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1 Технически данни

2 Символ

3 Обслужващи елементи

Показаните или описани принадлежности не
спадат отчасти към обхвата на доставката.

4 Използуване по предназначе-
нието

Стойките за пробиване GD 320 и GD 460 са пред-
назначени за прецизни отвори под точен ъгъл от
90°. Благодарение на  водещия диск свредлата
от Ø 8 до 26 мм и съответно от Ø 6 до 27 мм могат
да бъдат прецизно и сигурно водени. Без водещ
диск са възможни отвори до макс. Ø 45 мм. Два
паралелни ограничителя служат за лесното по-
зициониране и водене върху обработваемия де-

Стойка за пробиване GD 320 GD 460 GD 460 A

Дължина на свредело макс. 320 мм 460 мм 460 мм

Дълбочина на пробиване макс. 240 мм 380 мм 310 мм

Водещ диск за свредела Ø 8, 10, 12 ... 26 мм

Ø на пробиване без водещ диск макс. 45 мм

Наклоняем за ъглови пробивания - . до 45° безсте-
пенно

Прикачане за бормашини със затегателно 
гърло

57/43 мм

Тегло 2,8 кг 3,2 кг 3,7 кг

Обща височина 532 мм 672 мм 672 мм

Основна плоча 185 x 172 мм 185 x 172 мм 207 x 172 мм

Паралелен ограничител ... настройващ се 8 - 190 мм

... вертикално - - 25 - 185 мм

Принадлежности (не в съдържанието на поръчката) Каталожен номер

Водещ диск за свредла 6,7,9,11 ... 27 мм 621947

Затягащи елементи (4 бр.) за закрепяне на стойкта за проби-
ване върху обработваеми детайли до 105 мм (до 127 при GD 
460 A)

621949

Конзоли (2 бр.) за поставяне на затягащи елементи върху 
стойка за пробиване при широки обработваеми детайли до 
300 мм

622471

Предупреждение за обща опасност

Прочетете ръководството и указанията!

Да не се изхвърля като битов отпадък.

(1) Основна плоча

(2) Паралелни ограничители

(3) Водещ диск за ударни свредла

(4) Водещи щанги

(5) Пружини

(6) Ограничителни втулки

(7) Дълбочинни ограничители

(8) Водещи плъзгачи за бормашина

(9) Редуциращ пръстен D 57/43 мм

(10) Допълнителна ръкохватка

(11) Удължение за допълнителна ръкохватка

(12) Затягащи елементи

(13) Конзоли

(14) Винт за настройване на вертикална 
позиция (само GD 460 A)

(15) Крачета

(16) Затегателни гайки

(17) Скала

(18) Показател 

(19) Регулиращ винт

(20) Скоба
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тайл. Затягащите елементи за стабилно закрепя-
не на стойката за пробиване са налични като
принадлежности. Стойката за пробиване може
да бъде използвана с всички електрически ръч-
ни бормашини, чиито затегателни гърла възлиза
на Ø 57 или 43 мм и чиито максимален въртящ
момент не надвишава 75 Нм.

Стойката за пробиване GD 460 A може да бъде
използвана за отвори под всякакъв възможен
ъгъл от 90° до 45°.

При употреба не по предназначение вина
носи използващия. 

5 Правила за техниката на безо-
пасност

5.1 Общи инструкции за безопасност

Предупреждение! Прочетете всички пра-
вила и инструкции за безопасност. Не-
спазването на предупредителните указа-

ния и упътвания може да стане причина за елек-
трически удар, пожар и/или тежки наранявания.

Съхранявайте всички указания за безопасна
работа и инструкции, за да може в бъдеща при
нужда да се консултирате с тях.

Използваното в инструкциите за безопасност по-
нятие „Електрически инструмент“ се отнася за
задвижвани от мрежата електрически инстру-
менти (с мрежов кабел) и за задвижвани от аку-
мулатор електрически инструменти (без мрежов
кабел).

1 БЕЗОПАСНОСТ НА РАБОТНОТО МЯСТО

a. Поддържайте Вашата работна зона чиста и
подредена. Неподредена и неосветена работ-
на зона може да предизвика злополуки.

b. Не работете с уреда в околна среда с опасност
от експлозия, в която се намират възпламеня-
ващи се течности, газове или прахове. Елек-
трическите инструмент произвеждат искри,
които могат да запалят праха или парите.

c. По време на работа с електрическия инстру-
мент внимавайте наблизо да няма деца и дру-
ги лица. При отклоняване на вниманието Вие
можете да изгубите контрол над машината.

d. Не оставяйте електрическия инструмент не
без надзор. Оставете електрическия инстру-
мент чак след като работния инструмент спре
напълно да се движи.

2 ЕЛЕКТРИЧЕСКА БЕЗОПАСНОСТ

a. Съединителния щепсел на машината трябва
да подхожда към контакта. Щепселът не бива
да бъде променян по никакъв начин. Не из-
ползвайте адаптерни щекери заедно със за-
щитно заземявани уреди. Непроменени

щепсели и подходящи контакт намаляват риска
от електрически удар.

b. Избягвайте контакти на тялото Ви със заземе-
ни повърхности, като например тръби, радиа-
тори, печки и хладилници. Има увеличен риск
от на електрически удар, ако Вашето тяло е за-
земено.

c. Не излагайте уреда на дъжд или влага. Про-
никването на вода в електрическия уред увели-
чава риска от електрически удар.

d. Не използвайте кабела за други цели, напри-
мер за носене на уреда, за окачване или за да
издърпате щепсела от контакт. Пазете кабел
от горещина, попадане на масло върху него,
от остри ръбове и от подвижните части на
уреда. Повреденият или объркан кабел пови-
шава риска да Ви хване ток.

e. Ако работите с електрическия инструмент на
открито, използвайте само удължителни ка-
бели, които са допуснати за работа на откри-
то. При използване на подходящ за работа на
открито удължителен кабел се намалява риска
от електрически удар.

f. Ако няма възможност да се избегне работата
с електрическия инструмент във влажна
околна среда, използвайте автоматичен пре-
късвач при повреда или изтичане на ток. Из-
ползването на един автоматичен прекъсвач
при повреда или изтичане на ток намалява ри-
ска от електрически удар.

3 БЕЗОПАСНОСТ ЗА ХОРА

a. Бъдете внимателни, внимавайте какво пра-
вите и работете разумно с електрическия ин-
струмент. Не работете с уреда когато сте
изморени или сте под влияние на дроги, алко-
хол или медикаменти. Един момент на невни-
мание при работа с уреда може да причини
сериозни наранявания.

b. Носете лични защитни средства и винаги за-
щитни очила. Носенето на лични защитни
средства, като противопрахова маска, неплъз-
гащи се предпазни обувки, защитен шлем или
средства за предпазване на слуха, в зависи-
мост от вида и приложението на електрическия
инструмент, намалява риска от наранявания.

c. Избягвайте неволно пускане в действие. Пре-
ди да поставите щепсела в контакта провере-
те дали прекъсвачът се намира в положение
“ИЗК”,. Ако при носене на уреда пръстът Ви се
намира на прекъсвача или уредът е включен
при присъединяване към електроснабдяване-
то, това може да доведе до злополуки.

d. Преди включване на уреда свалете от него
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инструментите за регулиране или гаечния
ключ. Един инструмент или гаечен ключ, който
се намира във въртяща се част на уреда, може
да причини наранявания.

e. Не се надценявайте. Постарайте се да стоите
стабилно и по всяко време да сте в равнове-
сие. По този начин в неочаквани ситуации мо-
жете по-добре да контролирате уреда.

f. Носете подходящо облекло. Не носете широ-
ко облекло или бижута. Пазете косата и об-
леклото си по-далече от подвижните части.
Широко облекло, бижута или дълги коси могат
да  бъдат захванати от подвижните части.

g. Ако могат да бъдат монтирани прахоулавящи
и прахосъбиращи устройства, проверете дали
те са присъединени и дали се използват пра-
вилно. Използването на такива устройства на-
малява опасностите от праха.

h. Не си позволявайте поради навика, придобит
от честата употреба на уреда, да се отпускате
и да пропускате основополагащите принципи
на безопасност. Непредпазливото действие
може да предизвика тежко нараняване за час-
ти от секундата.

4 ГРИЖЛИВО БОРАВЕНЕ И РАБОТА С ЕЛЕКТРИ-
ЧЕСКИ ИНСТРУМЕНТИ

a. Не претоварвайте уреда. Използвайте за Ва-
шата работа предвиденият за целта електри-
чески инструмент. С подходящ електрически
инструмент Вие ще работите по-добре и по-си-
гурно в указания мощностен диапазон.

b. Не работете с електрически инструмент с де-
фектен прекъсвач. Електрически инструмент,
който не може да бъде включен или изключен,
е опасен и трябва да бъде ремонтиран.

c. Преди за започнете да правите настройки по
уреда, да сменяте части от принадлежностите
или да оставите уреда настрана, извадете
щепсела от контакта. Тази предпазна мярка
предотвратява пускане на инструмента да ра-
боти по невнимание.

d. Съхранявайте неизползваните електрически
инструменти извън обсега на деца. Не позво-
лявайте уреда да бъде използван от лица,
които не са запознати с него или не са проче-
ли тези указания. Електрическите инструмен-
ти са опасни, когато се използват от неопитни
лица.

e. Поддържайте грижливо уреда. Проверете
дали подвижните части на уреда работят нор-
мално и не се стягат и дали няма счупени или
повредени части, които пречат на работата на
уреда. Преди работа с уреда ремонтирайте

повредените части. Много злополуки се при-
чиняват от лошо поддържани електрически ин-
струменти.

f. Поддържайте режещите инструменти остри и
чисти. Грижливо поддържани режещи инстру-
менти с остри режещи ръбове се заклещват по-
малко и вървят по-леко.

g. Използвайте електрическия инструмент,
принадлежностите, работните инструменти и
т.н. в съответствие с тези инструкции и както
е предписано за този специален тип уред. При
това имайте предвид условията и вида на ра-
бота. Използването на електрическите инстру-
менти за други непредвидени приложения
може да причини възникване на опасни ситуа-
ции.

h. Внимавайте ръкохватките да са сухи и по тях
да няма  масло или смазка. Хлъзгави ръкохват-
ки не позволяват сигурна работа и контрол на
електрическия инструмент в неочаквана ситуа-
ция.

5 ГРИЖЛИВО БОРАВЕНЕ И РАБОТА С АКУМУЛА-
ТОРНИ ИНСТРУМЕНТИ

a. Зареждайте акумулаторите само в зарядни
устройства, препоръчвани от производителя.
Ако едно зарядно устройство, предвидена за
определен вид акумулатори, се използва за за-
реждане на други акумулатори, има опасност от
пожар.

b. Използвайте електрическите инструменти
само с предвидените за тази цел акумулато-
ри. Използването на други акумулатори може
да причини наранявания и опасност от пожар.

c. Когато не използвате акумулатора внимавай-
те върху него да не попаднат кламери, моне-
ти, гаечни ключове, пирони, винтове или
други малки метални предмети, които да мо-
гат да направят съединение на контактите.
Едно късо съединение между акумулаторните
контакти може да причини изгаряния или въз-
никване на пожар.

d. При неправилно използване от акумулатора
може да изтече течност. Избягвайте контакт с
нея. При случаен контакт с нея изплакнете с
вода. При попадане на течността в очите до-
пълнително отидете на лекар. Изтекла акуму-
латорна течност може да причини възпаления
на кожата или изгаряния.

e. Преди да поставите акумулатора проверете
дали уредът е изключен. Поставянето на аку-
мулатор във включен електрически инструмент
може да причини злополуки.
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6 СЕРВИЗ

a. Уредът трябва да бъде ремонтиран само от
квалифициран и специализиран персонал,
като при това трябва да бъдат използвани
само оригинални резервни части. По такъв
начин се осигурява безопасна работа с уреда.

b. Използвайте за ремонт и техническо поддър-
жане само оригинални части на Festool. Из-
ползването на принадлежности или резервни
части, които не са предвидени за тази цел,
може да доведе до електрически удар или до
наранявания.

5.2 Специфични указания за безопасност 
при работа с уреда

– Чрез свързването на ръчна бормашина към
стойката за пробиване се получава устройство,
за което важат същите указания за сигурност и
инструкции, както и за бормашината. Затова
прочетете и следвайте указанията за сигурност
и ръководството за употреба на бормашината.

– По време на работа устройството трябва вина-
ги да се държи с двете ръце за определените
за целта ръкохватки.

– Преди започване на работа се уверете, че в
процеса на пробиване няма да се стигне до
сблъскване между въртящи се части на борма-
шината и неподвижни части на стойката за
пробиване или на обработваемия детайл.

– Преди започване на работа трябва да провери-
те и да се уверите, че всички елементи за по-
дсигуряване на позицията и закрепването са
правилно затегнати и регулирани.

– Трески, стружки и други подобни частички в
близост до инструмента не бива да бъдат от-
странявани с ръка.

– При бормашини с максимален въртящ момент
повече от 55 Нм винаги трябва да се използва
удължението за допълнителната ръкохватка;
то се монтира в предната част на водещият
плъзгач.

– Обработваемият детайл трябва винаги да е по-
ставен върху стабилна основа и да е обезопа-
сен срещу завъртане или приплъзване.

– При правенето на ъглови отвори наклоняемите
стойки за пробиване (GD 460 A) трябва да са
обезопасени срещу хлъзгане. За тази цел ние
предлагаме да бъдат използвани затягащи
елементи (принадлежности). При работа вина-
ги внимавайте за сигурен и стабилен стоеж.

– Винаги изваждайте щепсела на бормашината
от контакта при всякакви работи, които са
свързани с подготовка,монтиране, прена-

стройване, настройване, смяна на свредело и
др., както и при техническо обслужване и под-
дръжка на инструмента.

6 Пускане в действие

6.1 Настройване на водещия диск

Отворът във водещия диск се избира спрямо же-
лания Ø на свределото и се позиционира спрямо
оста на дупчиците (1.1) му: 

 Въртящото се копче (3.1) се завърта около 5
пъти наляво, водещият диск се повдига от
блокиращия щифт, завърта се до желаната
позиция и след това отново се спуска надолу.
Обърнете внимание, че водещият диск трябва
да се фиксира в блокиращия щифт.

 Отново затегнете въртящото се копче (3.1).

6.2 Поставяне на свредело

 Поставете ударно свредло в патронника на
бормашината и затегнете партонника.

 Трябва да се използват само ударни свредла
с такава дължина, която е в рамките на указа-
ната максималната дължина на свредело.

6.3 Прикачане на бормашината

При бормашини със затегателно гърло-Ø
43 мм използвайте редуциращ пръстен.

 Нагласете редуциращия пръстен така, че цеп-
ката да сочи към затягащото място (8.1).

 Поставете бормашината в прикачането и за-
тегнете чрез затягащия винт(8.1) .

6.4 Настройка на дълбочината на проби-
ване

 Горната позиция на ограничителя се избира
чрез ограничителния пръстен (7.1)и се затяга
с клемен винт.

 Горната позция на ограничителя трябва да се
избере така, че свределото да се ръководи от
водещия диск и върхът на свределото да е на
около 5-10 мм разстояние от повърхността на
основната плоча.

По този начин се предотвратяват повреди по
свределото и обработваемия детайл. Долният
ограничителен пръстен (7.2) служи за ограни-
чаване на дълбочината на пробиване.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Опасност от нараняване, токов удар

 Преди всяка работа върху инструмента винаги
изключвайте щепсела от контакта! 
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 Дълбочината на пробиване се установява
чрез измерване или пробно пробиване и
ограничителният пръстен (7.2)се затяга под
водещия плъзгач (8).

Ограничителният пръстен (7.2) е особено по-
лезен, когато трябва да бъдат пробити повече
дупки с еднаква дълбочина.

6.5 Допълнителна ръкохватка

Допълнителната ръкохватка(10) може да се за-
винти по желание в три позиции (виж скицата).
При бормашини, чиито максимален въртящ мо-
мент надвишава 55 Нм, трябва да бъде използва-
но удължението (11).

С удължението допълнителната ръкохватка тряб-
ва да се използва винаги от предната страна на
водещия плъзгач (8) (виж изображението).

6.6 Пробиване с паралелен ограничител

Двата паралелни ограничителя (2) повишават
сигурността по време на работа. Едновременно с
това се увеличава точността и се спестява време,
когато трябва да бъдат пробити повече дупки на
равно разстояние една от друга по ръба на обра-
ботваемия детайл. По желание може да бъде из-
ползван един паралелен ограничител от едната
страна или два от двете страни. Паралелният
ограничител може да бъде настроен или спрямо
маркирана линия върху обработваемия детайл
(зрителен контрол спрямо маркировките (1.1)
върху основната плоча) или спрямо скалата си.

 Затегнете паралелния ограничител в желана-
та позиция чрез клемния винт (2.1).

 При накланящия се модел (GD 460 A) пара-
лелният ограничител може да бъде настроен
и отстрани (2.2).

6.7 Настройване на ъгъла на пробиване 
(GD 460 A)

Наклоняемата стойка за пробиване (GD 460 A)
прави ъгловото пробиване под ъгъл от 90° до 45°
възможно. За вертикално пробиване показателя
(18)на скалата (17) трябва да показва нула.

 За нагласяне на ъгъла на наклона двете затя-
гащи гайки (16) трябва да бъдат разхлабени.

 Така водещите щанги могат да бъдат накло-
нени под желания ъгъл.

 Ъгълът може да бъде установен върху скалата
(17)с точното разделение на градусите.

 Нагласете показателя (18) върху желаната
стойност на скалата и отново затегнете двете
затягащи гайки (16) .

ВНИМАНИЕ:  при наклоняеми стойки за
пробиване от съображения за сигурност
обезопасете основната плоча върху обра-
ботваемия детайл така, че да не се хлъзга.
Най-добре могат да бъдат използвани за-
тягащи елементи (принадлежности).

6.8 Коригиране на позицията на ограни-
чителя (GD 460 A)

Вертикалната позиция при наклоняеми стойки
за пробиване се наглася чрез ограничителен
винт(14) още във фабриката.

Ако нагласената позиция на ограничителя тряб-
ва да бъде коригирана, трябва да се процедира
по следния начин:

 Разхлабете защитната гайка (14.1) и затега-
телните гайки (16).

 Долепете крачето (15) до главата на винта
(14).

 Чрез завъртане на ограничителния винт в же-
ланата посока, променяте ъгъла до нужната
позиция.

 Затегнете отново защитната гайка (14.1) и за-
тегателните гайки (16).

 Показателя (18)може да бъде регулиран чрез
разхлабване на регулиращия винт (19) и пов-
торното му затягане в желаната позиция.

6.9 Закрепване на стойката за пробиване

За закрепяне на стойката за пробиване върху об-
работваемия детайл служат затягащите елемен-
ти,(12) които могат да бъдат закрепени върху ос-
новната плоча (1).

 Поставете затягащия елемент отдолу в отвора
(1.4)и отгоре завийте и затегнете затягащите
гайки (12.1).

 С шпиндела (12.2) затегнете в желаната пози-
ция.

Затягащите елементи (не в съдържанието на по-
ръчката, принадлежности) трябва винаги да бъ-
дат използвани на чифтове от двете страни. Пре-
поръчително е да бъдат използвани четири затя-
гащи елемента.

За широки обработваеми детайли до макс. 300
мм натягащите елементи могат да бъдат закре-
пени на една конзола (13).

 Поставете винта (13.1) отдолу в отвора, (1.4)

 поставете конзолата (13) отгоре и затегнете
чрез гайка(13.2) 
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Конзолите (не в съдържанието на поръчката,
принадлежности) се предлагат по чифтове (2 бр.).
Трябва да се вземе предвид, че затягащите еле-
менти в една конзола трябва да са поставени
един срещу друг (виж изображение), (посока на
силата по дължината на конзолата).

Затягащите елементи не трябва да се поставят
един срещу друг между 2 конзоли.

7 Пробиване
– Преди започване на работа се уверете, че

ударните свредла и бормашината са затегнати
здраво.

– Проверете дали ограничителите и водещите
дискове са в стабилна позиция и при нужда за-
тегнете затягащите елементи.

– Не работете с повредени или изтъпени свреде-
ла.

– При пробиване винаги работете така, че да
държите здраво цялото устройство с две ръце:
едната ръка върху допълнителната ръкохватка
на стойката за пробиване, другата върху дръж-
ката и бутона за вкл. на бормашината.

– За пробиване спрямо начертана линия служат
маркировките върху основната плоча ((1.2) и
(1.3)).

7.1 Сменяне на водещия диск

За ударни свредла с четен диаметър се използ-
ват водещите дискове, доставени в съдържание-
то на поръчката.

За ударни свредла с нечетен диаметър се из-
ползват водещите дискове (в принадлежности).

 За смяна на водещия диск се отвинтва въртя-
щото се копче (3.1).

 Тогава монтираният водещ диск може да се
свали отгоре и да се постави другият.

7.2 Пробиване без водещ диск

За работа със свредела с диаметър по-голям от
27 мм до макс. 45 мм, водещият диск може да се
демонтира по начина, описан по-горе.

Според нуждите могат да бъдат демонтирани и
пружините(5), ограничителната втулка (6) и дъл-
бочинният ограничител ((7.1) и (7.2)).В такъв слу-
чай трябва да се процедира изключително вни-
мателно. Препоръчително е при всички случаи
да се използва долният ограничителен пръстен
(7.2) като предпазна мярка срещу неочаквано
съприкосновение на въртящите се части с обра-

ботваемия детайл. Трябва много да се внимава
въртящите се части на бормашината или използ-
ваните инструменти за пробиване да не се докос-
нат до части на стойката за пробиване.

8 Техническо обслужване и под-
държане

Обслужване на клиенти и ремонт
само при производителя или отори-
зираните сервизи: Адресът на най-
близкия до Вас на:

www.festool.com/Service

Използвайте само оригинални ре-
зервни части Festool! Каталожни но-
мера на:

www.festool.com/Service

– Поддържайте затягащите елементи и затега-
телните места без прах, мръсотия и стружки.

– Почиствайте водещите щанги от мръсотия с
парцал, грижете се за доброто им плъзгане
чрез нанасяне на смазка или машинно масло.

– Поддържайте повърхността на основната пло-
ча чиста, по този начин се гарантира прециз-
ност и точност на ъгъла на пробиване.

Вземете предвид:

Съвсем умишлено избраните пружини на стойка-
та за пробиване са на голямо разстояние от воде-
щите щанги. Това не е дефект, по този начин се
постига по-добра характеристична крива на пру-
жината. Това води до по-малък разход на сила.
Вие пробивате с по-малко сила при увеличаваща
се дълбочина на пробиване.

9 Околна среда
Не изхвърляйте електрическите инструменти за-
едно с домакинските отпадъци! Предайте уреда,
принадлежностите и опаковката за рециклиране
по безвреден за околната среда начин. При това
съблюдавайте валидните национални разпоред-
би.

Само за региона на ЕС: В съответствие с Евро-
пейската директива 2002/96/ЕС остарелите елек-
трически инструменти се събират отделно и се
отвеждат за рециклиране по безвреден за окол-
ната среда начин.

Информация за REACh:www.festool.com/reach
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