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SZLIFIERKA KĄTOWA 125 mm 1400W 

HX-125-14 

HX-125-14C 
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Dane techniczne  

  

Model Moc  Średnica tarczy Prędkość 

obrotowa 

(RPM) 

Waga 

netto 

HX-125-14 1400W, 230V 125mm(5") 10300rpm 2,3Kg 

HX-125-14C 1400W, 230V 125mm(5") 3500-10300rpm 2,3Kg 

 

Ogólne zasady bezpieczeństwa 

! Ostrzeżenie: Przeczytaj wszystkie ostrzeżenia bezpieczeństwa i wszystkie instrukcje. Nieprzestrzeganie wszystkich 

ostrzeżeń i instrukcji może spowodować porażenie prądem, pożar i / lub poważne obrażenia ciała. 

Zachowaj wszystkie ostrzeżenia i instrukcje na przyszłość. 

Miejsce pracy 

1. Miejsce pracy powinno być utrzymywane czyste i dobrze oświetlone. Zagracone i ciemne obszary mogą powodować 

wypadki. 

2. Nie wolno używać elektronarzędzi w otoczeniu zagrożonym wybuchem, np. w obecności łatwopalnych płynów, 

gazów lub pyłu. Elektronarzędzia wytwarzają iskry, które mogą spowodować zapalenie pyłu lub oparów. 

3. Podczas pracy z elektronarzędziem osoby postronne powinny się trzymać z daleka.  

Bezpieczeństwo elektryczne 

4. Wtyczki elektronarzędzia muszą pasować do gniazdka. Nigdy nie modyfikuj wtyczki w żaden sposób. Nie używaj 

żadnych wtyczek adaptera z uziemionymi elektronarzędziami. Niezmodyfikowane wtyczki i pasujące gniazda 

zmniejszają ryzyko porażenia prądem. 

5. Unikaj kontaktu ciała z uziemionymi powierzchniami, takimi jak rury, grzejniki i lodówki. Jeśli ciało jest uziemione, 

istnieje ryzyko porażenia prądem. 

6. Nie używaj elektronarzędzi w deszczu lub w wilgoci. Woda dostająca się do elektronarzędzia zwiększa ryzyko 

porażenia prądem  

7. Nigdy nie używaj kabla do przenoszenia narzędzi lub wyciągania wtyczki z gniazdka. Trzymaj przewód z dala od 

źródeł ciepła, oleju, ostrych krawędzi lub ruchomych części. Uszkodzony przewód natychmiast wymień. 

Uszkodzone lub splątane przewody zwiększają ryzyko porażenia prądem. 

8. Podczas używania elektronarzędzia na zewnątrz użyj przedłużacza zewnętrznego oznaczonego "W-A" lub "W". 
Przewody te są przystosowane do użytku na zewnątrz i zmniejszają ryzyko porażenia prądem. 

Bezpieczeństwo osobiste 

9. Bądź czujny, obserwuj, co robisz i kieruj się zdrowym rozsądkiem podczas obsługi elektronarzędzia. Nie używaj 

elektronarzędzia, kiedy jesteś zmęczony lub pod wpływem narkotyków, alkoholu lub leków. Chwila nieuwagi 

podczas pracy z elektronarzędziami może spowodować obrażenia ciała. 

10. Nie ubieraj luźnej odzieży ani biżuterii. Trzymaj włosy, ubranie i rękawice z dala od ruchomych części. 

11. Przed podłączeniem do prądu, upewnij się, że przełącznik jest ustawiony w pozycji 0 (wyłączone narzędzie). 

Nieprzestrzeganie, może spowodować wypadek. 

12. Przed włączeniem narzędzia usuń klucze regulacyjne. Klucze, które pozostanie przymocowany do obracającej się 

części narzędzia, mogą spowodować obrażenia ciała. 

13. Stój stabilnie i utrzymuj równowagę, to umożliwia lepszą kontrolę elektronarzędzia w nieoczekiwanych sytuacjach. 

14. Używaj ochronnych materiałów. Zawsze noś okulary ochronne, a w niektórych warunkach, nawet należy stosować 

maski przeciwpyłowe, antypoślizgowe obuwie ochronne, kask ochronny lub słuchawki wygłuszające. Zwykłe 
okulary przeciwsłoneczne NIE ochronią oczu. 

Użytkowanie i konserwacja narzędzi 

15. Zastosuj zaciski lub inny praktyczny sposób, aby zabezpieczyć i podeprzeć obrabiany przedmiot na stabilnej 

platformie. Trzymanie przedmiotu obrabianego ręką lub przy ciele jest niestabilne i może prowadzić do utraty 

kontroli. 
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16. Użyj właściwego elektronarzędzia do swojej pracy. Prawidłowe elektronarzędzie wykona zadanie lepiej i 

bezpieczniej to, dla którego zostało wyznaczone. 

17. Jeżeli przełącznik nie włącza i nie wyłącza elektronarzędzia, nie używaj go. Jakiekolwiek narzędzie elektryczne, 

którego nie można kontrolować za pomocą przełącznika, jest niebezpieczne i musi zostać naprawione. 

18. Przed dokonaniem jakichkolwiek regulacji, wymianą akcesoriów lub przechowywaniem narzędzia, odłącz wtyczkę 

od źródła zasilania. Takie zapobiegawcze środki bezpieczeństwa zmniejszają ryzyko przypadkowego uruchomienia 

narzędzia. 
19. Przechowuj nie używane narzędzia elektryczne w miejscu niedostępnym dla dzieci, i nie pozwalaj korzystać z 

elektronarzędzi osobom nie przeszkolonym lub nie zapoznanym z instrukcjami do niego. Elektronarzędzia są 

niebezpieczne w rękach nieprzeszkolonych użytkowników. 

20. Narzędzia tnące, zawsze trzymaj naostrzone i czyste. Odpowiednio utrzymując tnące narzędzia, redukujesz ryzyko 

zacięcia się. 

21. Przed rozpoczęciem używania elektronarzędzia, trzeba sprawdzić  ruchome części, czy są pęknięcia i inne rzeczy, 

które mogą wpłynąć na działanie elektronarzędzia. W przypadku uszkodzenia, urządzenie należy naprawić przed 

użyciem. Wiele wypadków jest spowodowanych przez nieprawidłowe użytkowanie elektronarzędzia. 
22. Używaj tylko akcesoriów zalecanych przez producenta dla danego modelu.  

Serwis 

23. Serwisowanie elektronarzędzia należy zlecić wykwalifikowanemu serwisowi przy użyciu oryginalnych części 

zamiennych. To zapewni, bezpieczne naprawienie elektronarzędzia 

 

Używaj właściwy przewód przedłużający: Upewnij się, że używany przedłużacz jest sprawny. W przypadku zauważonego 

uszkodzenie przedłużacza natychmiast go wymień. Upewnij się że sprawność elektryczna przedłużacza jest wystarczająca do 

usługi Narzędzia. Zbyt mała sprawność przedłużacza może powodować spadki napięcia I przegrzewanie się Narzędzia.  

Szczególne zasady bezpieczeństwa 

NIE pozwól, aby wygoda lub znajomość produktu (uzyskana w wyniku wielokrotnego używania) zastąpiła 

przestrzeganie zasad bezpieczeństwa. Jeżeli będziesz używać to narzędzia w sposób niepoprawny lub niebezpieczny, 

masz ryzyko spowodować poważne obrażenia ciała. 

1. Zawsze używaj odpowiedniej osłony z tarczą szlifierską. Osłona chroni użytkownika przed uszkodzonymi 

fragmentami tarczy. 

2. Akcesoria muszą być przystosowane, co najmniej do prędkości zalecanej na etykiecie ostrzegawczej narzędzia. 

Tarcze i inne akcesoria pracujące powyżej zalecanej prędkości, mogą odskoczyć i spowodować obrażenia. 

3. Podczas pracy, przy której tnące narzędzie może stykać się z ukrytymi kablami lub własnym przewodem, trzymaj 

narzędzie za izolowaną powierzchnią uchwytu. 

4. Zawsze używaj okularów ochronnych, zwykłe okulary przeciwsłoneczne NIE są okularami ochronnymi. 

5. Przed uruchomieniem należy uważnie sprawdzić tarcze pod kątem pęknięć lub uszkodzeń, i wymienić natychmiast 

pęknięte lub uszkodzone koło. Uruchom narzędzie (z osłoną) trzymając narzędzie z dala on innych i bez obciążenia 

na około minutę, jeżeli tarcza wadliwa, prawdopodobnie rozdzieli się podczas tego testu. 

6. Używaj tylko nakrętek przeznaczonych dla tego narzędzia. 

7. Uważaj, aby nie uszkodzić wrzeciona, podkładki (w szczególności powierzchni instalacyjnej) lub nakrętki 

zabezpieczającej. Uszkodzenie tych części może spowodować uszkodzenie tarczy. 

8. NIGDY nie używaj narzędzia z ostrzami do drewna lub innymi tarczami tnącymi. Takie ostrza, gdy są używane na 

szlifierce, powodują utratę kontroli prowadzącą do obrażeń ciała. 

9. Trzymaj narzędzie mocno. 

10. Trzymaj ręce z dala od obracających się części. 

11. Upewnij się, że przewód jest oddalony od tarczy. Nie owijaj przewodu wokół ręki lub nadgarstka, jeżeli utracisz 

kontrolę nad narzędziem, przewód może się owinąć wokół ciebie i spowodować obrażenia. 

12. Przed włączeniem narzędzia, upewnij się, że tarcza nie styka się z obrabianym przedmiotem. 

13. Przed użyciem narzędzia na przedmiocie obrabianym, pozwól mu działać przez chwilę i obserwuj, czy są wibracje 

lub chybotanie, które mogą wskazywać na słabą instalację lub źle wyważoną tarcze. 

14. Do wykonania szlifowania używaj określonej powierzchni tarczy. 

15. Uważaj na latające iskry. Trzymaj narzędzie tak, aby iskry odlatywali w inną stronę od ciebie, innych osób lub 

materiałów łatwopalnych. 

16. Nie pozostawiaj działającego narzędzia. Włączaj urządzenie tylko wtedy, gdy jest trzymane w rękach. 

17. Nie dotykaj obrabianego elementu od razu po zakończeniu pracy; element może być bardzo gorący i może 

poparzyć skórę. 

18. Aby chronić skórę przed kontaktem z gorącą szlifierką, ZAWSZE ubieraj odpowiednią odzież, to znaczy, koszule z 

długim rękawem, skórzane rękawiczki i fartuchy. 
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19. Używanie tego narzędzia do szlifowania lub piaskowania niektórych produktów, farb i drewna może narazić 

użytkownika na kontakt z niebezpiecznymi substancjami. Używaj odpowiedniej ochrony dróg oddechowych. 

20. Po użyciu narzędzia i przed go odłożeniem, upewnij się, że obroty tarczy całkowicie się zatrzymały. Odłożenie 

narzędzia z obracającej się tarczą, może spowodować obrażenia ciała. 

ZACHOWAJ TE INSTRUKCJE 

OSTRZEŻENIE: NIEWŁAŚCIWE UŻYTKOWANIE lub nieprzestrzeganie zasad bezpieczeństwa zawartych w 

niniejszej instrukcji obsługi może spowodować poważne obrażenia ciała. 

Opis użytkowania 

Uwaga: Przed regulacją lub sprawdzeniem narzędzia, zawsze upewnij się, ze narzędzie wyłączone i odłączone z gniazda.  

Klawisz blokady wrzeciona 

Uwaga: Nigdy nie uruchamiaj blokady wału, gdy wrzeciono się porusza. Narzędzie może 

być uszkodzone.  
Naciśnij blokadę wału, aby zapobiec obracaniu się wrzeciona podczas instalowania lub 

wyjmowania akcesoriów. 

 

Przełącznik 

Uwaga:  

 Przed podłączeniem narzędzia zawsze sprawdź, czy przełącznik działa 

prawidłowo.  

 Przełącznik można zablokować w pozycji „ON”. Podczas blokowania narzędzia 

w pozycji „ON”, zachowaj ostrożność i trzymaj narzędzie mocno. 

Aby uruchomić narzędzie, naciśnij tylną część dźwigni przełącznika, a następnie przesuń 

ją w kierunku pozycji "ON". 

Dla ciągłej pracy, naciśnij przód dźwigni przełącznika, aby ją zablokować. 

Aby zatrzymać narzędzie, naciśnij tylną część dźwigni przełącznika, a następnie przesuń ją w kierunku pozycji "OFF". 

Do narzędzia z pokrętłem regulacji prędkości (HX-125-14C) 

Prędkość narzędzia można zmienić, obracając pokrętło regulacji prędkości od 1 do 6.  

Wyższą prędkość uzyskuje się, gdy pokrętło obraca się w kierunku liczby 6. Mniejszą 

prędkość uzyskuje się, gdy zostanie obrócona w kierunku liczby 1. 

Informacje na temat zależności między ustawieniami liczb na tarczy a przybliżoną 

prędkością narzędzia można znaleźć w tabeli. 

Poziom Obr/min (RPM) 

1 3500 

2 4700 

3 6200 

4 7600 

5 9100 

6 10300 
 

UWAGA: 

 Jeżeli narzędzie pracuje przez długi czas z małą prędkością, silnik zostanie przeciążony, co spowoduje awarię 

narzędzia. 

 Pokrętło regulacji prędkości można obrócić tylko do pozycji 6 i z powrotem do 1. Nie wymuszaj przejścia 

przez 6 lub 1, funkcja regulacji prędkości może już nie działać. 

  

Rysunek 1 Klawisz blokady tarczy 

Rysunek 2 Przełącznik 

Rysunek 3 Regulacja obrotów 
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Montaż 

Instalowanie uchwytu bocznego (uchwyt pomocniczy) 

UWAGA: 

 Przed rozpoczęciem pracy, zawsze upewnij się, że uchwyt boczny 

jest bezpiecznie zamontowany.  
Uchwyt boczny montować jak pokazano na rysunku. 

Montaż lub demontaż osłony tarczy 

Uwaga: 

 W przypadku używania obniżonej ściernicy środkowej / 

wielotarczowej, elastycznej tarczy, szczotki drucianej, tarczy tnącej lub 

tarczy diamentowej, osłona tarczy musi być zamontowana na narzędziu 

tak, aby zamknięta strona osłony zawsze była skierowana w stronę 

użytkownika. 

Załóż osłonę tarczy tak aby obejma znajdowała się na osłonie łożysk, następnie 

obróć osłonę tarczy pod takim kątem, aby mógł chronić użytkownika w 

zależności od pracy. Upewnij się, że mocno dokręciłeś śrubę. 

Aby zdjąć osłonę tarczy, postępuj zgodnie z procedurą instalacji ale odwrotnej 

kolejności. 

Montaż lub demontaż tarczy szlifierskiej 

Uwaga: Zawsze używaj dołączonej osłony tarczy szlifierskiej podczas pracy 

tarczami. Podczas użytkowania tarcza może się kruszyć, a osłona pomoże 

zmniejszyć ryzyko obrażeń. 

Zamontuj wewnętrzną flanszę na wrzecionie, załóż tarcze na wewnętrznej flansze i 

przykręć nakrętkę blokującą wrzeciono. 

 

 
 
 
 
 
 
Aby dokręcić nakrętkę blokującą, mocno naciśnij blokadę wałka, żeby wrzeciono nie 

obracało się, a następnie użyj klucz do nakrętek blokujących i mocno dokręć w 

kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara. 

Aby zdjąć tarczę, postępuj zgodnie z procedurą instalacji w odwrotnej kolejności. 

UWAGA: Blokadę wału uruchamiać tylko wtedy, gdy wrzeciono nie porusza się. 

 

 
 

 

Instalowanie lub wyjmowanie tarczy elastycznej 

UWAGA: Gdy na narzędziu znajduje się tarcza elastyczna, zawsze używaj 

dostarczonej osłony. Podczas użytkowania tarcza może się kruszyć, a osłona pomoże 

zmniejszyć ryzyko obrażeń.  
Używaj zgodnie z instrukcją dla tarczy z obniżonym środkiem / Multi-disc, ale także 

użyj podkładki plastikowej na tarcze. Kolejność montażu znajdziesz w tej instrukcji.  

 

  

Rysunek 4 Instalowanie uchwytu bocznego 

1. Osłona tarczy 
2. Mocowanie osłony (śruba) 

3. Osłona łożyska 

 

1. Nakrętka mocująca tarcze 
2. Tarcza 

3. Flansza centrująca 

1. Klucz do nakręcania 
nakrętki 

2. Przycisk blokady 

1. Nakrętka blokująca 
2. Tarcza elastyczna 

3. Podkładka plastykowy 

4. Flansza centrująca 
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Instalowanie lub wyjmowanie dysku ściernego 

UWAGA: Do szlifierek używaj akcesoriów wymienionych w tej instrukcji. One muszą 

być zakupione osobno.  
Zamontuj gumową podkładkę na wrzecionie, zamontuj dysk na gumowej podkładce i 

nakręć nakrętkę blokującą. 

Aby dokręcić nakrętkę blokującą, mocno naciśnij blokadę wałka, aby wrzeciono nie 

obracało się, a następnie użyj klucz do nakrętek blokujących i mocno dokręć w kierunku 

zgodnym z ruchem wskazówek zegara. 

Aby wyjąć płytę, postępuj zgodnie z procedurą instalacji w odwrotnej kolejności. 

 

 

 

Eksploatacja 

UWAGA: 

 Nigdy nie używaj siły, używając narzędzie. Używanie siły i nadmierny nacisk mogą spowodować niebezpieczne 

złamanie tarczy. 

 ZAWSZE wymieniaj tarcze, jeżeli narzędzie zostanie upuszczone podczas szlifowania. 

 Pracując, NIGDY nie należy uderzać tarczą szlifierską. 

 Podczas pracy na narożnikach, ostrych krawędziach itp., unikaj odbicia i zaczepienia tarczy. Może to spowodować 

utratę kontroli i odrzut. 

 Nigdy nie używaj narzędzia z ostrzami do drewna lub innymi piłami. Takie ostrza, gdy są używane na szlifierce, 

powodują utratę kontroli prowadzącą do obrażeń ciała. 

 

UWAGA: 

 Nigdy nie włączaj urządzenia, gdy ono dotyka obrabianego przedmiotu, może to spowodować obrażenia 

użytkownika. 

 Podczas pracy zawsze trzeba nosić okulary ochronne lub osłonę twarzy. 

 Po zakończeniu pracy, zanim odłożysz narzędzie, zawsze wyłącz urządzenie i zaczekaj, aż tarcza całkowicie się 

zatrzyma. 

Szlifowanie 

Zawsze trzymaj narzędzie mocno jedną ręką na obudowie, a drugą na bocznym 

uchwycie. Włącz narzędzie, a następnie przyłóż tarczę lub dysk do obrabianego 

przedmiotu. 

Ogólnie trzymaj krawędź tarczy lub dysku pod kątem około 15 stopni względem 

powierzchni obrabianego przedmiotu. 

W okresie docierania za pomocą nowej tarczy nie należy pracować szlifierką w 

kierunku B lub będzie ona tnąca na obrabianym przedmiocie. Gdy krawędź tarczy 

zostanie zaokrąglona przez użycie, tarcza może pracować zarówno w kierunku A, jak i 

B. 

Obsługa drucianej szczotki garnkowej 

UWAGA: 

 NIEKTÓRE NARZĘDZIA MOGĄ BYĆ NIE ODPOWIEDNI DO UŹYCIA 

Z GARNKOWĄ SZCZOTKĄ DRUCIANĄ, JEŻELI NIE JESTES PEWIEN, 

ZAPYTAJ DYSTRYBUTORA. NADUŻYCIE NARZĘDZIA MOŻE 

ZMNIEJSZYĆ OKRES GO UZYCIA! 

 Sprawdź działanie szczotki, uruchamiając narzędzie bez obciążenia, 

upewniając się, że nikt nie znajduje się z przodu lub w linii z szczotką. 

1. Nakrętka blokująca 
2. Disk ścierny 

3. Gumowa podkładka 

Szczotka druciana garnkowa 
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 Nie używaj szczotki, która jest uszkodzona lub jest out of balance. Użycie uszkodzonej szczotki może zwiększyć 

ryzyko obrażeń ciała. 

Odłącz narzędzie i umieść go do góry nogami, umożliwiając łatwy dostęp do wrzeciona. Usuń wszelkie akcesoria z wrzeciona. 

Nałóż szczotkę drucianą na wrzeciono i dokręcić dostarczonym kluczem. Podczas używania szczotki należy unikać 

nadmiernego nacisku, co powoduje zgięcie drutów, prowadząc do przedwczesnego pęknięcia. 

 

 

 

Obsługa za szczotki drucianej splatanej 

UWAGA: 

 NIEKTÓRE NARZĘDZIA MOGĄ BYĆ NIE ODPOWIEDNI DO 

UŹYCIA Z SPLATANĄ SZCZOTKĄ DRUCIANĄ, JEŻELI NIE 

JESTES PEWIEN, ZAPYTAJ DYSTRYBUTORA. NADUŻYCIE 

NARZĘDZIA MOŻE ZMNIEJSZYĆ OKRES GO UZYCIA! 

 Sprawdź działanie szczotki, uruchamiając narzędzie bez obciążenia, 

upewniając się, że nikt nie znajduje się z przodu lub w linii z szczotką. 

 Nie używaj szczotki, która jest uszkodzona. Użycie uszkodzonej szczotki 

może zwiększyć ryzyko obrażeń ciała. 

ZAWSZE należy używać osłony z splatanymi szczotkami drucianymi, 

zabezpieczając tarcze pasującą do osłony. Podczas użytkowania tarcza może się kruszyć, a osłona pomaga zmniejszyć ryzyko 

obrażeń. 

Odłącz narzędzie i umieść go do góry nogami, umożliwiając łatwy dostęp do wrzeciona. Usuń wszelkie akcesoria z wrzeciona. 

Nałożyć szczotkę na wrzeciono i dokręcić za pomocą kluczy. 

Używając szczotki z drucianą siatką, unikaj nadmiernego nacisku, co powoduje nadmierne zginanie drutów, prowadząc do 

przedwczesnego pęknięcia. 

 
Konserwacja 

UWAGA: 

 Przed przeprowadzeniem inspekcji lub konserwacji, zawsze upewnij się, 

że urządzenie jest wyłączone i odłączone z gniazda. 

 Nigdy nie używaj benzyny, rozcieńczalnika, alkoholu i tym podobnych. 

Na narzędziu mogą wystąpić przebarwienia, deformacje lub pęknięcia. 

Narzędzie i jego otwory wentylacyjne muszą być utrzymywane w czystości. 

Regularnie czyść otwory wentylacyjne narzędzia lub gdy otwory wentylacyjne 

zaczynają być zasłonięte. 

Wymiana szczotek węglowych 

Regularnie wyjmuj i sprawdzaj szczotki węglowe. Wymień, gdy zużyją się do 

znaku limitu. Szczotki węglowe należy utrzymywać w czystości i swobodnie 

wsuwać w uchwyty. Obie szczotki węglowe powinny być wymieniane w tym 

samym czasie. Używaj tylko identycznych szczotek węglowych. 

Użyj śrubokrętu, aby wyjąć kapsel uchwytów szczotek. Wyjmij zużyte szczotki 

węglowe, włóż nowe i zabezpiecz szczotki kapslem. 

Aby zachować BEZPIECZEŃSTWO i NIEZAWODNOŚĆ produktu, naprawy, 

czyszczenie i wymianę szczotek węglowych, wszelkie inne czynności 

konserwacyjne lub regulacyjne powinny być wykonywane przez 

wykwalifikowanego technika autoryzowanego serwisu. 

Szczotka druciana Splatana 

1. Wylot powietrza 
2. Wlot powietrza 
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Akcesoria 

UWAGA: 

 Te akcesoria lub przystawki zalecane są do użytku z narzędziem określonym w tej instrukcji. Używanie 

jakichkolwiek innych akcesoriów lub dodatków może stwarzać ryzyko obrażeń. 

 Twoje narzędzie jest wyposażone w osłonę do użytku z obniżoną, środkową tarczą szlifierską, wielotarczową, 

elastyczną tarczą i szczotką drucianą. Jeżeli zdecydujesz się na użycie szlifierki z zatwierdzonymi akcesoriami, 

koniecznie zdobądź i wykorzystaj wszystkie niezbędne elementy złączne i osłony, zgodnie z zaleceniami w tej 

instrukcji. Nieprzestrzeganie tego może spowodować obrażenia ciała użytkownika i innych osób. 

 NIEKTÓRE NARZĘDZIA MOGĄ BYĆ NIEODPOWIEDNIE DO WYBRANYCH AKCESORIÓW, JEŻELI 

NIE JESTES PEWIEN, ZAPYTAJ DYSTRYBUTORA. NARUSZENIE NARZĘDZIA MOŻE SPOWODOWAĆ 

USZKODZENIE. NADUŻYCIE NARZĘDZIA MOŻE ZMNIEJSZYĆ OKRES JEGO UŻYCIA! 

 

1 Uchwyt  boczny 

2 Osłona tarczy 

3 Flansza centrująca 

4 Tarcza szlifierska 

5 Nakrętka blokująca 

6 Podkładka plastikowa 

7 Krążek elastyczny 

8 Podkładka gumowa  

9 Krążek ścierny/ fibra 

10 Nakrętka blokująca 

11 Szczotka druciana splatana 

12 Szczotka druciana garnkowa 

 - Klucz blokujący  

  

Linia limitu 
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Schemat części 

 

 

 

 

Fig# KOD Nazwa Ilość Fig# KOD Nazwa Ilość

1 HC-404010 LOCK NUT 1 30 HC-404300 MAGNETIC RING 1

2 HC-404020 INNER FLANGE 1 31 HC-404310 SCREW (M4×10) 1

3 HC-404030 SPINDLE 1 32 HC-404320 SWITCH (S110-C125-2) 1

4 HC-404040 DUST COVER 1 33 HC-404330 TERMINAL T110 2

5 HC-404050 SHOULDER PIN 1 34 HC-404340 STRAIN RELIEF 1

6 HC-404060 O RING (4×2×1) 1 35 HC-404350 TAPPING SCREW (ST4.2×14) 2

7 HC-404070 WHEEL GUARD 1 36 HC-404360 SPARK WINDOW (LEFT COVER) 1

8 HC-404080 SCREW (M4×12) 2 37 HC-404370 REAR COVER 1

9 HC-404090 COMPRESSION SPRING 1 38 HC-404380 TAPPING SCREW (ST4.2×14) 1

10 HC-404100 PIN CAP 1 39 HC-404390 SPARK WINDOW (RIGHT COVER) 1

11 HC-404110 TAPPING SCREW (ST4.2×25) 4 40 HC-404400 CORD RVV 2×1×2.2M 1

12 HC-404120 GEAR HOUSING 1 41 HC-404410 CORD GUARD 1

13 HC-404130 TAPPING SCREW (ST4.2×85) 2 42 HC-404420 GOVERNOR COVER 1

14 HC-404140 BAFFLE PLATE 1 43 HC-404430 CAPACITOR 1

15 HC-404150 NUT M7×1 1 44 HC-404440 SPEED GOVERNOR (HLGM-H2) 1

16 HC-404160 SPIRAL BEVEL GEAR 1 45 HC-404450 COIL SPRING 1

17 HC-404170 WASHER (φ7×φ17×0.2) 1 46 HC-404460 BRUSH HOLDER 1

18 HC-404180 BEARING (629-NSK-DDU) 1 47 HC-404470 TAPPING SCREW (ST2.9×10) 2

19 HC-404190 GEAR HOUSING COVER 1 48 HC-404480 TAPPING SCREW (ST2.9×10) 2

20 HC-404200 STATOR ASSEMBLY 1 49 HC-404490 CARBON BRUSH (TJ061117-B) 1

21 HC-404210 WASHER (φ9×φ17×0.5) 1 50 HC-404500 NEEDLE BEARING (HK0810-SZ) 1

22 HC-404220 SWITCH KNOB 1 51 HC-404510 SPRIVAL BEVEL GEAR 1

23 HC-404230 ARMATURE ASSEMBLY 1 52 HC-404520 SCREW (M4×10) 3

24 HC-404240 SWITCH LEVER 1 53 HC-404530 BEARING COVER 6201 1

25 HC-404250 MOTOR HOUSING 1 54 HC-404540 BEARING (6201-NSK-ZZ) 1

26 HC-404260 COMPRESSION SPRING 1 55 HC-404550 W00L FELT WASHER (φ16×φ27×2) 1

27 HC-404270 INSULATION WASHER 1 56 HC-404560 O RING 47×45×1 1

28 HC-404280 BEARING (607-NMB-ZZ) 1 57 HC-404570 BEARING BOX 1

29 HC-404290 RUBBER RING 607 1 58 HC-404580 TAPPING SCREW (M4×14) 4


