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Dane techniczne 

 

Ogólne zasady bezpieczeństwa 

! Przed rozpoczęciem pracy, zapoznaj się z instrukcją. 

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. Nie nadużywaj kabla. 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. Używaj ochronnych materiałów. Zawsze noś ochronę oczu, a w niektórych warunkach, nawet należy stosować maski 

przeciwpyłowe, antypoślizgowe obuwie ochronne, kask ochronny lub ochronę słuchu. Zwykłe okulary 

przeciwsłoneczne NIE ochronią oczu. 

11. Przed uruchomieniem, upewnij się, że przełącznik wyłączony. 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. Nie ubieraj luźnej odzieży ani biżuterii. Trzymaj włosy, ubranie i rękawice z dala od ruchomych części. 

15. Jeżeli dla urządzenia są przewidziane nia umożliwiające podłączenie urządzeń do odsysania i gromadzenia pyłu, 

upewnij się, że są one podłączone i prawidłowo używane. Korzystanie z gromadzenia pyłu może zmniejszyć ryzyko 
związane z pyłem. 

Używanie i konserwacja elektronarzędzia 

a) Użyj właściwego elektronarzędzia do swojej pracy. Prawidłowe elektronarzędzie wykona zadanie lepiej i 

bezpieczniej to, dla którego zostało wyznaczone. 

b) 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. 

Model
Rozmiar 

tulei
Moc

Max. 

Średnica 

tarczy

Prędkość bez 

obciążenia
Waga

C30-2T 6mm 650W, 230V 25mm (1”) 7000-28000rpm 1.7kg (3.74 lbs)

C4305 6mm 700W, 230V 25mm (1”) 30000rpm 1.9kg (4.18 lbs)
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c) Przed dokonaniem jakichkolwiek regulacji, wymianą akcesoriów lub przechowywaniem narzędzia, odłącz wtyczkę 

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

narzędzia. 
d) 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. 

e) Utrzymanie elektronarzędzia. 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. 

f) Trzymaj tnące narzędzia  naostrzone i czyste. Odpowiednie utrzymanie narzędzi tnących, zmniejszy ryzyko zacięcia  

i pozwoli łatwiej go kontrolować. 

g) Używaj elektronarzędzia i jego akcesoriów , zgodnie z instrukcją oraz w sposób przewidziany dla danego typu 

elektronarzędzia, biorąc pod uwagę warunki pracy i prace, które należy wykonać. Używanie elektronarzędzia do 

pracy niezgodnej z przeznaczeniem może spowodować zagrożenie. 

Serwis 

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

zamiennych. To zapewni, bezpieczne naprawienie elektronarzędzia 

2. Przestrzegaj instrukcij dotyczących smarowania i wymiany akcesoriów. 

3. Utrzymuj uchwyty w stanie suchym, czystym i wolnym od oleju. 

 

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.  

Ostrzeżenie bezpieczeństwa 

1. To elektronarzędzie ma działać jako szlifierka. Przeczytaj wszystkie ostrzeżenia, instrukcje, ilustracje i dane 

techniczne dostarczone wraz z tym narzędziem. Nieprzestrzeganie wszystkich instrukcji wymienionych poniżej 

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

2. Takich operacji jak polerowanie lub przycinanie nie zaleca się wykonywać przy pomocy tego elektronarzędzia. 

Czynności, w przypadku których narzędzie nie zostało zaprojektowane, mogą stwarzać zagrożenie i powodować 

obrażenia. 

3. Nie używaj akcesoriów, które nie zostały zaprojektowane i nie są zalecane przez producenta . Tylko dlatego, że 

akcesorium może być przymocowany do elektronarzędzia, nie zapewnia bezpiecznej pracy. 

4. Prędkość znamionowa osprzętu musi być co najmniej równa prędkości maksymalnej zaznaczonej na narzędziu. 

Akcesoria pracująca szybciej niż ich znamionowa prędkość może się złamać i rozpaść się. 

5. Średnica zewnętrzna i grubość akcesorium muszą mieścić się w zakresie mocy znamionowej elektronarzędzia. 

Nieprawidłowo dobrane akcesoria nie mogą być odpowiednio kontrolowane. 

6. Rozmiar akcesoriów musi być odpowiednio dopasowany do tulei narzędzia. Akcesoria, która nie pasuje do osprzętu 

montażowego elektronarzędzia, będą nadmiernie wibrować i mogą spowodować utratę kontroli. 

7. Akcesoria zamontowane na trzpieniu musi być całkowicie wsunięte do tulei zaciskowej lub uchwytu. Jeśli trzpień 

nie zostanie wystarczająco przytrzymany i / lub zwis tarczy jest zbyt długi, zamontowany osprzęt może poluzować 

się i zostać wyrzucony z dużą prędkością. 

8. Nie używaj uszkodzonego akcesorium. Przed każdym użyciem sprawdź akcesoria, takie jak tarcze ścierne pod kątem 

wiórów i pęknięć. W przypadku upuszczenia elektronarzędzi lub akcesoriów sprawdzić, czy nie są uszkodzone. Po 

sprawdzeniu i zainstalowaniu akcesoriów odsuń się od osób znajdujących się w pobliżu obracającego się osprzętu i 

uruchom urządzenie z maksymalną prędkością bez obciążenia. Uszkodzone akcesoria zwykle rozpadają się podczas 

tego testu. 

9. Ubieraj osobiste wyposażenie ochronne. W zależności od zastosowania należy stosować osłonę twarzy lub okulary 

ochronne. W razie potrzeby nosić maskę przeciwpyłową, ochronniki słuchu, rękawice i fartuch warsztatowy zdolne 

do zatrzymywania niewielkich fragmentów materiału ściernego lub przedmiotu obrabianego. Ochrona oczu musi być 

w stanie zatrzymać latający gruz generowany przez różne operacje. Maska przeciwpyłowa lub respirator muszą być 

zdolne do filtrowania cząsteczek generowanych podczas pracy. Długotrwałe narażenie na hałas o wysokiej 

intensywności może spowodować utratę słuchu. 

10. Osoby postronne muszą się trzymać  w bezpiecznej odległości od miejsca pracy. Każdy wchodzący do obszaru 

roboczego musi nosić osobiste wyposażenie ochronne. Fragmenty obrabianego przedmiotu lub zepsutego 

akcesorium mogą odlecieć i spowodować obrażenia poza bezpośrednim obszarem działania. 
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11. Podczas pracy trzymaj elektronarzędzie tylko za izolowane powierzchnie chwytające. 

12. Zawsze podczas rozruchu  trzymaj narzędzie mocno w dłoni (ach). Moment reakcji silnika, gdy przyspiesza do pełnej 

prędkości, może spowodować skręcenie narzędzia. 

13. Podczas użytkowania, nigdy nie trzymaj małego przedmiotu obrabianego w jednej ręce, a narzędzia w drugiej, 

zawsze używaj zacisków do podparcia . Zaciskanie przedmiotu obrabianego umożliwia użycie ręki (rąk) do 

sterowania narzędziem. Okrągły materiał, taki jak pręty, rury lub rurki, ma tendencję do zwijania się podczas cięcia 

i może spowodować, że kawałek odskoczy w twoją stronę. 

14. Umieść przewód z dala od obracającego się osprzętu. W przypadku utraty kontroli przewód może zostać przecięty 

lub zaczepiony, a dłoń lub ręka mogą zostać wciągnięte do obracającego się osprzętu. 

15. Nigdy nie odkładaj elektronarzędzia, do całkowitego zatrzymania osprzętu.  

16. Po zmianie wiertła  lub wykonaniu regulacji upewnij się, że nakrętka zaciskowa, uchwyt wiertarski lub inne 

urządzenia regulacyjne są dobrze dokręcone. Luźne elementy regulacyjne mogą się niespodziewanie przesunąć, 

powodując utratę kontroli. 

17. Nie uruchamiaj elektronarzędzia podczas przenoszenia go na boku. Przypadkowy kontakt z obracającym się 

akcesorium może uszkodzić twoje ubranie i uszkodzić twoje ciało. 

18. Regularnie czyść otwory wentylacyjne narzędzia. Wentylator silnika zasysa kurz wewnątrz obudowy, a nadmierne 

gromadzenie się sproszkowanego metalu może powodować zagrożenie elektryczne. 

19. Nie używaj elektronarzędzia w pobliżu łatwopalnych materiałów. Iskry mogą zapalić te materiały. 

20. Nie używaj akcesoriów wymagających płynów chłodzących. Używanie wody lub innych ciekłych chłodziw może 

spowodować porażenie prądem. 

 

Odrzut i powiązane ostrzeżenia 

Odrzut to nagła reakcja na zaciśnięte lub zaczepione narzędzie obrotowe. Szczypanie lub zacinanie powoduje szybkie 

zatrzymanie obrotowego osprzętu, co z kolei powoduje wymuszenie niekontrolowanego działania elektronarzędzia w kierunku 

przeciwnym do obrotu osprzętu. 

Na przykład, jeśli ściernica jest zaczepiana lub ściskana przez obrabiany przedmiot, krawędź tarczy, która wchodzi w punkt 

zaciskania, może wkopać się w powierzchnię materiału, powodując wysuwanie lub wyrzucanie tarczy. Tarcza może albo 

skoczyć w kierunku operatora, albo w kierunku od niego, w zależności od kierunku ruchu tarczy w punkcie uszczypnięcia. 

Tarczy ścierne mogą również pękać w tych warunkach. Odbicie jest wynikiem niewłaściwego użycia elektronarzędzia i / lub 

nieprawidłowych procedur lub warunków pracy, ale można tego uniknąć, podejmując odpowiednie środki ostrożności: 

a) Operator może kontrolować siły odrzutu, jeśli zostaną podjęte odpowiednie środki ostrożności, takie jak, trzymanie 

narzędzia mocno w rękach.  

b) Zachowaj szczególną ostrożność podczas pracy z narożnikami, ostrymi krawędziami itp. Unikaj podskakiwania i 

zaczepiania akcesoriów. Narożniki lub ostre krawędzie mają tendencję do zaczepiania obracającego się osprzętu i 

powodują utratę kontroli lub odbicie. 

c) Nie używaj pił zębatych, powodują częste odbicia i utratę kontroli. 

Ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa specyficzne dla szlifierek: 

a) Używaj dla zalecanych prac, odpowiedni tarczy. 

b) Nie ustawiaj ręki w linii z tarczą obrotowym, ani za nią.  

 

Dodatkowe ostrzeżenia bezpieczeństwa: 

21. Upewnij się, że tarcza nie styka się z obrabianym przedmiotem przed włączeniem przełącznika. 

22. Przed użyciem narzędzia na przedmiocie obrabianym, najpierw pozwól mu przez chwilę popracować bez obciążenia, 

zwracaj uwagę na wibracje lub chybotanie, które mogą wskazywać na słabą instalację lub źle wyważoną tarczą. 

23. Do wykonania szlifowania użyj określonej powierzchni tarczy. 

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

materiałów łatwopalnych. 

25. Nie pozostawiaj działającego narzędzia. Obsługuj urządzenie tylko wtedy, gdy jest trzymane w rękach. 

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

skórę. 

27. Przestrzegaj wskazówek producenta dotyczących prawidłowego montażu i użytkowania tarczy. Używaj i przechowuj 

tarczy ostrożnie.  

28. Sprawdź, czy przedmiot obrabiany jest prawidłowo podparty. 



4 
                                                                                                                                                                                                                                                    

29. Jeżeli miejsce pracy jest bardzo gorące i wilgotne lub mocno zanieczyszczone przewodzącym pyłem, użyj 

wyłącznika zwarciowego (30 mA), aby zapewnić bezpieczeństwo operatora. 

30. Nie należy używać tego narzędzia na jakichkolwiek materiałach zawierających azbest. 

31. Zawsze upewnij się, że masz mocne oparcie. Gdy używasz narzędzia na wysokości, upewnij się, ze nikt nie stoi niżej.  

Zachowaj te instrukcje 

Ostrzeżenie: 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. 

Opis działania 

UWAGA: 

 Zawsze przed regulacją  lub sprawdzeniem narzędzia, upewnij się, że narzędzie jest wyłączone i odłączone z 

gniazdka. 

 

Przełącznik 

UWAGA: 

 Przed podłączeniem narzędzia zawsze sprawdź, czy tylny włącznik działa 

prawidłowo i wraca do pozycji "OFF". 

 Aby ułatwić operatorowi komfort podczas długiego użytkowania, 

przełącznik można zablokować w pozycji "ON". Zachowaj ostrożność i 

trzymaj narzędzie mocno, podczas blokowania narzędzia w pozycji "ON". 

 

Narzędzia z tylnym włącznikiem 

Aby uruchomić narzędzie, wciśnij spust włącznika, a następnie przesuń spust 

przełącznika w kierunku pozycji "ON". 

Aby zatrzymać narzędzie, naciśnij spust przełącznika w kierunku pozycji "OFF". 

Narzędzie z suwakowym przełącznikiem 

Dla uruchomienia narzędzia, przesuń przełącznik suwakowy w pozycję "ON". 

Aby uzyskać ciągłą pracę, naciśnij przednią część przełącznika suwakowego, to go 

zablokuje. 

Aby zatrzymać narzędzie, naciśnij tylną część przełącznika suwakowego, a następnie 

przesuń go w kierunku pozycji "OFF". 

 

Narzędzia z pokrętłem regulacji prędkości 

Prędkość narzędzia można zmienić, obracając pokrętło regulacji prędkości do zadanego 

ustawienia liczby 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 niżej.  

Number min -1 (RPM) 

1 7000 

2 10900 

3 14600 

4 18800 

5 22800 

6 28000 

Przełącznik 

Przełącznik suwakowy 

Pokrętło regulacji prędkości 
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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, to może spowodować, ze funkcja regulacji prędkości może już nie działać. 

Montaż 

UWAGA: 

 Zawsze upewnij się, że narzędzie jest wyłączone i odłączone od zasilania, zanim wykonasz jakiekolwiek prace przy 

narzędziu. 

Instalowanie lub zdejmowanie tarczy 

Odkręć nakrętkę i włóż trzpień końcówki roboczej do tulejki. Używaj 

jednego klucza do zablokowania wrzeciona i drugiego do odkręcania i 

przykręcania nakrętki. 

 

 

 

 

 

Tarcza nie powinna być montowany więcej niż 8 mm (5/16 ") od nakrętki tulei 

zaciskowej, a przekroczenie tej odległości może spowodować wibracje lub pęknięcie 

wału. 

Aby usunąć tarcze, postępuj zgodnie z procedurą instalacji w odwrotnej kolejności. 

UWAGA: 

• Stożek z tuleją o średnicy 6 mm jest standardowym wyposażeniem. Aby 

zainstalować punkt trzpienia o średnicy 3 mm, użyj opcjonalnego stożka z tuleją 

zaciskową 3 mm. 

Użytkowanie 

UWAGA: 

 Zawsze trzymaj narzędzie mocno dwoma rękoma  

 Lekko dociskaj narzędzie, nadmierny nacisk na narzędzie spowoduje jedynie złe wykończenie i przeciążenie silnika. 

 Włącz narzędzie gdy końcówka robocza nie ma kontaktu z obrabianą powierzchnią. Poczekaj aż narzędzie osiągnie 

pełną prędkość obrotową przed rozpoczęciem pracy. Po osiągnieciu pełnych obrotów delikatnie przyłóż końcówkę 

roboczą do obrabianej powierzchni.  

 

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. 

 

1. Klucz 

2. Klucz 

3. Nakrętka zaciskowa 

4. Dokręcanie 

5.  Poluzowanie 
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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. 

 

Schemat części HX-DL-65C 

 

 

 

 

 

  

Fig# KOD Nazwa Ilość Fig# KOD Nazwa Ilość

1 HC-406010 COLLET & NUT 6MM 1 21 HC-406210 BEARING 607-CW-Z3-2RS 1

2 HC-406020 INSULATION COVER 1 22 HC-404290 RUBBER RING 607 1

3 HC-404110 TAPPING SCREW (ST4.2×25) 4 23 HC-404300 MAGNETIC RING 1

4 HC-406040 BARREL 1 24 HC-406240 TAPPING SCREW (M4×10) 1

5 HC-406050 SPINDLE 1 25 HC-406250 SPEED GOVERNOR (HJGM-H2) 1

6 HC-406060 W00L FELT WASHER (φ19×φ26×5) 1 26 HC-406260 REAR COVER 1

7 HC-406070 BEARING 6001-CW-Z3-ZZ 2 27 HC-405270 CORD RVV 2x0.75x2.2M 1

8 HC-405090 RETAINING RING 12 1 28 HC-404410 CORD GUARD 1

9 HC-406090 BEARING 6200-CW-Z3-ZZ 1 29 HC-404380 TAPPING SCREW (ST4.2×14) 1

10 HC-406100 SPACER BUSHING 1 30 HC-404350 TAPPING SCREW (ST4.2×14) 2

11 HC-406110 WAVE WASHER (φ23×φ29) 1 31 HC-404340 STRAIN RELIEF 1

12 HC-406120 COUPLING 1 32 HC-406320 SWITCH 1

13 HC-406130 BEARING 628-CW-Z3-2RS 1 33 HC-406330 MOTOR HOUSING 1

14 HC-406140 BEARING BOX 1 34 HC-406340 SWITCH LEVER 1

15 HC-406150 ARMATURE ASSEMBLY 1 35 HC-406350 SWITCH KNOB 1

16 HC-406160 CARBON BRUSH TJ060914-B 1 36 HC-406360 STATOR ASSEMBLY 1

17 HC-406170 BRUSH HOLDER 1 37 HC-406370 BAFFLE PLATE 1

18 HC-406180 TAPPING SCREW (ST2.9×10) 2 38 HC-405280 CAPACITOR 1

19 HC-406190 COIL SPRING 1 39 HC-405290 INDUCTOR 2

20 HC-405210 WASHER (φ7×φ14×0.5) 1
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Schemat części HX-DL-70 

 

 

 

Fig# KOD Nazwa Ilość Fig# KOD Nazwa Ilość

1 HC-405010 INSULATION COVER 1 22 HC-404280 BEARING 607-NMB-ZZ 1

2 HC-405020 COLLET & NUT 6MM 1 23 HC-405230 RUBBER RING for BEARING 607 1

3 HC-405030 DUST COVER 1 24 HC-404380 TAPPING SCREW ST4.2×14 2

4 HC-405040 BARREL 1 25 HC-405250 REAR COVER 1

5 HC-404110 TAPPING SCREW ST4.2×25 4 26 HC-404410 CORD GUARD 1

6 HC-405060 SPINDLE 1 27 HC-405270 CORD RVV 2×0.75×2.2M 1

7 HC-405070 BEARING BUSHING 1 28 HC-405280 CAPACITOR 1

8 HC-405080 BEARING 6901-CW-Z3-ZZ 2 29 HC-405290 INDUCTOR 2

9 HC-405090 RETAINING RING 12 1 30 HC-405300 SWITCH HT-FD.105A 1

10 HC-405100 O RING 30×26×2 1 31 HC-404340 STRAIN RELIEF 1

11 HC-405110 BEARING 6000-CW-Z3-ZZ 1 32 HC-404350 TAPPING SCREW ST4.2×14 2

12 HC-405120 WAVE WASHER φ21×φ27 1 33 HC-405330 COIL SPRING 1

13 HC-405130 RETAINING RING 27 1 34 HC-405340 CARBON BRUSH TJ061017-B  1

14 HC-405140 COUPLING 1 35 HC-404470 TAPPING SCREW ST2.9×10 2

15 HC-405150 SPRING 1 36 HC-405360 BRUSH HOLDER 1

16 HC-405160 SCREW M4X8 2 37 HC-405370 MOTOR HOUSING 1

17 HC-404180 BEARING 629-NSK-DDU 1 38 HC-405380 STATOR ASS'Y 1

18 HC-405180 BEARING BOX 1 39 HC-405390 TAPPING SCREW ST4.2×75 2

19 HC-405190 WASHER φ9×φ18×0.5 1 40 HC-405400 BAFFLE PLATE 1

20 HC-405200 ARMATURE ASS'Y 1 41 HC-405410 CONSTANT POWER MODULE 1

21 HC-405210 WASHER φ7×φ14×0.5 1


