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1 Date tehnice

2 Simboluri

3 Elemente de operare Accesoriile din imagine sau descrise nu fac în tota-
litate parte din pachetul de livrare.

4 Utilizarea conform destinaţiei
Stativele de găurire GD 320 şi GD 460 sunt destinate
pentru executarea unor orificii precise în unghi
exact de 90°. Cu discul de ghidare se pot ghida pre-
cis şi sigur sfredele elicoidale de la Ø 8 până la 26
mm, respectiv de la Ø 6 până la 27 mm. Fără disc de
ghidare sunt posibile orificii până la max. Ø 45 mm.
Două opritoare paralele servesc la poziţionarea
simplă, respectiv ghidarea pe piesa de lucru. Ele-
mente de tensionare pentru fixarea strânsă a stati-
vului de găurire sunt disponibile ca accesoriu. Sta-
tivul de găurire poate fi utilizat cu toate maşinile de
găurit electrice portative a căror gât de prindere
este Ø 57 sau 43 mm şi a căror cuplu maxim nu de-
păşeşte 75 Nm.

Stativul de găurire GD 320 GD 460 GD 460 A

Lungimea de găurire max. 320 mm 460 mm 460 mm

Adâncimea de găurire max. 240 mm 380 mm 310 mm

Discul de ghidare pentru burghiu Ø 8, 10, 12 ... 26 mm

Ø gaură fără disc de ghidare max. 45 mm

Rabatabil pentru găuriri unghiulare - . până la 45° pro-
gresiv

Locaş pentru maşini de găurit cu gât de prindere 57/43 mm

Masa 2,8 kg 3,2 kg 3,7 kg

Înălţimea totală 532 mm 672 mm 672 mm

Placa de bază 185 x 172 mm 185 x 172 mm 207 x 172 mm

Opritor paralel ... reglabil 8 - 190 mm

... vertical - - 25 - 185 mm

Accesorii (nu sunt în pachetul de livrare) Nr. comandă

Disc de ghidare pentru burghie 6,7,9,11 ... 27 mm 621947

Elemente de tensionare (4 buc.) pentru fixarea strânsă a stativului 
de găurire pe piese până la 105 mm (până la 127 la GD 460 A)

621949

Console (2 buc.) pentru preluarea elementelor de tensionare la 
stativul de găurire pentru piese late până la 300 mm

622471

Avertizare contra unui pericol general

Citiţi manualul/indicaţiile

Nu aruncaţi în gunoiul menajer.

(1) Placă de bază

(2) Opritoare paralele

(3) Disc de ghidare pentru sfredel elicoidal

(4) Bare de ghidare

(5) Arcuri

(6) Manşon opritor

(7) Opritoare de adâncime

(8) Sanie de ghidare spre maşina de găurit

(9) Inel de reducţie D 57/43 mm

(10) Mânerul suplimentar

(11) Prelungitor pentru mânerul suplimentar

(12) Elemente de tensionare

(13) Console

(14) Şurub pentru reglarea poziţiei verticale 
(numai GD 460 A)

(15) Picioare

(16) Piuliţe de tensionare

(17) Scală

(18) Indicator

(19) Şurub de ajustare

(20) Jug
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Stativul de găurire GD 460 A poate fi utilizat pentru
orificii la orice unghi de la 90° până la 45°.

În caz de utilizare neconformă, utilizatorul
este răspunzător.

5 Instrucţiuni de protecţie a muncii
5.1 Instrucţiuni de ordin general privind se-

curitatea şi protecţia muncii
 Avertizare! Citiţi toate instrucţiunile de
protecţie a muncii şi indicaţiile.Nerespecta-
rea indicaţiilor de avertizare şi a instrucţiuni-

lor poate cauza electrocutări, incendii şi/sau vătă-
mări grave.
Păstraţi toate instrucţiunile de protecţie a muncii
şi instrucţiunile de lucru pentru consultări ulteri-
oare.
Noţiunea de „sculă electrică“ utilizată în instrucţi-
unile de protecţie a muncii se referă la sculele elec-
trice acţionate electric (cu cablu de reţea) şi la scu-
lele electrice acţionate de acumulatori (fără cablu
de reţea).

1 SECURITATEA ÎN LOCUL DE MUNCĂ
a. Păstraţi curăţenia şi ordinea în zona dumnea-

voastră de lucru. Dezordinea şi neiluminarea zo-
nei de lucru poate duce la accidente.

b. Nu lucraţi cu aparatul în medii cu pericol de ex-
plozie, în care se află lichide, gaze sau pulberi
inflamabile. Sculele electrice generează scântei
care pot aprinde praful sau aburii.

c. Ţineţi la depărtare copiii sau alte persoane pe
parcursul folosirii sculei electrice. În cazul dis-
tragerii atenţiei, puteţi pierde controlul asupra
aparatului.

d. Nu lăsaţi scula electrică să funcţioneze nesu-
pravegheată. Părăsiţi scula electrică numai dacă
dispozitivul de lucru a ajuns în stare de repaus
complet.

2 SECURITATEA ELECTRICĂ
a. Fişa de racord a aparatului trebuie să se potri-

vească cu priza de alimentare. Fişa nu poate fi
modificată în niciun fel. Nu utilizaţi fişe adap-
toare împreună cu aparate protejate prin legare
la pământ. Fişe nemodificate şi prize de alimen-
tare corespunzătoare diminuează riscul electro-
cutării.

b. Evitaţi contactul corporal cu suprafeţele legate
la pământ, precum ţevi, încălziri, plite şi frigide-
re. Există risc ridicat de electrocutare, atunci
când corpul dumneavoastră este legat la pământ.

c. Feriţi aparatul de ploaie sau umezeală. Pătrun-
derea apei într-un aparat electric creşte riscul

unei electrocutări.
d. Nu folosiţi cablul în alte scopuri, cum ar fi trans-

portarea aparatului, suspendarea acestuia sau
pentru a trage fişa din priza de alimentare. Ţi-
neţi cablul la distanţă faţă de sursele de căldu-
ră, ulei, muchii ascuţite sau piesele mobile ale
aparatului.Cablurile deteriorate sau înfăşurate
cresc riscul unei electrocutări.

e. Dacă lucraţi cu o sculă electrică în aer liber, uti-
lizaţi numai cabluri prelungitoare avizate pen-
tru exterior. Utilizarea unui cablu prelungitor
avizat pentru exterior diminuează riscul unei
electrocutări.

f. Dacă punerea în exploatare a sculei electrice
într-un mediu cu umiditate este inevitabilă, uti-
lizaţi un comutator automat de protecţie dife-
renţial. Utilizarea unui comutator automat de
protecţie diferenţial diminuează riscul de electro-
cutare.

3 SECURITATEA PERSOANELOR
a. Procedaţi cu atenţie, concentraţi-vă la ceea ce

faceţi şi lucraţi în mod raţional atunci când ma-
nevraţi o sculă electrică. Nu folosiţi aparatul
dacă sunteţi obosit sau vă aflaţi sub influenţa
drogurilor, alcoolului sau medicamentelor.Un
moment de neatenţie la folosirea aparatului poa-
te duce la serioase vătămări.

b. Purtaţi echipamentul personal de protecţie şi,
întotdeauna, ochelari de protecţie. Purtarea
echipamentului personal de protecţie, precum
masca anti-praf, încălţămintea de siguranţă anti-
derapantă, casca de protecţie sau căşti antifoni-
ce, în funcţie de tipul şi aplicaţia sculei electrice,
diminuează riscul unei electrocutări.

c. Evitaţi o punere în funcţiune involuntară. Asigu-
raţi-vă că poziţia comutatorului este “OPRIT”,
înainte de a introduce fişa în priza de alimenta-
re.Dacă, la transportul aparatului, aveţi degetul
pe comutator sau aparatul este pornit când îl co-
nectaţi la alimentarea electrică, se poate ajunge
la accidente.

d. Înlăturaţi uneltele de reglaj sau cheile fixe, îna-
inte de conectarea aparatului. Un accesoriul de
lucru sau o cheie, care se află în zona piesei roti-
toare a aparatului, poate duce la vătămări.

e. Nu vă supraestimaţi potenţialul. Asiguraţi o po-
ziţie fixă şi menţineţi-vă întotdeauna echili-
brul.Astfel, puteţi controla mai bine aparatul în
situaţii imprevizibile.

f. Purtaţi îmbrăcăminte adecvată. Nu purtaţi îm-
brăcăminte largă sau bijuterii. Ţineţi părul şi
îmbrăcămintea departe de piesele aflate în miş-
care. Îmbrăcămintea largă, bijuteriile sau părul
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lung pot fi agăţate de piesele aflate în mişcare.

g. Dacă pot fi montate dispozitive de aspirare a
prafului şi colectoare, asiguraţi-vă că acestea
sunt cuplate şi utilizate corect. Utilizarea aces-
tor accesorii diminuează pericolele cauzate de
praf.

h. Nu permiteţi ca din obişnuinţa dobândită prin
utilizarea uzuală a aparatelor, să vă declaraţi
auto-mulţumiţi şi să nu respectaţi principiile de
siguranţă ale aparatului. O activitate neatentă
poate duce la răniri grave în fracţiuni de secundă.

4 MANEVRAREA CU GRIJĂ ŞI FOLOSIREA SCULE-
LOR ELECTRICE
a. Nu suprasolicitaţi aparatul. Pentru lucrarea

dumneavoastră utilizaţi scule electrice destina-
te pentru aceasta.Cu scule electrice corespunză-
toare lucraţi mai bine şi mai sigur în domeniul de
putere indicat.

b. Nu folosiţi nicio sculă electrică al cărei comuta-
tor este defect. O sculă electrică ce nu se mai
poate conecta sau deconecta este periculoasă şi
trebuie reparată.

c. Trageţi fişa din priza de alimentare, înainte de a
efectua reglaje la aparat, de a schimba accesorii
sau de a depune aparatul în afara zonei de lu-
cru.Aceste măsuri de precauţie împiedică startul
involuntar al aparatului.

d. Nu păstraţi sculele electrice nefolosite la înde-
mâna copiilor. Nu lăsaţi aparatul spre folosire
persoanelor care nu sunt familiarizate cu aces-
ta sau care nu au citit instrucţiunile.Sculele
electrice sunt periculoase, atunci când sunt folo-
site de persoane fără experienţă.

e. Îngrijiţi aparatul cu atenţie. Controlaţi dacă pie-
sele aparatului aflate în mişcare funcţionează
impecabil şi nu se blochează, dacă piesele sunt
rupte sau deteriorate, astfel încât influenţează
negativ funcţionarea aparatului. Dispuneţi re-
pararea pieselor deteriorate înainte de utiliza-
rea aparatului. Multe accidente îşi au cauza în
sculele electrice greşit întreţinute.

f. Ţineţi accesoriile aşchietoare ascuţite şi curate.
Accesoriile aşchietoare cu muchii tăietoare ascu-
ţite se înţepenesc mai puţin şi sunt mai uşor de
condus.

g. Utilizaţi scula electrică, accesoriile, dispozitive-
le de lucru etc. corespunzător acestor instrucţi-
uni şi conform prescripţiilor pentru acest tip de
aparat special. Luaţi în considerare condiţiile de
lucru şi activitatea care trebuie efectuată. Folo-
sirea sculelor electrice pentru alte aplicaţii de lu-
cru decât cele prevăzute poate duce la situaţii

periculoase.
h. Păstraţi mânerele uscate, curate şi lipsite de

ulei şi unsoare. Mânerele alunecoase nu permit
o manevrare în siguranţă şi un control al sculei
electrice în situaţii neaşteptate.

5 MANEVRAREA CU GRIJĂ ŞI FOLOSIREA APARA-
TELOR CU ACUMULATORI
a. Încărcaţi acumulatorii numai în încărcătoarele

recomandate de producător. La un încărcător
care este destinat unui anumit tip de acumulatori,
utilizarea altor acumulatori poate duce la pericol
de incendiu.

b. Utilizaţi numai acumulatorii prevăzuţi pentru
sculele electrice respective. Folosirea acumula-
tori poate duce la vătămări şi pericol de incendiu.

c. Ţineţi acumulatorul neutilizat departe de agra-
fe de birou, monede, chei, cuie, şuruburi sau
alte obiecte metalice mici care ar putea provoca
scurtcircuitarea contactelor. Un scurtcircuit în-
tre contactele acumulatorului poate cauza arsuri
sau foc.

d. În caz de utilizare greşită, se poate scurge lichid
din acumulator. Evitaţi contactul cu acesta. În
caz de contact accidental, clătiţi cu apă. Dacă li-
chidul intră în contact cu ochii, solicitaţi supli-
mentar asistenţă medicală.Lichidul care iese din
acumulator poate duce la iritaţii ale pielii sau ar-
suri.

e. Asiguraţi-vă că aparatul este deconectat, înain-
te de introducerea acumulatorului. Introducerea
acumulatorului într-un aparat care este conectat
poate duce la accidente.

6 SERVICE
a. Aparatul se repară numai de către personalul

de specialitate calificat şi numai cu piese de
schimb originale. Astfel, vă asiguraţi că se secu-
ritatea aparatului este menţinută.

b. Pentru reparaţie şi întreţinere utilizaţi numai
piese originale. Utilizarea de accesorii sau piese
de schimb care nu sunt prevăzute în acest scop,
poate provoca electrocutări sau vătămări.

5.2 Instrucţiuni de protecţie a muncii speci-
fice maşinii

– Prin îmbinarea unei maşini de găurit portative cu
stativul de găurire se obţine un dispozitiv pentru
care sunt valabile şi indicaţiile de securitate şi in-
strucţiunile maşinii de găurit. De aceea, citiţi şi
respectaţi indicaţiile de securitate şi manualul de
exploatare al maşinii de găurit.

– În timpul lucrului, dispozitivul se va ţine întot-
deauna cu ambele mâini de mânerele prevăzute
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în acest scop.

– Înainte de începerea lucrului asiguraţi-vă că pe
parcursul procesului de găurire nu se pot produ-
ce coliziuni între componentele maşinii de găurit
aflate în rotaţie şi stativul de găurire fix - sau păr-
ţi ale piesei.

– Verificaţi şi asiguraţi înainte de începerea lucru-
lui ca toate elementele pentru asigurarea poziţiei
şi prinderii să fie strânse ferm şi ajustate con-
form prescripţiilor.

– Fragmentele libere, aşchiile şi altele asemănă-
toare nu se vor înlătura cu mâna în apropierea
uneltei de lucru.

– La maşinile de găurit cu un cuplu maxim mai
mare de 55 Nm se va utiliza în permanenţă pre-
lungitorul pentru mânerul suplimentar; acesta
se montează în partea frontală a saniei de ghida-
re.

– Aşezaţi piesa de lucru întotdeauna pe un suport
ferm şi asiguraţi-o împotriva răsucirii sau alune-
cării.

– Stativele de găurire rabatabile (GD 460 A) se vor
asigura împotriva alunecării la executarea găuri-
lor în unghi. În acest scop, recomandăm utiliza-
rea elementelor de tensionare (accesoriu). Pe
parcursul lucrărilor, acordaţi atenţie poziţiei si-
gure şi stabile.

– Pentru toate lucrările care servesc la pregătire,
montare, conversie constructivă, reglare, schim-
bare a burghiului etc., precum şi la întreţinere
curentă şi îngrijire trageţi întotdeauna fişa de re-
ţea a maşinii de găurit din priză.

6 Punerea în funcţiune

6.1 Reglarea discului de ghidare
Corespunzător diametrului burghiului dorit se ale-
ge orificiul din discul de ghidare şi se poziţionează
în raport cu axa găurii (1.1):
 Rotiţi butonul rotativ (3.1) aprox. 5 rotaţii spre

stânga, ridicaţi discul de ghidare din ştiftul de
blocare, rotiţi-l în poziţia dorită şi coborâţi-l din
nou. Aveţi în vedere ca discul de ghidare să se fi-
xeze în poziţie în ştiftul de blocare.

 Strângeţi din nou ferm butonul rotativ (3.1).

6.2 Prinderea burghiului
 Prindeţi sfredelul elicoidal în mandrina maşinii

de găurit şi strângeţi ferm mandrina.
 Este permisă doar folosirea sfredelelor elicoi-

dale cu o lungime care se încadrează în lungi-
mea maximă indicată a burghiului.

6.3 Prinderea maşinii de găurit
La maşinile de găurit cu gât de prindere-Ø
43 mm utilizaţi inelul de reducţie.

 Poziţionaţi inelul de reducţie astfel încât cane-
lura să fie orientată spre locul de prindere (8.1).

 Introduceţi maşina de găurit în locaş şi strângeţi
ferm cu şurubul de tensionare (8.1).

6.4 Reglarea adâncimii de găurire
 Alegeţi poziţia superioară a opritorului cu inelul

opritor (7.1) şi strângeţi ferm cu şurubul de
prindere.

 Alegeţi poziţia superioară a opritorului astfel în-
cât burghiul să fie ghidat în discul de ghidare şi
vârful burghiului să fie la o distanţă de aproxi-
mativ 5-10 mm faţă de suprafaţa de aşezare a
plăcii de bază.
Astfel se evită deteriorările la burghiu şi la piesa
de lucru. Inelul opritor inferior (7.2) serveşte la
limitarea adâncimii de găurire.

 Determinaţi adâncimea de găurire prin măsu-
rători sau prin găurire de probă şi strângeţi
ferm inelul opritor (7.2) sub sania de ghidare
(8).
Inelul opritor (7.2) este avantajos în special
atunci când se execută mai multe găuri cu ace-
eaşi adâncime.

6.5 Mânerul suplimentar
Mânerul suplimentar (10) poate fi înşurubat opţio-
nal în trei poziţii (a se vedea schiţa). La maşinile de
găurit a căror cuplu maxim depăşeşte 55 Nm se va
utiliza prelungitorul (11).
Mânerul suplimentar cu prelungitor se va utiliza în-
totdeauna pe partea frontală (a se vedea figura) a
saniei de ghidare (8).

6.6 Găurirea cu opritorul paralel
Cele două opritoare paralele (2) măresc securita-
tea în timpul lucrului. Concomitent creşte precizia
şi se reduce timpul când trebuie executate mai
multe găuri la aceeaşi distanţă faţă de muchia pie-
sei. Se poate utiliza opţional un opritor paralel pe o
parte sau două opritoare paralele pe ambele părţi.
Opritorul paralel se reglează fie după o linie de tra-
saj de pe piesa de lucru (control vizual după marca-
jele (1.1) de pe placa de bază), fie după scala de la
opritorul paralel.

ATENTIONARE

Pericol de vătămare, de electrocutare
 Înainte de orice lucrare la maşină, scoateţi întot-

deauna fişa de reţea din priza de alimentare!
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 Strângeţi ferm opritorul paralel în poziţia dorită

cu şurubul de prindere (2.1).
 La varianta rabatabilă (GD 460 A), opritorul pa-

ralel poate fi reglat şi lateral (2.2).

6.7 Reglarea unghiului de găurire (GD 460 A)
Stativul de găurire rabatabil (GD 460 A) permite gă-
uriri în unghi de la 90° până la 45°. Pentru găurile
verticale, indicatorul (18) de la scala (17) indică
zero.
 Pentru reglarea unghiului de înclinare, desfa-

ceţi cele două piuliţe de tensionare (16).
 Barele de ghidare pot fi acum rabatate la un-

ghiul dorit.
 Unghiul poate fi determinat pe scala (17) cu

gradarea exactă.
 Fixaţi indicatorul (18) la valoarea de pe scală

dorită şi strângeţi din nou ferm piuliţele de ten-
sionare (16).

AVEŢI ÎN VEDERE: Dacă stativul de găurire
este rabatat, asiguraţi placa de bază la piesa
de lucru împotirva alunecării din motive de
securitate. În mod ideal se pot utiliza în acest
scop elementele de tensionare (accesoriu).

6.8 Corecţia poziţiei opritorului (GD 460 A)
La stativele de găurire rabatabile, poziţia verticală
este reglată din fabricaţie cu un şurub opritor (14).
Dacă poziţia reglată a opritorului trebuie reajusta-
tă, se va proceda după cum urmează:
 Desfaceţi piuliţa de siguranţă (14.1) şi piuliţele

de tensionare (16).
 Fixaţi piciorul (15) de capul şurubului (14).
 Prin răsucirea şurubului opritor în direcţia dori-

tă, modificaţi unghiul în poziţia necesară.
 Strângeţi din nou ferm piuliţa de siguranţă

(14.1) şi piuliţele de tensionare (16).
 Indicatorul (18) poate fi de asemenea reajustat

prin desfacerea şurubului de ajustare (19) şi
apoi înşurubat ferm în poziţia dorită.

6.9 Fixarea strânsă a stativului de găurire
Pentru fixarea strânsă a stativului de găurire pe
piesa de lucru servesc elementele de tensionare
(12) care pot fi fixate pe placa de bază (1).
 Introduceţi de jos elementul de tensionare în

orificiul (1.4), înşurubaţi de sus piuliţa de strân-
gere (12.1) şi strângeţi ferm.

 Strângeţi ferm cu arborele principal (12.2) în
poziţia dorită.

Utilizaţi elementele de tensionare (nu sunt în pa-
chetul de livrare, accesoriu) întotdeauna în pereche
pe ambele părţi. Se recomandă utilizarea a patru
elemente de tensionare.

Pentru piese de lucru late până la max. 300 mm,
elementele de tensionare se pot fixa pe o consolă
(13).
 Introduceţi de jos şurubul (13.1) în orificiul

(1.4).
 Aşezaţi de sus consola (13) şi fixaţi strâns cu pi-

uliţa (13.2)
Consolele (nu sunt în pachetul de livrare, acceso-
riu) sunt disponibile în pereche (2 buc.). Aveţi în ve-
dere ca elementele de tensionare în cadrul unei
console să fie utilizate în sensuri opuse (a se vedea
figura) (variaţia forţei în direcţie longitudinală faţă
de consolă).
Nu montaţi elementele de tensionare în sensuri
opuse între 2 console.

7 Găurirea
– Înainte de începerea activităţii de găurire asigu-

raţi-vă că sfredelul elicoidal şi maşina de găurit
sunt fixate ferm.

– Verificaţi stabilitatea opritoarelor şi discului de
ghidare şi, după caz, strângeţi ferm elementele
de tensionare.

– Nu lucraţi cu burghie tocite sau deteriorate.
– Lucraţi la găurire întotdeauna astfel încât să ţi-

neţi dispozitivul complet cu ambele mâini: O
mână pe mânerul suplimentar al stativului de
găurire, cealaltă mână pe mânerul şi comutato-
rul maşinii de găurit.

– Marcajele de pe placa de bază ((1.2) şi (1.3)) ser-
vesc la găurirea după linii de trasaj.

7.1 Schimbarea discului de ghidare
Pentru sfredelele elicoidale cu diametru par se uti-
lizează discul de ghidare din pachetul de livrare.
Pentru sfredelele elicoidale cu diametru impar se
utilizează discul de ghidare (la accesorii).
 Pentru schimbarea discului de ghidare deşu-

rubaţi butonul rotativ (3.1).
 Apoi, discul de ghidare montat poate fi desprins

în sus şi se aşează celălalt disc de ghidare.

7.2 Lucrări de găurire fără disc de ghidare
Pentru lucrările cu burghie cu diametre mai mari
de 27 mm până la max. 45 mm, discul de ghidare
poate fi demontat conform descrierii anterioare.
Dacă este necesar, pot fi demontate şi arcurile (5),
manşonul opritor (6) şi opritoarele de adâncime
((7.1) şi (7.2)). În acest caz trebuie procedat cu ma-
ximă precauţie. În toate cazurile se recomandă uti-
lizarea inelului opritor inferior (7.2) ca siguranţă
împotriva contactului involuntar dintre componen-
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tele aflate în rotaţie şi piesa de lucru. Aveţi în spe-
cial în vedere ca piesele în rotaţie ale maşinii de gă-
urit sau accesoriile de găurire montate să nu vină în
contact cu componentele stativului de găurire.

8 Întreţinerea şi îngrijirea
Serviciul pentru clienţi şi reparaţiile
numai prin intermediul producătorului
sau a atelierelor de service: adresa de
mai jos de la:
www.festool.com/Service

Utilizaţi numai piese de schimb origi-
nale Festool! Nr. comandă la:
www.festool.com/Service

– Îndepărtaţi praful, murdăria şi aşchiile de pe ele-
mentele de tensionare şi locurile de tensionare.

– Curăţaţi cu o lavetă murdăria de pe barele de ghi-
dare, asiguraţi proprietăţi de alunecare bune prin
aplicare de unsoare de lubrifiere sau ulei de ma-

şini pe barele de ghidare.
– Păstraţi suprafaţa de aşezare a plăcii de bază cu-

rată, astfel se asigură exactitatea şi precizia un-
ghiulară a orificiilor.

Se va avea în vedere:
Arcurile selectate la stativul de găurire au intenţio-
nat o distanţă mai mare faţă de barele de ghidare.
Acesta nu este un defect calitativ, ci astfel se obţine
o curbă caracteristică mai bună a arcului. Acest lu-
cru determină un efort mai redus. Veţi găuri cu for-
ţă mai mică când adâncimea de găurire creşte.

9 Mediul înconjurător
Nu aruncaţi sculele electrice în gunoiul menajer!
Duceţi aparatele, accesoriile şi ambalajele la cen-
trele ecologice de revalorificare. În acest sens, res-
pectaţi prescripţiile naţionale în vigoare.
Numai UE: În conformitate cu directiva europeană
2002/96/CE sculele electrice folosite trebuie colec-
tate separat şi duse la un centru ecologic de reva-
lorificare.
Informaţii de REACh:www.festool.com/reach
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