

disconnects the power if the drill bit is blocked.
• The water system decreases the temperature of the

product.
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Стойка за бормашина
• Стойката за бормашината се използва за про-

биване на отвори в стени и подове.
• Стойката за бормашина има инсталационна 

плоча, която улеснява монтажа на бормаши-
ната.

• Долната плоча е от алуминий.
• Комплектът за колелата може да бъде сва-

лен.
• Пробивната колона може да се накланя с ди-

апазон 0–60°.
• Предаването на корпуса на лоста за пода-

ването е регулируемо. По-високата позиция 
осигурява 2.5:1, а долната - 1:1.

• Лостът за подаване се използва за регулира-
не на нивото на винтовете на долната плоча и 
за задаване на приложимия ъгъл на пробив-
ната колона.
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Бормашина
• Продуктът има 2 предавки.
• Продуктът има двойна изолация.
• Продуктът има защита от претоварване, коя-

то изключва захранването, ако боркороната е 
блокирана.

• Водната система намалява температурата на 
продукта.
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Intended use
This product is used to drill concrete, brick and different
stone materials. All other use is incorrect.

The product is used in industrial operations by operators
with experience.

Product overview - drill motor
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1. Power switch
2. Carbon brush cover
3. Installation point for the drill stand
4. Drill spindle

5. Gear selector
6. Water connector
7. Residual-current device
8. Operator's manual
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Предназначение 
Продуктът е предназначен за пробиване на бетон, 
тухла и различни каменни материали. 

Преглед на продукта – бормашина

Всякакъв друг вид употреба е неправилен.

1. Превключвател за захранване
2. Капак на карбонова четка
3. Точка за инсталиране на стойката
4. Шпиндел

5. Селектор на скоростна предавка
6. Конектор за вода
7. Устройство за остатъчен ток
8. Ръководство за експлоатация
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Product overview - drill stand
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1. Jack screw
2. Drill column
3. Scale for depth and angle
4. Angle indicator
5. Drill motor carriage
6. Screw that locks the angle of the drill column
7. Handle
8. Feed lever
9. Rear support
10. Installation plate
11. Lock for drill motor carriage
12. Gearbox
13. Gear rack
14. Wheel set that can be removed

15. Level adjustment screws
16. Bottom plate
17. Hex key, 3 mm and 4 mm
18. Operator's manual

Symbols on the product

WARNING: Be careful and use the product
correctly. This product can cause serious
injury or death to the operator or others.

Read the manual carefully and make sure
that you understand the instructions before
you use the product.
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Преглед на продукта – бормашина

1. Винт на крик
2. Пробивна колона
3. Скала за дълбочина и ъгъл
4. Индикатор за ъгъл
5. Шейна на двигателя на бормашината
6. Винт, заключващ ъгъла на пробивната колона
7. Ръкохватка
8. Лост за подаването
9. Задна опора
10. Инсталационна плоча
11. Блокировка за шейна на двигателя на борма-

шината
12. Редуктор
13. Рейка на предавки
14. Колела, които могат да бъдат отстранени
15. Винтове за регулиране на нивото

16. Долна плоча
17. Шестстенен ключ 3 и 4 мм
18. Ръководство за експлоатация

Символи за продукта 
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 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Бъдете внима-
телни и използвайте продукта пра-
вилно. Този продукт може да причини 
сериозни наранявания или смърт на 
оператора или на други лица.
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 Прочетете внимателно ръководството 
и се уверете, че разбирате инструкци-
ите, преди да използвате продукта.
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Always put on hearing protection, eye
protection and breathing protection.

This product in compliance with applicable
EC directives.

Protective earth.

Note: Other symbols/decals on the product refer to
special certification requirements for some markets.

Product liability
As referred to in the product liability laws, we are not
liable for damages that our product causes if:

• the product is incorrectly repaired.
• the product is repaired with parts that are not from

the manufacturer or not approved by the
manufacturer.

• the product has an accessory that is not from the
manufacturer or not approved by the manufacturer.

• the product is not repaired at an approved service
center or by an approved authority.

Safety
Safety definitions
Warnings, cautions and notes are used to point out
specially important parts of the manual.

WARNING: Used if there is a risk of injury or
death for the operator or bystanders if the
instructions in the manual are not obeyed.

CAUTION: Used if there is a risk of damage
to the product, other materials or the
adjacent area if the instructions in the
manual are not obeyed.

Note: Used to give more information that is necessary in
a given situation.

Always use common sense
WARNING: Under no circumstances should
you modify the original design of the
machine without approval from the
manufacturer. Always use original spare
parts. Unauthorized modifications and/or
accessories may lead to serious injury or
death to the user or others.

WARNING: The use of products such as
cutters, grinders, drills, that sand or form
material can generate dust and vapours
which may contain hazardous chemicals.
Check the nature of the material you intend
to process and use an appropriate breathing
mask.

It is not possible to cover every conceivable situation
you can face when using a drilling machine. Always
exercise care and use your common sense. Avoid all
situations which you consider to be beyond your
capability. If you still feel uncertain about operating

procedures after reading these instructions, you should
consult an expert before continuing. Do not hesitate to
contact your dealer or us if you have any more
questions about the use of the drilling machine. We will
willingly be of service and provide you with advice as
well as help you to use your drilling machine both
efficiently and safely.

Do not hesitate to contact your dealer if you have any
more questions about the use of the machine. We will
willingly be of service and provide you with advice as
well as help you to use your machine both efficiently and
safely.

Let your Husqvarna dealer check the drilling machine
regularly and make essential adjustments and repairs.

Husqvarna has a policy of continuous product
development. Husqvarna reserves the right to modify
the design and appearance of products without prior
notice and without further obligation introduce design
modifications.

All information and all data in the operator’s manual
were applicable at the time the operator’s manual was
sent to print.

Safety instructions for operation
WARNING: Read all safety warnings,
instructions, illustrations and specifications
provided with this power tool. Failure to
follow all instructions listed below may result
in electric shock, fire and/or serious injury.
Save all warnings and instructions for future
reference.

WARNING: There is always a risk of injuries
when you do work with products that contain
moving parts. Wear protective gloves to
prevent body injuries.
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 Този продукт е в съответствие с прило-
жимите директиви на ЕО.
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 Заземяване.

Забележка: останалите символи/етикети върху 
продукта се отнасят до специални изисквания за  
сертифициране на определени пазари.

Отговорност 
по отношение на продукта
Както е посочено в законите за отговорност по от-
ношение на продукта, ние не носим отговорност 
за щети, които нашият продукт причинява, в слу-
чай че:
• продуктът е поправен неправилно;
• продуктът се ремонтира с части, които не са 

оригинални или не са одобрени от производи-
теля;

• продуктът има принадлежност, която не е ои-
гинална или не е одобрена от производителя; 

• продуктът не се ремонтира в одобрен серви-
зен център или от одобрен орган.

Безопасност

Определения по отношение на 
безопасността 
Предупрежденията, обозначенията за насочване 
на вниманието и забележките се използват за 
указване на особено важни части от ръководство-
то.
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1. Jack screw
2. Drill column
3. Scale for depth and angle
4. Angle indicator
5. Drill motor carriage
6. Screw that locks the angle of the drill column
7. Handle
8. Feed lever
9. Rear support
10. Installation plate
11. Lock for drill motor carriage
12. Gearbox
13. Gear rack
14. Wheel set that can be removed

15. Level adjustment screws
16. Bottom plate
17. Hex key, 3 mm and 4 mm
18. Operator's manual

Symbols on the product

WARNING: Be careful and use the product
correctly. This product can cause serious
injury or death to the operator or others.

Read the manual carefully and make sure
that you understand the instructions before
you use the product.
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 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Използва се, ако 
има риск от нараняване или смърт за 
оператора или преминаващите лица, в 
случай че не се спазват инструкциите 
от ръководството.
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 ВНИМАНИЕ: Използва се, ако има 
риск от повреда на продукта, други 
материали или прилежащата зона, ако 
не се спазват инструкциите от Ръко-
водството.

Забележка: Използва се за предоставяне на по-
вече информация, която е необходима в дадена 
ситуация.

Винаги следвайте здравия разум
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 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: в никакъв слу-
чай не трябва да променяте първо-
началния дизайн на машината без 
одобрение от производителя. Винаги 
използвайте оригинални резервни час-
ти. Неправомерните модификации и/
или принадлежности могат да доведат 
до сериозни наранявания или смърт 
на потребителя или на други лица.
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that you understand the instructions before
you use the product.
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 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: използването 
на продукти като резачки, шлифовъч-
ни машини, пробивни машини, които 
шлифоват или се образува материал, 
може да генерира прах и пари, които 
могат да съдържат опасни химикали. 
Проверете естеството на материала, 
който възнамерявате да обработвате 
и използвайте подходяща маска за ди-
хателна защита.

Не е възможно да обхванете всяка възможна си-
туация, с която можете да се сблъскате, когато из-
ползвате бормашина. Винаги проявявайте грижи 
и използвайте здравия си разум. Избягвайте всич-
ки ситуации, които смятате, че са извън Вашите 
възможности. Ако все още се чувствате несигурни 
относно оперативните процедури, след като про-
четете тези инструкции, трябва да се консултира-
те с експерт, преди да продължите. Не се коле-
байте да се свържете с Вашия дилър или с нас, 
ако имате още въпроси относно използването на 
бормашината. Ние с готовност ще Ви сътрудни-
чим и ще Ви предоставим съвети, както и ще Ви 
помогнем да използвате Вашата бормашина как-
то ефективно, така и безопасно.
Не се колебайте да се свържете с Вашия търго-
вец, ако имате още въпроси относно използва-
нето на машината. Ние с желание ще Ви сътруд-
ничим и ще Ви предоставим съвети, както и ще 
Ви помогнем да използвате Вашата бормашина 
както ефективно, така и безопасно.
Позволете на Вашия търговец на Husqvarna да 
проверява редовно бормашината и да прави ос-
новни корекции и ремонти.
Husqvarna води политика за непрекъснато разви-
тие на продуктите. Husqvarna запазва своето пра-
во за промени в дизайна и външния вид на про-
дуктите, без предварително уведомление и без 
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допълнително задължение за промени в дизайна.
Цялата информация и всички данни в ръковод-
ството за експлоатация са приложими в момента, 
в който същото е изпратено за печат.

Инструкции за безопасност 
по време на работа
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18. Operator's manual

Symbols on the product

WARNING: Be careful and use the product
correctly. This product can cause serious
injury or death to the operator or others.

Read the manual carefully and make sure
that you understand the instructions before
you use the product.
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 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: запознайте се 
с всички предупреждения за безопас-
ност, инструкции, илюстрации и спе-
цификации предоставени с настоящия 
електрически инструмент. Неспазва-
нето на всички инструкции, изброени 
по-долу, може да доведе до токов 
удар, пожар и/или сериозни наранява-
ния. Запазете всички предупреждения 
и инструкции за бъдеща справка.
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 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Винаги има риск 
от наранявания, когато работите с 
продукти, които съдържат движещи се 
части. Носете предпазни ръкавици, за 
да предотвратите наранявания на тя-
лото.

• Използвайте лични предпазни средства. Ви-
наги носете предпазни средства за очите. 
Предпазно оборудване като маска срещу 
прах, нехлъзгащи се обувки, твърда каска 
или предпазни средства за слуха, които се 
използват при подходящи условия, ще нама-
ли телесните наранявания.

• Дръжте деца и преминаващите лица далеч, 
докато работите с електрическия инструмент. 
Разсейването може да доведе до загуба на 
контрол.

• Извадете всички нежелани материали от 
работната зона и я поддържайте добре ос-
ветена, преди да започнете. Ако зоните не 
са почистени и не са осветени, съществуват 
повече рискове от злополуки.

• Не използвайте електрическите инструменти-
те в експлозивна атмосфера, като запалими 
течности, газове или прах. Електрическите 
инструменти могат да образуват искри, които 
могат да запалят праха или изпаренията.

• Внезапна поява на хора и животни може да 
доведе до това да загубата контрол върху 
продукта. Поради това винаги се концентри-
райте и обръщайте внимание на съответната 
задача.

• Не използвайте продукта при лошо време 
като гъста мъгла, дъжд, силен вятър, силен 
студ и други подобни. Опасни условия, като 
хлъзгави повърхности, биха могли да възник-
нат поради лошо време.

• Разгледайте работната зона, преди да из-
ползвате продукта. Обърнете внимание на 

препятствия с риск от внезапно и опасно дви-
жение. Уверете се, че който и да било мате-
риал не може да се разхлаби и да падне или 
да причини наранявания по време на работа.

• Винаги проверявайте задната страна на по-
върхността, където ще се появи пробивната 
корона при пробиване. Обезопасете и по-
ставете маркировка, която указва работна-
та зона. Уверете, че никой не може да бъде 
наранен или това да доведе до съществени 
повреди.

• Бъдете внимателни, фокусирайте се върху 
това, което правите и използвайте здравия 
разум, когато работите с електрически ин-
струмент. Не използвайте електрическия 
инструмент, докато сте уморени или под въз-
действието на наркотици, алкохол или лекар-
ства. Дори и един момент на невнимание по 
време на работа с електрически инструменти 
може да доведе до сериозни телесни нараня-
вания.

• Предотвратете неволно стартиране на уреда. 
Уверете се, че превключвателят е в положе-
ние ИЗКЛЮЧЕНО (OFF), преди да свържете 
към източника на захранване и/или батерия-
та, вдигайки или носейки инструмента. Носе-
нето на електрически инструменти с пръст на 
превключвателя или подаването на захран-
ване към електрически инструменти, които са 
включени, предразполага към възникването 
на злополуки.

• Продуктът може да причини изхвърляне на 
елементи, което може да причини наранява-
не на оператора. Извадете регулиращия ключ 
и гаечния ключ, преди да включите продукта.

• Ако са предвидени устройства за свързване 
на съоръжения за извеждане и събиране на 
прах, уверете се, че те са свързани и правил-
но използвани. Използването на съоръжения 
за събиране на прах може да намали опасно-
стите, свързани с образуването на прах.

• Не позволявайте увереността, придобита от 
честата употреба на инструменти, да намали 
вниманието Ви и да пренебрегнете принци-
пите за безопасност при боравене с инстру-
менти. Небрежно действие може да причини 
тежки наранявания в рамките на части от се-
кундата.

• Уверете се, че всички оператори, които из-
ползват продукта, са прочели и разбрали 
съдържанието на ръководството за експлоа-
тация.

• Използвайте подходящо облекло. Не носете 
свободни дрехи или бижута. Дръжте косата 
и облеклото си далеч от движещи се части. 
Свободни дрехи, бижута или дълга коса мо-
гат да бъдат уловени в движещи се части.

• Опасни аварии могат да възникнат, ако бе-
тонната ядка остане в бормашината, когато 
извадите боркороната от пода или стената.

• Стойте на разстояние от бормашината, кога-
то двигателят работи.
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Използването на електрическия инструмент 
за задачи, различни от предвидените, може 
да доведе до опасна ситуация.

• Поддържайте дръжките и повърхностите за 
захващане сухи, чисти, без масло и грес. 
Хлъзгавите дръжки и повърхностите за зах-
ващане не позволяват безопасна работа и 
контрол на инструмента в непредвидени си-
туации.

• Не претоварвайте продукта. Ако претоварите 
продукта, той може да се повреди.

• Поддържайте инструментите остри и чисти, 
за да направите експлоатацията по-безопас-
на.

• Поддържайте всички части в добро състоя-
ние и се уверете, че всички приспособления 
са затегнати правилно.

Общи предупреждения 
за безопасност 
на електрическия инструмент 
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Read the manual carefully and make sure
that you understand the instructions before
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 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: прочетете всич-
ки предупреждения за безопасност, 
инструкции, илюстрации и специфика-
ции, предоставени с настоящия елек-
трическия инструмент. Неспазването 
на всички инструкции, изброени по-до-
лу, може да предизвика токов удар, 
пожар и/или сериозни наранявания.

Забележка: запазете всички предупреждения и 
инструкции за бъдеща справка. Терминът „елек-
трически инструмент“ в предупрежденията се 
отнася до Вашия електрически инструмент, (с 
кабел) със захранване от главната мрежи или от 
батерии (без кабел).

Лични предпазни средства
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 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: преди да из-
ползвате продукта, прочетете инструк-
циите с предупреждения, които след-
ват.

• Винаги използвайте подходящи лични пред-
пазни средства, когато използвате продукта. 
Личните предпазни средства не могат да 
елиминират риска от нараняване. Те ще на-
малят степента на нараняване, ако настъпи 
злополука. Допитайте се до Вашия търговец 
за помощ при избора на подходящо оборуд-
ване.

• Използвайте одобрени предпазни средства 
за очите, докато работите с продукта.

• Използвайте ботуши за тежки условия на 
работа, които са устойчиви на хлъзгане, със 
стоманени бомбета.

• Използвайте дрехи, които са плътно прилеп-
нали, но не ограничават движенията Ви.

• Уверете се, че в зоната, където ще бъде на-
правен отвора, не са поставени тръби или 
електрически кабели.

• Не се отдалечавайте от продукта, когато дви-
гателят работи.

• Не се пресягайте. Запазвайте правилна стой-
ка и равновесие по всяко време. Това дава 
възможност за по-добър контрол на електри-
ческия инструмент при неочаквани ситуации.

• Винаги изключвайте продукта от контакта по 
време на по-дълги работни почивки.

• Уверете се, че винаги има още един човек, 
който е близо до Вас, когато използвате про-
дукта. При настъпване на злополука, това 
лице може да окаже помощ, когато е необхо-
димо.

• Не използвайте продукт с дефектно предпаз-
но оборудване.

• Извършвайте проверки за безопасност, под-
дръжка и обслужване, както е представено 
в настоящото ръководство. Някои мерки за 
поддръжка и обслужване трябва да се из-
вършват само от одобрени сервизи. Виж раз-
дел „Поддръжка“ на стр. 16.

• Инспекциите и/или поддръжката следва да се 
извършва при изключен двигател и изваден 
от контакта щепсел.

• Не форсирайте електрическия инструмент. 
Използвайте подходящ електрически инстру-
мент за съответната задача. Правилният 
електрическия инструмент ще свърши работа 
по-добре и по-безопасно на скоростта, за коя-
то е проектиран.

• Не използвайте продукта, ако превключвате-
лят ON/OFF (ВКЛ./ИЗКЛ.) не може да спира 
и включва уреда. Ако даден продукт не може 
да бъде контролиран с превключвателя ON/
OFF (ВКЛ./ИЗКЛ.), той е опасен и трябва да 
бъде поправен.

• Не използвайте продукт, който е променен 
спрямо фабричната му спецификация.

• Изключете щепсела от източника на захран-
ване и/или извадете батерията, ако е под-
вижна, от електрическия инструмент, преди 
да направите каквито и да било настройки, 
да смените принадлежностите или да съхра-
нявате електрическите инструменти. Такива 
превантивни мерки за безопасност намаля-
ват риска от случайно включване на електро-
инструмента.

• Съхранявайте електрическите инструменти, 
които не се използват извън обсега на деца 
и не позволявайте на хора, незапознати с 
електрическия инструмент или тези инструк-
ции, да работят с него. Електрическите ин-
струменти могат да бъдат опасни в ръцете на 
необучени потребители.

• Използвайте електрическия инструмент, при-
надлежности и елементите на инструментите 
и т.н. в съответствие с настоящите инструк-
ции, като вземете предвид работните усло-
вия и работата, която трябва да се извърши. 
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със заземен електрически инструмент. Немо-
дифицираните щепсели и съответстващите 
контакти ще намалят риска от токов удар.

• Избягвайте контакт на тялото със заземени 
повърхности, като например тръби, радиа-
тори, шкафове и хладилници. Съществува 
повишен риск от токов удар, ако тялото Ви е 
заземено.

• Ако работата с електрически инструмент 
на влажно място е неизбежна, използвай-
те захранващо устройство с остатъчен ток 
(RCD). Използването на такова устройство 
намалява риска от токов удар.

• Свързвайте продукта само към правилно за-
земен контакт.

• Проверявайте дали напрежението в мрежата 
и стопяемият предпазител съответстват на 
посоченото на табелката с технически харак-
теристики на машината.

• Уверете се, че кабелът и удължителният ка-
бел не са повредени и са в добро състояние.

• Когато работите с електрически инструмент 
на открито, използвайте удължителен кабел, 
подходящ за употреба на открито. Използва-
нето на кабел, подходящ за употреба на от-
крито, намалява риска от токов удар.

• Не използвайте продукта, ако кабелът е по-
вреден, предайте го в одобрен сервиз за ре-
монт. Повреденият кабел може да причини 
опасни наранявания и в най-лошия случай 
– смърт.

• Уверете се, че удължителният кабел е разгъ-
нат, за да предотвратите прегряване преди да 
го използвате.

• Не злоупотребявайте с кабела. Никога не из-
ползвайте кабела за носене, издърпване или 
изключване на електрическия инструмент. 
Дръжте кабела далеч от топлина, масло, 
остри ръбове или движещи се части. Повре-
дените или заплетени кабели увеличават ри-
ска от токов удар.

• Не излагайте електрическите инструменти 
когато вали или в мокри условия. Водата, 
която влиза в електрическите инструменти 
ще увеличи риска от токов удар.

• Уверете се, че кабелът е зад Вас, когато за-
почнете да използвате продукта. Това е с цел 
да не повредите кабела.

Безопасност при работа с 
електрически инструменти 
• Щепселите за електрическия инструмент 

трябва да съответстват на контакта. Ни-
кога не променяйте щепсела по какъвто 
и да било начин. Не използвайте адапто-
ри за щепсели със заземен електрически 
инструмент. Немодифицираните щепсели и 
съответстващите контакти ще намалят риска 
от токов удар.

• Избягвайте контакт с тялото със заземени 
повърхности, като например тръби, 

• Редовно проверявайте състоянието на лич-
ните предпазни средства.

• Използвайте одобрени предпазни ръкавици 
за тежки условия на работа.

• Използвайте гумени предпазни ръкавици, за 
да предотвратите дразнене на кожата от пре-
сен бетон.

• Използвайте одобрена предпазна каска.
• Винаги използвайте одобрени предпазни 

средства за слуха, докато работите с проду-
кта. Шумът за дълъг период от време може 
да причини загуба на слуха, предизвикана от 
високите нива на шум.

• Работата с продукта води до образуването 
на прах и изпарения. Използвайте одобрена 
защита за дихателната система.

• Уверете се, че наблизо имате аптечка.
• При работа с продукта могат да се образуват 

искри. Уверете се, че наблизо имате пожаро-
гасител.

• Не използвайте свободни дрехи, бижута или 
други предмети, които могат да се закачат в 
движещи се части. Вържете косата си безо-
пасно над нивото на раменете.

Безопасност на работната зона
• Поддържайте работната зона чиста и добре 

осветена. Претрупаните или тъмни зони мо-
гат да са причина за злополуки.

• Не използвайте електрическите инструменти 
във взривоопасна среда, например при нали-
чие на запалими течности, газове или прах. 
Електрическите инструменти образуват ис-
кри, които могат да запалят праха или изпа-
ренията.

• Докато работите с електрически инструмен-
ти, дръжте децата и преминаващите лица 
надалеч. Разсейването може да доведе до 
загуба на контрол.
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1. Jack screw
2. Drill column
3. Scale for depth and angle
4. Angle indicator
5. Drill motor carriage
6. Screw that locks the angle of the drill column
7. Handle
8. Feed lever
9. Rear support
10. Installation plate
11. Lock for drill motor carriage
12. Gearbox
13. Gear rack
14. Wheel set that can be removed

15. Level adjustment screws
16. Bottom plate
17. Hex key, 3 mm and 4 mm
18. Operator's manual

Symbols on the product

WARNING: Be careful and use the product
correctly. This product can cause serious
injury or death to the operator or others.

Read the manual carefully and make sure
that you understand the instructions before
you use the product.
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 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Винаги същест-
вува риск от токов удар, причинен от 
електрически инструменти. Не използ-
вайте продукта при лоши метеороло-
гични условия. Уверете се, че тялото 
Ви не докосва мълниепроводни и 
метални предмети. Винаги следвайте 
това инструкции в ръководството за 
експлоатация за предотвратяване на 
повреди.
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you use the product.

4 898 - 002 - 20.06.2019

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: не почиствай-
те продукта с вода. Водата може да 
навлезе в електрическата система на 
двигателя и да причини повреда или 
късо съединение.

• Щепселите за електрическия инструмент 
трябва да съответстват на контакта. Никога 
не променяйте щепсела по какъвто и да било 
начин. Не използвайте адаптори за щепсели 

Ташев-Га
лвинг О

ОД

www.tashev-galving.com



898-002-20.06.2019 9

 Това дава възможност за по-добър контрол 
на електрическия инструмент при неочаквани 
ситуации.

• Използвайте подходящо облекло. Не но-
сете свободни дрехи или бижута. Дръжте 
косата и облеклото си далеч от движещи 
се части. Свободни дрехи, бижута или дълга 
коса могат да бъдат уловени в движещи се 
части.

• Ако са предвидени устройства за свързва-
не на съоръжения за извеждане и събира-
не на прах, уверете се, че те са свързани 
и правилно използвани. Използването на 
прахоуловители може да намали опасности-
те, свързани с образуването на прах.

• Не позволявайте познаването, придоби-
то от честата употреба на инструменти, 
да Ви позволи да сте невнимателни и да 
пренебрегнете принципите за безопасност 
при боравене с инструменти. Небрежно 
действие може да причини тежки наранява-
ния в рамките на части от секундата.

Експлоатация и грижа 
за електрическия инструмент 
• Не форсирайте електрическия инстру-

мент. Използвайте подходящ електри-
чески инструмент за съответната задача. 
Правилният електрическия инструмент ще 
свърши работа по-добре и по-безопасно със 
скоростта, за която е проектиран.

• Не използвайте продукта, ако превключ-
вателят не може да спира и включва уре-
да. Ако даден продукт не може да бъде кон-
тролиран с превключвателя, той е опасен и 
трябва да бъде поправен.

• Изключете щепсела от източника на 
захранване и/или извадете батерията, ако 
е подвижна, от електрическия инструмент, 
преди да направите каквито и да било 
настройки, да смените принадлежност-
ите или да съхранявате електрическите 
инструменти. Такива превантивни мерки за 
безопасност намаляват риска от случайно 
включване на електроинструмента.

• Съхранявайте електрическите инструмен-
ти, които не се използват извън обсега на 
деца и не позволявайте на хора, незапоз-
нати с електрическия инструмент или тези 
инструкции, да работят с електрическия 
инструмент. Електрическите инструменти 
могат да бъдат опасни в ръцете на необучени 
потребители.

• Поддържайте електрическите инструмен-
ти и принадлежности. Проверявайте за не-
съответствие или свързване на подвижни 
части, счупване на части и всякакви други 
условия, които могат да повлияят на рабо-
тата на електрическия инструмент. Ако се 
повреди, поправете електрическия инстру-
мент преди следваща употреба. 

 радиатори, шкафове и хладилници. Съ-
ществува повишен риск от токов удар, ако 
тялото Ви е заземено.

• Не излагайте електрическите инструменти 
на дъжд или в мокри условия. Водата, коя-
то влиза в електрическите инструменти ще 
увеличи риска от токов удар.

• Не злоупотребявайте с кабела. Никога не 
използвайте кабела за носене, издърпва-
не или изключване на електрическия ин-
струмент. Дръжте кабела далеч от топли-
на, масло, остри ръбове или движещи се 
части. Повредените или заплетени кабели 
увеличават риска от токов удар.

• Когато работите с електрически инстру-
мент на открито, използвайте удължите-
лен кабел, подходящ за употреба на от-
крито. Използването на кабел, подходящ за 
употреба на открито, намалява риска от токов 
удар.

• Ако работата с електрически инструмент 
на влажно място е неизбежна, използвай-
те захранващо устройство с остатъчен ток 
(RCD). Използването на такова устройство 
намалява риска от токов удар.

Лична безопасност
• Бъдете внимателни, фокусирайте се вър-

ху това, което правите и използвайте здра-
вия разум, когато работите с електрически 
инструмент. Не използвайте електриче-
ския инструмент, докато сте уморени или 
под въздействието на наркотици, алкохол 
или лекарства. Дори и един момент на нев-
нимание по време на работа с електрически 
инструменти може да доведе до сериозни те-
лесни наранявания.

• Използвайте лични предпазни средства. 
Винаги носете предпазни средства за очите. 
Предпазно оборудване като маска срещу 
прах, нехлъзгащи се обувки, твърда каска 
или предпазни средства за слуха, които се 
използват при подходящи условия, ще нама-
ли телесните наранявания.

• Предотвратете неволно стартиране на 
уреда. Уверете се, че превключвателят е 
в положение изключено (OFF), преди да 
свържете инструмента към източника на 
захранване и/или батерията, вдигайки или 
носейки инструмента. Носенето на електри-
чески инструменти с пръст на превключвате-
ля или подаването на захранване към елек-
трически инструменти, които са включени, 
улеснява възникването на злополуки.

• Извадете ключа за настройка или гаечен 
ключ, преди да включите електрическия 
инструмент. Гаечен ключ или инструмент, 
които е оставен, прикрепен към въртяща се 
част на електрическия инструмент, може да 
предизвика телесни наранявания.

• Не се пресягайте. Запазвайте правилна 
стойка и равновесие по всяко време. 
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чината за засядането на пробивния елемент.
• Когато отново стартирате работата на ди-

амантената боркорона в работния детайл, 
проверете дали пробивният елемент се 
върти свободно, преди да го включите. 
Ако пробивният елемент е заседнал, може да 
не се завърти, може да се претовари инстру-
мента или това може да доведе до освобож-
даване на диамантената боркорона от работ-
ния детайл.

• Когато закрепвате стойката за бормаши-
ната с анкери и крепежни елементи към 
работния детайл, уверете се, че използва-
ното закрепване може да задържа здраво 
машината по време на употреба. Ако работ-
ният детайл е слаб или порест, анкерът може 
да изскочи, което ще доведе до освобожда-
ване на стойката на пробивната корона от 
детайла.

• Когато пробивате през стени или тавани, 
уверете се, че сте защитили хората и ра-
ботната зона от другата страна. Боркорона-
та може да премине през отвора или ядката 
може да изпадне от другата страна.

• Когато пробивате на височина, винаги из-
ползвайте устройството за събиране на 
течност, посочено в инструкциите. Не поз-
волявайте на водата да потече в инстру-
мента. Водата, която влиза в електриче-
ския инструмент, ще увеличи риска от токов 
удар.

Обезопасителни механизми  
на продукта
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WARNING: Be careful and use the product
correctly. This product can cause serious
injury or death to the operator or others.

Read the manual carefully and make sure
that you understand the instructions before
you use the product.
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 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: прочетете ин-
струкциите за предупреждения, които 
са представени по-долу, преди да из-
ползвате продукта.

• Не използвайте продукт с дефектни обезопа-
сителни механизми.

• Редовно проверявайте обезопасителните 
механизми. Ако те са дефектни, обърнете 
се към Вашия представителния сервиз на 
Husqvarna.

 Много аварии са причинени от лошо поддър-
жани електрически инструменти.

• Поддържайте инструментите остри и чис-
ти. Добре поддържаните режещи инструмен-
ти с остри режещи ръбове по-трудно могат да 
блокират и с тях се работи по-лесно.

• Използвайте електрическия инструмент, 
принадлежности и елементите на инстру-
ментите, и т.н. в съответствие с настоя-
щите инструкции, като вземете предвид 
работните условия и работата, която тряб-
ва да се извърши. Използването на елек-
трическия инструмент за задачи, различни 
от предвидените, може да доведе до опасна 
ситуация.

• Поддържайте дръжките и повърхности-
те за захващане сухи, чисти, без масло и 
грес. Хлъзгавите дръжки и повърхностите за 
захващане не позволяват безопасна работа и 
контрол на инструмента в непредвидени ситу-
ации.

Техническо обслужване
• Уверете се че Вашия електрически инстру-

мент се обслужва от квалифицирано лице, 
като се използват само идентични резерв-
ни части. Това ще гарантира безопасността 
на електрическия инструмент.

• Никога не ремонтирайте повредени батерии. 
Техническото обслужване на батерии трябва 
да се извършва само от производителя или 
оторизирани технически сервизи.

Предупреждения относно 
безопасността при използване 
на диамантена боркорона
• Когато извършвате пробиване, което изис-

ква използването на вода, насочете водата 
встрани от работната зона на оператора 
или използвайте устройство за събиране 
на течност. Подобни предпазни мерки под-
държат работната зона на оператора суха и 
намаляват риска от токов удар.

• Работете с електрическия инструмент, като 
използвате изолирани повърхности за зах-
ващане, когато извършвате действие, при 
което режещото приспособление може да 
влезе в контакт със скрит кабел или със 
своя собствен кабел. Влизането в контакт 
на режещото приспособление с проводник 
под напрежение може да направи доведе до 
това металните части на инструмента също 
да бъдат под напрежение и да доведе до то-
ков удар за оператора.

• Когато работите с диамантена боркорона, 
носете антифони. Излагането на шум може 
да причини загуба на слуха.

• Когато пробивният елемент е заседнал, 
спрете да натискате надолу и изключете 
инструмента. Разгледайте и предприемете 
коригиращи действия, за да отстраните при-
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За да проверите устройството за остатъчен 
ток
1.  Свържете продукта към контакта. Натиснете 

бутона НУЛИРАНЕ (RESET) и червеният све-
тодиод се включва.

To examine the residual-current device

1. Connect the product to the mains socket. Push the
RESET button and the red LED comes on.

2. Start the product.
3. Push the TEST button.

4. The ground fault circuit interrupter should trip and
the product should stop immediately. Get support
from your dealer if the product does not stop.

5. Reset with the RESET button.

Safety instructions for diamond tools
• When performing drilling that requires the use of

water, route the water away from the operator’s work
area or use a liquid collection device. Such
precautionary measures keep the operator’s work
area dry and reduce the risk of electrical shock.

• Operate power tool by insulated grasping surfaces,
when performing an operation where the cutting
accessory may contact hidden wiring or its own cord.
Cutting accessory contacting a “live” wire may make
exposed metal parts of the power tool “live” and
could give the operator an electric shock.

• Wear hearing protection when diamond drilling.
Exposure to noise can cause hearing loss.

• When the bit is jammed, stop applying downward
pressure and turn off the tool. Investigate and take
corrective actions to eliminate the cause of the bit
jamming.

• When restarting a diamond drill in the workpiece
check that the bit rotates freely before starting. If the
bit is jammed, it may not start, may overload the tool,
or may cause the diamond drill to release from the
workpiece.

• When securing the drill stand with anchors and
fasteners to the workpiece, ensure that the
anchoring used is capable of holding and restraining
the machine during use. If the workpiece is weak or
porous, the anchor may pull out causing the drill
stand to release from the workpiece.

• When drilling through walls or ceilings, ensure to
protect persons and the work area on the other side.
The bit may extend through the hole or the core may
fall out on the other side.

• Do not use this tool for overhead drilling with water
supply. Water entering the power tool will increase
the risk of electric shock.

• When drilling overhead, always use the liquid
collection device specified in the instructions. Do not
allow water to flow into the tool. Water entering the
power tool will increase the risk of electric shock.

Safety instructions for maintenance

WARNING: Inspection and/or maintenance
should be carried out with the motor
switched off and the plug disconnected.

• Maintain power tools and accessories. Check for
misalignment or binding of moving parts, breakage
of parts and any other condition that may affect the
power tool’s operation. If damaged, have the power
tool repaired before use. Many accidents are caused
by poorly maintained power tools.

• Keep cutting tools sharp and clean. Properly
maintained cutting tools with sharp cutting edges are
less likely to bind and are easier to control.

• Have your power tool serviced by a qualified repair
person using only identical replacement parts. This
will ensure that the safety of the power tool is
maintained.
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2.  Включете продукта.
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stand to release from the workpiece.

• When drilling through walls or ceilings, ensure to
protect persons and the work area on the other side.
The bit may extend through the hole or the core may
fall out on the other side.

• Do not use this tool for overhead drilling with water
supply. Water entering the power tool will increase
the risk of electric shock.

• When drilling overhead, always use the liquid
collection device specified in the instructions. Do not
allow water to flow into the tool. Water entering the
power tool will increase the risk of electric shock.

Safety instructions for maintenance

WARNING: Inspection and/or maintenance
should be carried out with the motor
switched off and the plug disconnected.

• Maintain power tools and accessories. Check for
misalignment or binding of moving parts, breakage
of parts and any other condition that may affect the
power tool’s operation. If damaged, have the power
tool repaired before use. Many accidents are caused
by poorly maintained power tools.

• Keep cutting tools sharp and clean. Properly
maintained cutting tools with sharp cutting edges are
less likely to bind and are easier to control.

• Have your power tool serviced by a qualified repair
person using only identical replacement parts. This
will ensure that the safety of the power tool is
maintained.
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4.  Прекъсвачът на веригата за неизправност на 
заземяване трябва да се изключи и продук-
тът трябва да спре незабавно. Ако продуктът 
не спира, осигурете поддръжка от Вашия тър-
говец.

5.  Нулирайте с бутон НУЛИРАНЕ (RESET).

За да проверите превключвателя ВКЛЮЧЕНО/
ИЗКЛЮЧЕНО 
1. Уверете се, че двигателят се включва, когато 

преместите превключвателя ВКЛ./ИЗКЛ. (ON/
OFF) е на положение ВКЛЮЧЕНО (ON).

will ensure that the safety of the power tool is
maintained.

• Never service damaged battery packs. Service of
battery packs should only be performed by the
manufacturer or authorized service providers.

Diamond drill safety warnings
• When performing drilling that requires the use of

water, route the water away from the operator's work
area or use a liquid collection device. Such
precautionary measures keep the operator's work
area dry and reduce the risk of electrical shock.

• Operate power tool by insulated grasping surfaces,
when performing an operation where the cutting
accessory may contact hidden wiring or its own cord.
Cutting accessory contacting a "live" wire may make
exposed metal parts of the power tool "live" and
could give the operator an electric shock.

• Wear hearing protection when diamond drilling.
Exposure to noise can cause hearing loss.

• When the bit is jammed, stop applying downward
pressure and turn off the tool. Investigate and take
corrective actions to eliminate the cause of the bit
jamming.

• When restarting a diamond drill in the workpiece,
check that the bit rotates freely before starting. If the
bit is jammed, it may not start, may overload the tool,
or may cause the diamond drill too release from the
workpiece.

• When securing the drill stand with ancors and
fasteners to the workpiece, ensure that the
anchoring used is capable of holding and restraining
the machine during use. If the workpiece is weak or
porous, the anchor may pull out causing the drill
stand to release from the workpiece.

• When the drilling through walls or ceilings, ensure to
protect persons and the work area on the other side.
The bit may extend through the hole or the core may
fall out on the other side.

• When drilling overhead, always use the liquid
collection device specified in the instructions. Do not
allow water to flow into the tool. Water entering the
power tool will increase the risk of electric shock.

Safety devices on the product

WARNING: Read the warning instructions
that follow before you use the product.

• Do not use a product with defective safety devices.
• Do a check of the safety devices regularly. If the

safety devices are defective, speak to your
Husqvarna service agent.

To do a check of the ON/OFF switch

1. Make sure that the motor starts when you put the
ON/OFF switch in the ON position.

2. Make sure that the motor stops immediately when
you put the switch in the OFF position.

Residual-current device

Note: Not for United Kingdom and Ireland 110V.

Ground fault circuit interrupters are for protection if an
electrical fault occurs.

The LED shows that the ground fault circuit interrupter is
on and that the product can be started. If the LED is not
on, push the RESET button.
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2. Уверете се, че двигателят спира веднага, 
след като преместите превключвателя на по-
ложение ИЗКЛЮЧЕНО (OFF). 

Устройство за остатъчен ток
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тодиодът не свети, натиснете бутона НУЛИРАНЕ 
(RESET).
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• When securing the drill stand with ancors and
fasteners to the workpiece, ensure that the
anchoring used is capable of holding and restraining
the machine during use. If the workpiece is weak or
porous, the anchor may pull out causing the drill
stand to release from the workpiece.

• When the drilling through walls or ceilings, ensure to
protect persons and the work area on the other side.
The bit may extend through the hole or the core may
fall out on the other side.

• When drilling overhead, always use the liquid
collection device specified in the instructions. Do not
allow water to flow into the tool. Water entering the
power tool will increase the risk of electric shock.

Safety devices on the product

WARNING: Read the warning instructions
that follow before you use the product.

• Do not use a product with defective safety devices.
• Do a check of the safety devices regularly. If the

safety devices are defective, speak to your
Husqvarna service agent.

To do a check of the ON/OFF switch

1. Make sure that the motor starts when you put the
ON/OFF switch in the ON position.

2. Make sure that the motor stops immediately when
you put the switch in the OFF position.

Residual-current device

Note: Not for United Kingdom and Ireland 110V.

Ground fault circuit interrupters are for protection if an
electrical fault occurs.

The LED shows that the ground fault circuit interrupter is
on and that the product can be started. If the LED is not
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Инструкции за безопасност при 
поддръжка 

Product overview - drill stand
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1. Jack screw
2. Drill column
3. Scale for depth and angle
4. Angle indicator
5. Drill motor carriage
6. Screw that locks the angle of the drill column
7. Handle
8. Feed lever
9. Rear support
10. Installation plate
11. Lock for drill motor carriage
12. Gearbox
13. Gear rack
14. Wheel set that can be removed

15. Level adjustment screws
16. Bottom plate
17. Hex key, 3 mm and 4 mm
18. Operator's manual

Symbols on the product

WARNING: Be careful and use the product
correctly. This product can cause serious
injury or death to the operator or others.

Read the manual carefully and make sure
that you understand the instructions before
you use the product.
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 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Инспекциите 
и/или поддръжката следва да се из-
вършва при изключен двигател и изва-
ден от контакта щепсел.

• Поддържайте електрическите инструменти 
и принадлежностите. Проверете за несъот-
ветствие или свързване на подвижни части, 
счупване на части и всяко друго състояние, 
което може да повлияе на работата на елек-
троинструмента. Ако се повреди, поправете 
електрическия инструмент преди употреба. 
Много аварии са причинени от лошо поддър-
жани електроинструменти.

• Поддържайте режещите инструменти остри и 
чисти. Правилно поддържаните режещи ин-
струменти с остри режещи ръбове са по-мал-
ко склонни да се свързват и са по-лесни за 
управление.

• Уверете се че Вашият електрически инстру-
мент се обслужва от квалифицирано лице, 
като се използват само идентични резервни 
части. Това ще гарантира безопасността на 
електрическия инструмент.

Инструкции за безопасност при 
използване на инструменти 
с диамантени боркорони
• Когато извършвате пробиване, което изис-

ква използването на вода, насочете водата 
встрани от работната зона на оператора или 
използвайте устройство за събиране на теч-
ност. Подобни предпазни мерки поддържат 
работната зона на оператора суха и намаля-
ват риска от токов удар.

• Работете с електрическия инструмент като 
използвате изолирани повърхности за захва-
щане, когато извършвате действие, при което 
режещото приспособление може да влезе в 
контакт със скрит кабел или със своя собст-
вен кабел. Влизането в контакт на режещото 
приспособление с проводник под напреже-
ние, може да направи доведе до това метал-
ните части на инструмента също да бъдат 
под напрежение и да доведе до токов удар за 
оператора.

• Когато работите с диамантена боркорона, но-
сете антифони. Излагането на шум може да 
причини загуба на слуха.

• Когато пробивният елемент е заседнал, спре-
те да натискате надолу и изключете инстру-
мента. Разгледайте и предприемете кориги-
ращи действия, за да отстраните причината 
за засядането на пробивния елемент.

• Когато отново стартирате работа с диаман-
тената боркорона в работния детайл, прове-
рете дали пробивният елемент се върти сво-
бодно, преди да го включите. Ако пробивният 
елемент е заседнал, може да не се завърти, 
може да се претовари инструмента или това 
може да доведе до освобождаване на диа-
мантената боркорона от работния детайл.

• Когато закрепвате стойката за бормашината 
с анкери и крепежни елементи към работния 
детайл, уверете се, че използваното закреп-
ване може да задържа здраво машината по 
време на употреба. Ако работният детайл е 
слаб или порест, анкерът може да се издър-
па, което ще доведе до освобождаване на 
стойката на боркороната от детайла.

• Когато пробивате през стени или тавани, уве-
рете се, че сте защитили хората и работната 
зона от другата страна. Боркороната може да 
премине през отвора или ядката може да из-
падне от другата страна.

• Не използвайте този инструмент за пробива-
не на височина при подаване на вода. Навли-
зането на вода в електрическия инструмент 
ще увеличи опасността от токов удар.

• Когато пробивате на височина винаги използ-
вайте устройството за събиране на течност, 
посочено в инструкциите. Не позвУолявайте 
на водата да потече в инструмента. Водата, 
която влиза в електрическия инструмент, ще 
увеличи риска от токов удар.
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Монтаж

Инсталиране

Въведение

Product overview - drill stand
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1. Jack screw
2. Drill column
3. Scale for depth and angle
4. Angle indicator
5. Drill motor carriage
6. Screw that locks the angle of the drill column
7. Handle
8. Feed lever
9. Rear support
10. Installation plate
11. Lock for drill motor carriage
12. Gearbox
13. Gear rack
14. Wheel set that can be removed

15. Level adjustment screws
16. Bottom plate
17. Hex key, 3 mm and 4 mm
18. Operator's manual

Symbols on the product

WARNING: Be careful and use the product
correctly. This product can cause serious
injury or death to the operator or others.

Read the manual carefully and make sure
that you understand the instructions before
you use the product.
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 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: преди да из-
ползвате продукта, прочетете и разбе-
рете раздела относно безопасността.
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15. Level adjustment screws
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Symbols on the product

WARNING: Be careful and use the product
correctly. This product can cause serious
injury or death to the operator or others.

Read the manual carefully and make sure
that you understand the instructions before
you use the product.
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 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: за да предо-
твратите наранявания, изключете 
захранващия кабел и отстранете бор-
короната преди монтажа.

Поставяне на колелата 
1. Поставете колелата в задната страна на до-

лната плоча.
2. Затегнете винтовете. 

Assembly
Introduction

WARNING: Read and understand the safety
chapter before you assemble the product.

WARNING: To prevent injury, disconnect the
power cord and remove the drill bit before
assembly.

To attach the wheel kit
1. Attach the wheel kit on the rear side of the bottom

plate.
2. Tighten the screws.

To attach the drill motor
1. Lock the drill motor carriage.
2. Attach the drill motor on the installation plate (A).
3. Attach the installation plate and drill motor in the

track (B) on the drill motor carriage.
4. Turn the screw (C) to lock the drill motor into

position.

A

B

C

Installation
Drill stand installation in operations
There are 2 methods that can be used to attach the drill
stand during a drill operation:

• With an expander bolt
• With a rod that has a thread, washer and locknut
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Поставяне на двигателя на 
бормашината
1. Заключете шейната на двигателя на борма-

шината.
2. Поставете двигателя на бормашината върху 

инсталационната 
 плоча (A).
3. Поставете инсталационната плоча и двигате-

ля на бормашината в жлеба (B) на шейната 
на двигателя на бормашината.

4. Завъртете винта (C), за да фиксирате шейна-
та на двигателя на бормашината.

Assembly
Introduction

WARNING: Read and understand the safety
chapter before you assemble the product.

WARNING: To prevent injury, disconnect the
power cord and remove the drill bit before
assembly.

To attach the wheel kit
1. Attach the wheel kit on the rear side of the bottom

plate.
2. Tighten the screws.

To attach the drill motor
1. Lock the drill motor carriage.
2. Attach the drill motor on the installation plate (A).
3. Attach the installation plate and drill motor in the

track (B) on the drill motor carriage.
4. Turn the screw (C) to lock the drill motor into

position.

A

B

C

Installation
Drill stand installation in operations
There are 2 methods that can be used to attach the drill
stand during a drill operation:

• With an expander bolt
• With a rod that has a thread, washer and locknut
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Инсталиране на стойката на бормашината по време на работа
Съществуват два метода, които могат да се използват за закрепване на стойката на бормашината по 
време на работа:
• с болт с разширяващ се елемент;
• с шпилка, шайба и контрагайка.
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Инсталация на стойката 
на бормашината с болт 
с разширяващ се елемент
1.  Направете отвор за болта. Измерете разстоя-

ние от 335 мм (13,2 инча) от центъра на отво-
ра, който ще пробиете.

To attach the drill stand with an expander bolt
1. Make a hole for the expander bolt. Measure a

distance of 335 mm (13.2 in.) from the center of the
hole that you will drill.

335 mm

(13,2”)

2. Attach the bottom plate with an expander bolt.
3. Tighten the expander bolt fully.
4. If it is necessary, adjust the bottom plate. Use the

level adjustment screws to adjust the bottom plate to
the surface.

To attach the drill stand with a rod that has a
thread
1. Examine the surface quality of the roof or walls to

see if the surface quality is sufficient to make holes
in.

2. If the surface quality is sufficient, attach the bottom
plate with a rod that has a thread.

3. Install the drill stand with a washer and locknut.

Operation
Before you operate the product
1. Read the operator's manual carefully and make sure

that you understand the instructions.
2. Keep the work area clean and bright to prevent

accidents to occur.
3. Do a daily start and stop check. Refer to To do a

check of the ON/OFF switch on page 9
4. Do daily maintenance. Refer to Daily maintenance of

the drill motor on page 14.
5. Make sure that the product is installed correctly. The

drill bit and drill stand must be attached correctly.
Use an applicable method to attach the product on
the drill stand.

6. Use personal protective equipment. Refer to 
Personal protective equipment on page 7.

7. Make sure that the water system is not damaged
and is connected to the product.

8. Make sure that the residual-current device is started.
Refer to Residual-current device on page 9 and To
examine the residual-current device on page 10
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2.  Закрепете долната плоча с болт с разширява-
щия се елемент.

3.  Затегнете напълно.
4.  Ако е необходимо, регулирайте долната пло-

ча. Използвайте винтовете за регулиране на 
нивото, за да регулирате долната плоча спря-
мо повърхността.

Закрепване на стойката на бормашината 
с шпилка
1.  Проучете качеството на повърхността на 

покрива или стените, за да видите дали ка-
чеството на повърхността е достатъчно, за да 
пробиете отвори.

2.  Ако качеството на повърхността е достатъчно 
добро, прикрепете долната плоча с шпилка.

3.  Инсталирайте стойката на бормашината с 
шайба и контрагайка.

Експлоатация

Преди да започне 
експлоатацията на продукта
1. Прочетете внимателно ръководството за 

експлоатация и се уверете, че разбирате ин-
струкциите.

2.  Поддържайте работната зона чиста и светла, 
за да предотвратите инциденти.

3.  Извършете ежедневна проверка за старти-
ране и спиране. Виж раздел „Извършване на 
проверка на превключвателя ВКЛЮЧЕНО/
ИЗКЛЮЧЕНО“ на стр. 11.

4.  Извършете ежедневна поддръжка. Виж раз-
дел „Ежедневна поддръжка на двигателя на 
бормашината“ на стр.16.

5.  Уверете се, че продуктът е инсталиран пра-
вилно. Боркороната и стойката за бормаши-
ната трябва да бъдат закрепени правилно. 
Използвайте приложим метод, за да прикре-
пите продукта към стойката.

6.  Използвайте лични предпазни средства. Виж 
раздел „Лични предпазни средства“ на стр. 
7.

7.  Уверете се, че водната система не е повреде-
на и е свързана към продукта.

8.  Уверете се, че устройството за остатъчен ток 
е стартирано. Виж раздел „Устройство за 
остатъчен ток“ на стр. 11 и „Преглед на 
устройството за остатъчен ток“ на стр. 
11.

мм
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Регулиране ъгъла на колоната
1.  Разхлабете винтовете, които фиксират про-

бивната колона и задайте приложимия ъгъл 
на пробиване.

To adjust the angle of the drill column
1. Loosen the screws that lock the drill column and set

the applicable drill angle.

2. Use the angle indicator for approximate adjustment.
If higher precision is necessary, use alternative
methods to measure.

3. Tighten the lock screws of the drill column. Use the
feed lever. The drill column can be tilted 0-60°.

To connect the water supply
1. Connect the water connector to the water supply (A).

B

A

2. Open the water system (B). Refer to Technical data -
drill motor on page 17 for maximum water pressure.

To start the product
CAUTION: Do not use more force than
necessary. This only makes the operation
slow and cause overload to the motor.

CAUTION: Use especially very small
pressure where there are rebars. High
pressure against rebars releases the
residual-current device.

1. Start the water system.
2. Push the power switch fully.
3. Let the motor speed increase to the maximum speed

before the drill bit comes in touch with the workpiece.
4. Push the drill bit on to the workpiece with the feed

lever.
5. Use very small pressure initially, this is to keep the

drill bit in correct position. Then continue as usual.
6. If the residual-current device releases, remove the

drill bit from the workpiece before you reset.

To stop the product
WARNING: The drill bit continues to rotate
for some time after the motor stops. Do not
stop the drill bit with your hands. Injuries can
occur.

1. Push the on/off switch to stop the product.
2. Wait until the drill bit has fully stopped.

To decrease the temperature of the
motor
• Operate the product with no load for 2 minutes to

decrease the temperature of the motor.
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2.  Използвайте индикатор за ъгъла с цел точ-
ност на регулирането. Ако е необходима 
по-висока точност, използвайте алтернативни 
методи за измерване.

3.  Затегнете фиксиращите винтове на борма-
шината. Използвайте лоста за подаване. 
Пробивната колона може да бъде наклонена 
в диапазона от 0–60°.

Свързване на системата 
за подаване на вода
1.  Свържете конектора за вода към подаването 

на вода (А).

To adjust the angle of the drill column
1. Loosen the screws that lock the drill column and set

the applicable drill angle.

2. Use the angle indicator for approximate adjustment.
If higher precision is necessary, use alternative
methods to measure.

3. Tighten the lock screws of the drill column. Use the
feed lever. The drill column can be tilted 0-60°.

To connect the water supply
1. Connect the water connector to the water supply (A).

B

A

2. Open the water system (B). Refer to Technical data -
drill motor on page 17 for maximum water pressure.

To start the product
CAUTION: Do not use more force than
necessary. This only makes the operation
slow and cause overload to the motor.

CAUTION: Use especially very small
pressure where there are rebars. High
pressure against rebars releases the
residual-current device.

1. Start the water system.
2. Push the power switch fully.
3. Let the motor speed increase to the maximum speed

before the drill bit comes in touch with the workpiece.
4. Push the drill bit on to the workpiece with the feed

lever.
5. Use very small pressure initially, this is to keep the

drill bit in correct position. Then continue as usual.
6. If the residual-current device releases, remove the

drill bit from the workpiece before you reset.

To stop the product
WARNING: The drill bit continues to rotate
for some time after the motor stops. Do not
stop the drill bit with your hands. Injuries can
occur.

1. Push the on/off switch to stop the product.
2. Wait until the drill bit has fully stopped.

To decrease the temperature of the
motor
• Operate the product with no load for 2 minutes to

decrease the temperature of the motor.
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2.  Отворете водната система (B). Виж раздел 
„Технически данни – двигател на бормаши-
ната“ на стр. 20 за максимално налягане на 
водата.

Стартиране на продукта

Product overview - drill stand
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1. Jack screw
2. Drill column
3. Scale for depth and angle
4. Angle indicator
5. Drill motor carriage
6. Screw that locks the angle of the drill column
7. Handle
8. Feed lever
9. Rear support
10. Installation plate
11. Lock for drill motor carriage
12. Gearbox
13. Gear rack
14. Wheel set that can be removed

15. Level adjustment screws
16. Bottom plate
17. Hex key, 3 mm and 4 mm
18. Operator's manual

Symbols on the product

WARNING: Be careful and use the product
correctly. This product can cause serious
injury or death to the operator or others.

Read the manual carefully and make sure
that you understand the instructions before
you use the product.
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 ВНИМАНИЕ: не използвайте повече 
сила от необходимото. Това забавя 
работата и води до претоварване на 
двигателя.

Product overview - drill stand
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2. Drill column
3. Scale for depth and angle
4. Angle indicator
5. Drill motor carriage
6. Screw that locks the angle of the drill column
7. Handle
8. Feed lever
9. Rear support
10. Installation plate
11. Lock for drill motor carriage
12. Gearbox
13. Gear rack
14. Wheel set that can be removed

15. Level adjustment screws
16. Bottom plate
17. Hex key, 3 mm and 4 mm
18. Operator's manual

Symbols on the product

WARNING: Be careful and use the product
correctly. This product can cause serious
injury or death to the operator or others.

Read the manual carefully and make sure
that you understand the instructions before
you use the product.
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 ВНИМАНИЕ: Използвайте малко на-
тиск там, където има арматура. Из-
ползването на прекомерен натиск при 
наличие на арматура освобождава ос-
татъчния ток.

1.  Стартирайте системата за вода.
2.  Натиснете напълно превключвателя за 

захранване.
3.  Оставете скоростта на двигателя да се увели-

чи до максималната скорост, преди боркоро-
ната да влезе в контакт с детайла.

4.  Натиснете боркороната към детайла с лоста 
за подаване.

5.  Първоначално използвайте малко натиск, 
като това се прави, за да поддържате бор-
короната в правилно положение. След това 
продължете както обикновено.

6.  Ако устройството за остатъчен ток се освобо-
ди, отстранете боркороната от детайла, пре-
ди да нулирате.

Спиране на продукта

Product overview - drill stand
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4. Angle indicator
5. Drill motor carriage
6. Screw that locks the angle of the drill column
7. Handle
8. Feed lever
9. Rear support
10. Installation plate
11. Lock for drill motor carriage
12. Gearbox
13. Gear rack
14. Wheel set that can be removed

15. Level adjustment screws
16. Bottom plate
17. Hex key, 3 mm and 4 mm
18. Operator's manual

Symbols on the product

WARNING: Be careful and use the product
correctly. This product can cause serious
injury or death to the operator or others.

Read the manual carefully and make sure
that you understand the instructions before
you use the product.
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 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: боркороната 
продължава да се върти известно вре-
ме след спиране на двигателя. Не спи-
райте пробивната корона с ръце. Това 
може да доведе до наранявания.

1.  Натиснете превключвателя за включване/из-
ключване, за да спрете продукта.

2.  Изчакайте докато боркороната напълно спре 
да се върти.

Понижаване на температурата 
на двигателя 
• Оставете продукта без натоварване за 2 ми-

нути, за да намалите температурата на двига-
теля.
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Поддръжка

Въведение

Product overview - drill stand
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1. Jack screw
2. Drill column
3. Scale for depth and angle
4. Angle indicator
5. Drill motor carriage
6. Screw that locks the angle of the drill column
7. Handle
8. Feed lever
9. Rear support
10. Installation plate
11. Lock for drill motor carriage
12. Gearbox
13. Gear rack
14. Wheel set that can be removed

15. Level adjustment screws
16. Bottom plate
17. Hex key, 3 mm and 4 mm
18. Operator's manual

Symbols on the product

WARNING: Be careful and use the product
correctly. This product can cause serious
injury or death to the operator or others.

Read the manual carefully and make sure
that you understand the instructions before
you use the product.
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 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: прочетете и раз-
берете раздела относно безопасност-
та, преди да извършвате поддръжка 
на продукта.

Product overview - drill stand
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2. Drill column
3. Scale for depth and angle
4. Angle indicator
5. Drill motor carriage
6. Screw that locks the angle of the drill column
7. Handle
8. Feed lever
9. Rear support
10. Installation plate
11. Lock for drill motor carriage
12. Gearbox
13. Gear rack
14. Wheel set that can be removed

15. Level adjustment screws
16. Bottom plate
17. Hex key, 3 mm and 4 mm
18. Operator's manual

Symbols on the product

WARNING: Be careful and use the product
correctly. This product can cause serious
injury or death to the operator or others.

Read the manual carefully and make sure
that you understand the instructions before
you use the product.
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 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: за да предо-
твратите наранявания, изключете ка-
бела преди да извършите поддръжка 
на продукта. 

Ежедневна поддръжка
на бормашината
• Уверете се, че гайките и винтовете са затегна-

ти.
• Уверете се, че превключвателят за включва-

не/изключване работи правилно.
• Почистете външната повърхност на двигате-

ля на бормашината.
• Уверете се, че отворите за студения въздух 

са чисти.
• Уверете се, че захранващият кабел и удължи-

телният кабел са в добро състояние и не са 
повредени.

Ежедневна поддръжка 
на стойката за бормашината
• Уверете се, че гайките и винтовете са стегна-

ти.
• Почистете външната повърхност на стойката 

за бормашината.
• Уверете се, че лостът за подаване се движи 

безпрепятствено.
• Уверете се, че предавките се движат лесно и 

безшумно.
• Прегледайте пробивната колона, потърсете 

износване или повреда.
• Уверете се, че шейната на двигателя на бор-

машината се движи лесно и не „играе“ спрямо 
пробивната колона.

Почистване на бормашината

Product overview - drill stand
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1. Jack screw
2. Drill column
3. Scale for depth and angle
4. Angle indicator
5. Drill motor carriage
6. Screw that locks the angle of the drill column
7. Handle
8. Feed lever
9. Rear support
10. Installation plate
11. Lock for drill motor carriage
12. Gearbox
13. Gear rack
14. Wheel set that can be removed

15. Level adjustment screws
16. Bottom plate
17. Hex key, 3 mm and 4 mm
18. Operator's manual

Symbols on the product

WARNING: Be careful and use the product
correctly. This product can cause serious
injury or death to the operator or others.

Read the manual carefully and make sure
that you understand the instructions before
you use the product.
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 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: не почиствай-
те двигателя на бормашината с вода. 
Водата може да причини късо съеди-
нение или да повреди двигателя на 
бормашината.

• Почистете боркороната и бормашината със 
сгъстен въздух.

• Уверете се, че върху охлаждащите отвори ня-
мат замърсявания или запушвания

Смяна на боркороната

Product overview - drill stand
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15. Level adjustment screws
16. Bottom plate
17. Hex key, 3 mm and 4 mm
18. Operator's manual

Symbols on the product

WARNING: Be careful and use the product
correctly. This product can cause serious
injury or death to the operator or others.

Read the manual carefully and make sure
that you understand the instructions before
you use the product.
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 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: извадете щепсе-
ла от контакта преди да смените бор-
короната.

1.  Уверете се, че имате нова боркорона, 2 гаеч-
ни ключа и водоустойчива грес.

2. Използвайте гаечните ключове, за да отстра-
ните боркороната.

Maintenance
Introduction

WARNING: Read and understand the safety
chapter before you do maintenance on the
product.

WARNING: To prevent injury, disconnect the
power cord before you do maintenance.

Daily maintenance of the drill motor
• Make sure that the nuts and screws are tight.
• Make sure that the on/off switch unit operates

correctly.
• Clean the external surface of the drill motor.
• Make sure that the cold air openings are clean.
• Make sure that the power cord and the extension

cable are in good condition and not damaged.

Daily maintenance of the drill stand
• Make sure that the nuts and screws are tight.
• Clean the external surface of the drill stand.
• Make sure that the feed lever moves without

resistance.
• Make sure that the gears move easily and do not

cause a noise.
• Examine the drill column, look for wear or damage.
• Make sure that the drill motor carriage moves easily

and that there is no play against the drill column.

To clean the drill motor
WARNING: Do not clean the drill motor with
water. Water can cause short-circuit or
damage to the drill motor.

• Clean the drill bit and drill motor with compressed
air.

• Make sure that there is no dirt or blockage on the
cold air openings.

To replace the drill bit

WARNING: Pull out the plug from the mains
outlet before you replace the drill bit.

1. Make sure that you have got a new drill bit, 2
wrenches and water resistant grease.

2. Use the wrenches to remove the drill bit.

3. Apply water resistant grease to the thread of the new
drill bit.

4. Use the wrenches to attach the drill bit.

Clutch
If transmitted torque is lowered, the clutch must be
adjusted. Let an approved service center adjust the
clutch.

To replace the carbon brushes
Remove and examine the carbon brushes weekly if the
drill motor is used daily. At longer intervals if the drill
motor is not used frequently. The area of wear must be
equal on the two carbon brushes and not damaged.

CAUTION: You must replace the 2 carbon
brushes at the same time.

1. Remove the cover for the carbon brushes with a flat
wide screwdriver.

2. Carefully remove the carbon brushes. Replace the
carbon brushes if there is less than 6 mm remaining
on the brushes.

3. Install new carbon brushes.
4. Attach the cover for the carbon brushes.
5. Operate the drill motor at idle speed for 10 minutes

to do a run-in of the new carbon brushes.
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3. Нанесете водоустойчива грес върху резбата 
на новата боркорона.

4. Използвайте гаечните ключове, за да прикре-
пите боркороната.

Съединител 
Ако предаденият въртящ момент е намален, съ-
единителят трябва да се регулира. Погрижете се 
съединителят да бъде регулиран в одобрен сер-
виз.

Смяна на въглеродните четки
Изваждайте и преглеждайте въглеродните четки 
ежеседмично, ако бормашината се използва еже-
дневно. Правете това на по-дълги интервали, ако 
бормашината не се използва често. Площта на 
износване трябва да е равна при двете въглерод-
ни четки и да няма увреждане.
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11. Lock for drill motor carriage
12. Gearbox
13. Gear rack
14. Wheel set that can be removed

15. Level adjustment screws
16. Bottom plate
17. Hex key, 3 mm and 4 mm
18. Operator's manual

Symbols on the product

WARNING: Be careful and use the product
correctly. This product can cause serious
injury or death to the operator or others.

Read the manual carefully and make sure
that you understand the instructions before
you use the product.
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 ВНИМАНИЕ: трябва да смените две-
те въглеродни четки едновременно. 
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1.  Свалете капака на въглеродните четки с по-
мощта на отвертка с плосък шлиц.

Maintenance
Introduction

WARNING: Read and understand the safety
chapter before you do maintenance on the
product.

WARNING: To prevent injury, disconnect the
power cord before you do maintenance.

Daily maintenance of the drill motor
• Make sure that the nuts and screws are tight.
• Make sure that the on/off switch unit operates

correctly.
• Clean the external surface of the drill motor.
• Make sure that the cold air openings are clean.
• Make sure that the power cord and the extension

cable are in good condition and not damaged.

Daily maintenance of the drill stand
• Make sure that the nuts and screws are tight.
• Clean the external surface of the drill stand.
• Make sure that the feed lever moves without

resistance.
• Make sure that the gears move easily and do not

cause a noise.
• Examine the drill column, look for wear or damage.
• Make sure that the drill motor carriage moves easily

and that there is no play against the drill column.

To clean the drill motor
WARNING: Do not clean the drill motor with
water. Water can cause short-circuit or
damage to the drill motor.

• Clean the drill bit and drill motor with compressed
air.

• Make sure that there is no dirt or blockage on the
cold air openings.

To replace the drill bit

WARNING: Pull out the plug from the mains
outlet before you replace the drill bit.

1. Make sure that you have got a new drill bit, 2
wrenches and water resistant grease.

2. Use the wrenches to remove the drill bit.

3. Apply water resistant grease to the thread of the new
drill bit.

4. Use the wrenches to attach the drill bit.

Clutch
If transmitted torque is lowered, the clutch must be
adjusted. Let an approved service center adjust the
clutch.

To replace the carbon brushes
Remove and examine the carbon brushes weekly if the
drill motor is used daily. At longer intervals if the drill
motor is not used frequently. The area of wear must be
equal on the two carbon brushes and not damaged.

CAUTION: You must replace the 2 carbon
brushes at the same time.

1. Remove the cover for the carbon brushes with a flat
wide screwdriver.

2. Carefully remove the carbon brushes. Replace the
carbon brushes if there is less than 6 mm remaining
on the brushes.

3. Install new carbon brushes.
4. Attach the cover for the carbon brushes.
5. Operate the drill motor at idle speed for 10 minutes

to do a run-in of the new carbon brushes.
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2.  Внимателно отстранете въглеродните четки. 
Сменете въглеродните четки, ако има остатък 
по-малко от 6 мм върху четките.

3.  Поставете нови въглеродни четки.
4.  Поставете капака на въглеродните четки.
5.  Задействайте двигателя на бормашината на 

празен ход в продължение на 10 минути, за 
да извършите напасване на новите въглерод-
ни четки.

Почистване и смазване 
на стойката на бормашината

Product overview - drill stand
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6. Screw that locks the angle of the drill column
7. Handle
8. Feed lever
9. Rear support
10. Installation plate
11. Lock for drill motor carriage
12. Gearbox
13. Gear rack
14. Wheel set that can be removed

15. Level adjustment screws
16. Bottom plate
17. Hex key, 3 mm and 4 mm
18. Operator's manual

Symbols on the product

WARNING: Be careful and use the product
correctly. This product can cause serious
injury or death to the operator or others.

Read the manual carefully and make sure
that you understand the instructions before
you use the product.
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 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: ако не почисти-
те стойката на бормашината, тя може 
да се повреди.

1.  Извадете бормашината.
2.  Почистете стойката на бормашината с парос-

труйка и след това отстранете останалата 
вода със суха кърпа.

3.  Смажете подвижните части на стойката на 
бормашината. Нанесете грес върху контакт-
ните повърхности, за да предотвратите коро-
зия.

Регулиране на шейната 
на бормашината
Ако между пробивната колона и шейната на бор-
машината има свободно движение, шейната тряб-
ва да се регулира.
1.  Свалете пластмасовите капаци отгоре и от-

долу на шейната на бормашината.

To clean and lubricate the drill stand

CAUTION: If you do not clean the drill stand,
it can become damaged.

1. Remove the drill motor.
2. Clean the drill stand with a high pressure washer

and then remove remaining water with a dry cloth.
3. Lubricate the moving parts on the drill stand. Apply

grease to the contact surfaces to prevent corrosion.

To adjust the drill motor carriage
If there is play between the drill column and the drill
motor carriage, the drill motor carriage must be
adjusted.

1. Remove the plastic covers from the top and bottom
of the drill motor carriage.

2. Loosen the set screws that hold the roller shafts.

3. Start with the top roller shaft. Use a flat screwdriver
and turn clockwise to move the roller shaft nearer to
the drill column.

4. Tighten the set screw to lock the roller shaft.
5. Adjust the lower roller shaft, turn the screw

counterclockwise to move the roller shaft nearer to
the drill column.

6. Tighten the set screw to lock the roller shaft.
7. Use the feed lever to see if the drill motor carriage

moves smoothly on the drill column. If not, adjust the
roller shafts again.

8. Install the plastic covers to the top and bottom of the
drill motor carriage.
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2.  Разхлабете фиксиращите винтове, които при-
държат ролковите валове.

To clean and lubricate the drill stand

CAUTION: If you do not clean the drill stand,
it can become damaged.

1. Remove the drill motor.
2. Clean the drill stand with a high pressure washer

and then remove remaining water with a dry cloth.
3. Lubricate the moving parts on the drill stand. Apply

grease to the contact surfaces to prevent corrosion.

To adjust the drill motor carriage
If there is play between the drill column and the drill
motor carriage, the drill motor carriage must be
adjusted.

1. Remove the plastic covers from the top and bottom
of the drill motor carriage.

2. Loosen the set screws that hold the roller shafts.

3. Start with the top roller shaft. Use a flat screwdriver
and turn clockwise to move the roller shaft nearer to
the drill column.

4. Tighten the set screw to lock the roller shaft.
5. Adjust the lower roller shaft, turn the screw

counterclockwise to move the roller shaft nearer to
the drill column.

6. Tighten the set screw to lock the roller shaft.
7. Use the feed lever to see if the drill motor carriage

moves smoothly on the drill column. If not, adjust the
roller shafts again.

8. Install the plastic covers to the top and bottom of the
drill motor carriage.
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3.  Започнете с горния ролков вал. Използвайте 
плоска отвертка и завъртете по посока на ча-
совниковата стрелка, за да придвижите рол-
ковия вал по-близо до бормашината.
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4.  Затегнете фиксиращия винт, за да блокирате 
ролковия вал.

5.  Регулирайте долния ролков вал, завъртете 
винта обратно на часовниковата стрелка, 
за да придвижите ролковия вал по-близо до 
бормашината.

To clean and lubricate the drill stand

CAUTION: If you do not clean the drill stand,
it can become damaged.

1. Remove the drill motor.
2. Clean the drill stand with a high pressure washer

and then remove remaining water with a dry cloth.
3. Lubricate the moving parts on the drill stand. Apply

grease to the contact surfaces to prevent corrosion.

To adjust the drill motor carriage
If there is play between the drill column and the drill
motor carriage, the drill motor carriage must be
adjusted.

1. Remove the plastic covers from the top and bottom
of the drill motor carriage.

2. Loosen the set screws that hold the roller shafts.

3. Start with the top roller shaft. Use a flat screwdriver
and turn clockwise to move the roller shaft nearer to
the drill column.

4. Tighten the set screw to lock the roller shaft.
5. Adjust the lower roller shaft, turn the screw

counterclockwise to move the roller shaft nearer to
the drill column.

6. Tighten the set screw to lock the roller shaft.
7. Use the feed lever to see if the drill motor carriage

moves smoothly on the drill column. If not, adjust the
roller shafts again.

8. Install the plastic covers to the top and bottom of the
drill motor carriage.

898 - 002 - 20.06.2019 15

6.  Затегнете фиксиращия винт, за да блокирате 
ролковия вал.

7.  Използвайте лоста за подаване, за да прове-
рите дали шейната на бормашината се движи 
плавно по пробивната колона. Ако не, регули-
райте отново ролковите валове.

To clean and lubricate the drill stand

CAUTION: If you do not clean the drill stand,
it can become damaged.

1. Remove the drill motor.
2. Clean the drill stand with a high pressure washer

and then remove remaining water with a dry cloth.
3. Lubricate the moving parts on the drill stand. Apply

grease to the contact surfaces to prevent corrosion.

To adjust the drill motor carriage
If there is play between the drill column and the drill
motor carriage, the drill motor carriage must be
adjusted.

1. Remove the plastic covers from the top and bottom
of the drill motor carriage.

2. Loosen the set screws that hold the roller shafts.

3. Start with the top roller shaft. Use a flat screwdriver
and turn clockwise to move the roller shaft nearer to
the drill column.

4. Tighten the set screw to lock the roller shaft.
5. Adjust the lower roller shaft, turn the screw

counterclockwise to move the roller shaft nearer to
the drill column.

6. Tighten the set screw to lock the roller shaft.
7. Use the feed lever to see if the drill motor carriage

moves smoothly on the drill column. If not, adjust the
roller shafts again.

8. Install the plastic covers to the top and bottom of the
drill motor carriage.

898 - 002 - 20.06.2019 15

8.  Поставете пластмасовите капаци в горната и 
долната част на шейната на бормашината.

Ташев-Га
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Отстраняване на неизправности
Ако не можете да намерите решение на неизправностите в настоящото Ръководство за експлоатация, се 
свържете с представител от оторизиран сервиз за Husqvarna.

Проблем Стъпки, които 
да се предпри-
емат веднага

Възможна причина Решение

Работи необи-
чайно бавно

Проверете 
боркороната

Боркороната е износена Сменете боркороната

Боркороната е задръстена 
с частици

Почистете боркороната с теле-
на четка и увеличете налягане-
то на водата.

Диамантената боркорона 
е заоблена

Използвайте по-мека боркоро-
на. Увеличете силата на лоста 
за подаване.

Потърсете ме-
тални прахови 
частици в от-
падните води

Двигателят на бормашината
 е прерязал арматура

Внимателно преместете лоста 
за подаване да не освобождава 
устройството за остатъчен ток.

Боркороната 
е блокирана

Спрете двигате-
ля на бормаши-
ната

Камък или стоманен прът 
е захванат между ядката 
и боркороната

Завъртете боркороната по по-
сока на часовниковата стрел-
ка, за да я освободите, докато 
издърпате лоста за подаване. 
Ако го завъртите обратно на ча-
совниковата стрелка, може да 
разхлабите боркороната.

Долната плоча се движи 
по време на работа

Нулирайте долната плоча 
и затегнете до безопасно ниво.

Скобата се движи твърде 
свободно.

Регулирайте правилно 
хлабината на скобата.

Външният диаметър на борко-
роната е същия като на тръбата

Сменете боркороната

Тръбата 
е изтрита

Скобата се движи твърде 
свободно

Регулирайте правилно 
хлабината на скобата.

Боркороната, тръбата или 
долната плоча са разхлабени

Затегнете до безопасно ниво.

Боркороната е повредена Сменете боркороната.

Частиците не се освобождават 
правилно.

Увеличете налягането и обема 
на водата.

Транспорт и съхранение

Транспорт и съхранение
• Съхранявайте продукта в заключена зона, за да предотвратите достъпа на деца или лица, които не 

са упълномощени.
• Съхранявайте продукта на сухо място, без вероятност от замръзване.
• Извадете боркороната преди транспортиране или съхранение на продукта. Това се прави с цел да се 

предотврати повреда на продукта и боркороната.
• Обезопасете продукта по време на транспортиране, за да предотвратите повреда и злополуки.

Ташев-Га
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Технически данни

DMS 240

Мотор

Електрически мотор монофазен

Номинално напрежение, V 230/100–120

Номинална изходна мощност, W 2400

Номинален ток, А

230 V 10

100–120 V 20

Тегло

кг/lbs 5,9/13

Скорост на шпиндела, свободен ход, об./мин

Позиция 1 390

Позиция 2 890

Боркорона

Максимален диаметър на боркороната, мм/инч 250/10

Резба на шпиндела, вътрешна G 1/2“ външна 5/8“ 11 UNC

Резба на шпиндела, външна 1 1/4“ 7 UNC

Максимално налягане на водата, bar 8

Конектор за вода G 1/4“

Шумови емисии

Ниво на мощност на звук, измерено в dB(A) 106

Ниво на мощност на звук, гарантирано LWA dB(A) 107

Нива на звук

Нива на звуково налягане при ухото на оператора, dB(A) 90

Ниво на вибрациите

Дръжка, м/сек2 <2

Технически данни –  бормашина

Ташев-Га
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Техническо обслужване 

Одобрен сервизен център
За да откриете най-близкия до Вас одобрен сервизен център на Husqvarna, моля, разгледайте интернет 
страницата ни.

Технически данни – стойка на бормашината
Височина, мм/инч 1052/41,4

Широчина, мм/инч 266/10,5

Дълбочина, мм/инч 545/21,5

Тегло кг/lbs 14,5/32

Дължина при транспортиране, мм/инч 686/27

Ъгъл на колоната 0–60°

Технически данни

Ташев-Га
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Декларация на ЕО за съответствие

Ние, Husqvarna AB, SE-561 82 Хускварна, Швеция, тел: + 46-36-146500, декларира с изключителна отго-
ворност, че продуктът:

е изцяло в съответствие със следните директиви и регламенти на ЕС:

Като следните стандарти са хармонизирани и/или са приложени следните 
технически спецификации:
EN ISO 12100:2010 
EN 12348:2000+A1:2009
EN 60335-2-72:2012 

Партиле, 10 април 2019 г.

EC Declaration of Conformity
EU Declaration of Conformity
We, Husqvarna AB, SE-561 82 Huskvarna, Sweden, tel:
+46-36-146500, declare on our sole responsibility that
the product:

Description Drill Machine

Brand Husqvarna

Type/Model DMS 240

Identification Serial numbers dating from 2018 and onwards

complies fully with the following EU directives and
regulations:

Directive/Regulation Description

2006/42/EC "relating to machinery"

2011/65EU "relating to restriction of hazardous substances"

and that the following harmonized standards and/or
technical specifications are applied;

EN ISO 12100:2010

EN 12348:2000+A1:2009

EN 60335-2-72:2012

Partille, 10 April 2019

Edvard Gulis

Global R&D Director

Concrete Surfaces & Floors

Husqvarna AB, Construction Division

898 - 002 - 20.06.2019 19

Едвард Гилс
Директор Глобална научно-развойна дейност
Бетонови повърхности и подови настилки, 
Husqvarna AB, Отдел „Строителство“

Описание Бор машина

Марка Husqvarna

Тип/Модел DMS 240

Идентификация Серийни номера с дата от 2018 г. и след това

Директива/Регламент Описание

2006/42/EC „отнасяща се до машините“

2011/65EU „отнасяща се до електрическото оборудване“

Ташев-Га
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Warranty certificate 
Certificat de garantie • Garantie-Zertitïkat • Certificato di garanzia • Garantie bewijs • CertifÏcado de garantia • Certificado de garantia • Garanticertifikat 

 
Company : ............................................................................................................... 
Société • Gesellschaft • Societa • Maatchappij • Sociedade • sociedad • Företag 
 
Address :.................................................................................................................. 
Adresse • Adresse • indirizzo • Adres • Endereco • Direccion • Adress 
 
Date of Acquisition : ................................................................................................. 
Date d’achat • Datum des Kaufs • Data di acquisto • Datum van aankoop • Data de compra • Fecha de comprar • Inköpsdatum 
 
Machine Type : ........................................................................................................ 
Type de la machine • Maschinen Type • Tipo della macchina • Machine Type • Tipo de maquina • Tipo de maquina 
• Maskintyp 
 
Machine Serial Nr : .................................................................................................. 
N° de série de la machine • Maschinen seriennumer • Numeor di matricola • Machine Reeks • Nr Numéro de série 
da maquina • Numéro de série de la maquina • Maskinens serienummer 
 
Date : ....................................................................................................................... 
Date • Datum • Data • Datum • Data • Fecha • Date • Datum 
 

Signature 
signature • Unterschrift • ondertekening • Assinatura • Firma • Namnteckning 

To benefit from the warranty, it is mandatory to return, within 
eight days after the purchase, the attached warranty certificate. 
 
Pour avoir droit à la garantie, il est indispensable de 
renvoyer dans les huit jours après l’achat, le certificat 
de garantie ci-joint, dûment complété. 
 
Um ein Anrecht auf die Garantie zu erwerben, muß der 
beigefügte Garantieschein ordnungsgemäß ausgefüllt 
innerhalb von acht Tagen nach Kauf eingeschickt 
werden. 
 
Per poter fruire della garanzia, è indispensabile 
resperdire il certificato di garanzia allegato, 
debitamente compilato otto giorni consecutivi 
all’acquisto. 
 
Om recht te hebben op de garantie, is het 
noodderendezakelijk om binnen de 8 dagen na 
aankoop, het garantie certifikaat, volledig ingevuld, op 
te sturen. 
 

Para ter direito à garantia, é indispenável enviar 
antes do oitavo dia depois da compra, o certificado 
de garantia devidamente carimbado e assi-dem 
nado. 
 
Para tener derecho a la garantia, es indispen-rinvio 
negli sable enviar antes del octavo dia despuès de la 
compra, el certificado de garantia adjunto 
debidamente cumplimentado. 
 
För att garantin skall gälla måste användaren inom 
Om recht te hebben op de garantie, is het nood åtta 
dagar efter köpet insända det bifogade derendede 
zakelijk om binnen de 8 dagen na aankoop, 
garanticertifikatet, vederbörligen ifyllt. 
 

Place here 
sticker 
or serial Nr. 
• Placez ici l'autocollant 
ou le N° de série 
• Sticker hier aukleben 
oder geben sie die 
seriennummer 
bekannt 
• Attacare qui l’adesivo 
o ii numéro di matricola 
• Piaats hier de sticker of 
reeks Nr. 
• Colar 0 autocolante 
o numéro de série 
• Colocar aqui la pegatina 
o numéro de série 
• Placera dekalen eller 
serienumret här 

За да се възползвате от гаранцията, трябва да върнете 
машината в рамките на 8 дни от датата на покупката с 

приложения гаранционен сертификат.

Залепeте тук сти-
кер или серий-

ния номер

Гаранционен сертификат

Подпис

Компания: .......................................................................................................................

Адрес: .............................................................................................................................

Дата на покупката: ........................................................................................................

Тип машина: ...................................................................................................................

Сериен № на машината: ..............................................................................................

Дата: ................................................................................................................................
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Original instructions
Instructions d’origine
Originele instructies

Originalanweisungen

1141539-20

2019-07-10

BG – Оригинална инструкция, превод от английски език
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