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Legenda veobecného vyobrazení

TECHNICKÉ ÚDAJE
Model

HR2432
24 mm

Beton

Vrtná korunka

54 mm

Výkony

65 mm
Ocel

13 mm

D evo

32 mm

Max. hloubka vrtání

100 mm

(Nastavení hloubky)

(0 - 100 mm)

Max. pr m r nástroje

25 mm

Max. délka nástroje

270 mm

Objem prachové nádoby

3,7 L

Otá ky naprázdno (min-1)

0 - 1 000

P íklep za minutu

0 - 4 500

Celková délka

407 mm

Hmotnost netto

3,0 kg

T ída bezpe nosti

/II

 Vzhledem k neustálému výzkumu a vývoji zde uvedené technické údaje podléhají zm nám bez upozorn ní.
 Poznámka: Technické údaje se mohou pro r zné zem liit.
END201-2

poté, co doslouí, shroma ována
samostatn a vrácena k ekologické
recyklaci.

Symboly

Níe jsou uvedeny symboly, se kterými se m ete p i
pouití nástroje setkat. Je d leité, abyste d íve, ne s
ním za nete pracovat, pochopili jejich význam.
P e t te si návod

ENE043-1

Ur ení nástroje
Nástroj je ur en k p íklepovému vrtání a b nému vrtání
do cihel, betonu a kamene a k sekání.
Krom toho je vhodný k bezp íklepovému vrtání do
d eva, kov , keramických materiál a plast .

DVOJITÁ IZOLACE

ENF002-1

Pouze pro zem EU
Nevyhazujte elektrická za ízení spolu s
domovním odpadem!
Podle
Na ízení
Evropské
rady
2002/96/EC o likvidaci elektrických a
elektronických
za ízení
a
jejího
provád ní v souladu s národními
zákony, elektrická za ízení musí být

Napájení
Nástroj lze p ipojit pouze k odpovídajícímu zdroji s
nap tím stejným, jaké je uvedeno na typovém títku, a
m e pracovat pouze s jednofázovým st ídavým
nap tím. V souladu s evropskými normami má dvojitou
izolaci a m e být proto napájen ze zásuvek bez
zemnicího vodi e.
44

ENG034-1

5.

Pouze pro evropské zem
Hluk a vibrace
Typické A-váené hladiny hluku
Hladina akustického tlaku: 89 dB(A)
Hladina akustického výkonu: 100 dB(A).
Pouívejte pom cky na ochranu sluchu.
2
Typická váená hodnota efektivního zrychlení je 6 m/s .
Tyto hodnoty byly zm eny v souladu s EN60745.

6.

7.

ENH101-8

PROHLÁENÍ O SHOD S NORMAMI EU

Model; HR2432
Prohlaujeme na nai vlastní odpov dnost, e tento
výrobek je ve shod s následujícími normami nebo
standardizovanými dokumenty;
EN 60745, EN 55014, EN 61000 v souladu se
sm rnicemi Rady 2004/108/EC, 98/37/EC.
CE2007

8.

9.
10.
11.
12.

000230

Tomoyasu Kato
editel
Odpov dný výrobce:
Makita Corporation
3-11-8, Sumiyoshi-cho, Anjo, Aichi, JAPONSKO
Oprávn ný zástupce v Evrop :
Makita International Europe Ltd.
Michigan Drive, Tongwell, Milton Keynes, Bucks MK15
8JD, VELKÁ BRITÁNIE

13.

14.

P ed zahájením provozu se p esv d te, zda je
uchycen pracovní nástroj.
P i b ném provozu nástroj vytvá í vibrace.
rouby se mohou snadno uvolnit a zp sobit
poruchu nebo nehodu. P ed pouitím
zkontrolujte pe liv utaení roub .
Za studeného po así nebo pokud nebyl
nástroj delí dobu pouíván nechejte nástroj
na chvíli zah ívat provozováním bez zatíení.
Tímto dojde k zah átí maziva. Bez ádného
zah átí je pouití funkce kladiva obtíné.
Dbejte, abyste vdy m li pevnou oporu nohou.
Pracujete-li ve výkách, dbejte, aby pod vámi
nikdo nebyl.
Drte nástroj pevn ob ma rukama.
Udrujte ruce mimo pohyblivé díly.
Nenechávejte nástroj b et bez dozoru.
Pracujte s ním, jen kdy jej dríte v rukou.
Nemi te nástrojem na ádnou osobu v míst
provád ní práce. Pracovní nástroj se m e
uvolnit a zp sobit váné zran ní.
Bezprost edn
po ukon ení práce se
nedotýkejte nástroje ani dílu; mohou
dosahovat velmi vysokých teplot a popálit
pokoku.
N které materiály obsahují chemikálie, které
mohou být jedovaté. Dávejte pozor, abyste je
nevdechovali nebo se jich nedotýkali. P e t te
si bezpe nostní materiálové listy dodavatele.

TYTO POKYNY USCHOVEJTE.

GEB007-2

Zvlátní bezpe nostní zásady

VAROVÁNÍ:

NEDOVOLTE, aby pohodlnost nebo pocit znalosti
výrobku (získaný na základ p edchozího pouití)
vedl k zanedbání dodrování bezpe nostních
pravidel platných pro vrtací a sekací kladivo.
Budete-li tento nástroj pouívat nebezpe ným nebo
nesprávným zp sobem, m ete utrp t váné
zran ní.
1.
Noste ochranu sluchu. Hluk m e zp sobit
ztrátu sluchu.
2.
Pouívejte pomocné rukojeti dodávané s
nástrojem. Ztráta kontroly m e zp sobit
zran ní.
3.
P i práci, kdy vrtací nástroj m e p ijít do
styku se skrytými elektrickými vodi i nebo s
vlastní elektrickou  rou, drte jej za
izolovaná úchopná místa. P i kontaktu se
ivým" vodi em se stanou nechrán né kovové
sou ásti nástroje rovn  ivými" a obsluha m e
být zasaena elektrickým proudem.
4.
Pouívejte
tvrdou
ochranu
hlavy
(bezpe nostní p ilbu), ochranné brýle a/nebo
obli ejový tít. B né dioptrické brýle nebo
slune ní brýle NEJSOU ochranné brýle. Velice
se také doporu uje pouívat protiprachovou
masku a silné polstrované rukavice.

NESPRÁVNÉ POUÍVÁNÍ nebo nedodrování
bezpe nostních zásad uvedených v tomto návodu
m e vést k vánému zran ní.

POPIS FUNKCE


POZOR:
P ed nastavováním nástroje nebo kontrolou jeho
funkce se vdy p esv d te, e je vypnutý a
vytaený ze zásuvky.

Zapínání
Fig.1

POZOR:
P ed p ipojením nástroje do zásuvky vdy
zkontrolujte, zda spou funguje správn a po
uvoln ní se vrací do vypnuté polohy.
Chcete-li nástroj uvést do chodu, sta í stisknout jeho
spou . Otá ky nástroje se zv tují zvýením tlaku
vyvíjeného na spou . Chcete-li nástroj vypnout,
uvoln te spou . Chcete-li pracovat nep etrit ,
stiskn te spou a poté zamá kn te zaji ovací tla ítko.
Chcete-li nástroj vypnout ze zablokované polohy,
stiskn te naplno spou a poté ji uvoln te.
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P epínání sm ru otá ení

otvoru.
Zp sobují
p íli
asté
omezova e to ivého momentu.

Fig.2
Tento nástroj je vybaven p epína em sm ru otá ení.
Poadujete-li otá ení ve sm ru hodinových ru i ek,
p esu te pá ku p epína e sm ru otá ení do polohy
(strana A). Pokud pot ebujete otá ení proti sm ru
hodinových ru i ek, p esu te pá ku do polohy
(strana B).






MONTÁ


POZOR:
P ed zahájením provozu vdy zkontrolujte
nastavený sm r otá ení.
S p epína em sm ru otá ení manipulujte a poté,
co nástroj dosáhne úplného klidu. Provedete-li
zm nu sm ru otá ení p ed zastavením nástroje,
m e dojít k jeho pokození.
Pokud nástroj provozujete s otá ením proti sm ru
hodinových ru i ek, je spou odtaena pouze do
poloviny a nástroj b í p i polovi ních otá kách.
P i otá ení proti sm ru hodinových ru i ek nelze
zamá knout zaji ovací tla ítko.

Fig.6

POZOR:
Z d vodu bezpe nosti práce vdy pouívejte bo ní
rukoje .
Bo ní rukoje nainstalujte tak, aby zuby na rukojeti
zapadly mezi výstupky na válci nástroje. Poté rukoje
utáhn te v poadované poloze otá ením ve sm ru
hodinových ru i ek. Lze ji otá et o 360° a zajistit ji v
libovolné poloze.


Vazelína na nástroj (volitelné p ísluenství)

P ed pouitím naneste na hlavu d íku nástroje malé
mnoství vazelíny (p iblin 0,5 - 1 g).
Toto promazání sklí idla zaji uje hladký provoz a delí
provozní ivotnost.

Otá ení s p íklepem
Fig.3
P i vrtání do betonu, zdiva, a podobných materiál
stiskn te zaji ovací tla ítko a oto te voli reimu na
symbol
. Pouijte nástroj s ost ím z karbidu wolframu.
Pouze otá ení
Fig.4
P i vrtání do d eva, kovu nebo plast stiskn te
zaji ovací tla ítko a oto te voli reimu na symbol
.
Pouijte roubovitý vrták nebo vrták do d eva.
Pouze p íklep
Fig.5
P i sekání, otloukání nebo bourání stiskn te zaji ovací
tla ítko a oto te voli reimu na symbol
. Pouijte ty
s hrotem, plochý seká , okrt, apod.



Instalace a demontá pracovního nástroje

Fig.7
Vy ist te d ík nástroje a p ed instalací na n j naneste
vazelínu.
Zasu te do p ístroje pracovní nástroj. Otá ejte
pracovním nástrojem a tla te na n j, dokud nebude
zajit n.
Po instalaci se pokusem o vytaení vdy p esv d te,
zda je pracovní nástroj bezpe n uchycen na svém
míst .
Fig.8
Chcete-li nástroj vyjmout, stáhn te kryt sklí idla úpln
dol a vytáhn te pracovní nástroj.

POZOR:
Neotá ejte voli em reimu, pracuje-li nástroj bez
zatíení. Dojde k pokození nástroje.
Má-li být zamezeno rychlému opot ebení
mechanismu p epínání reimu, dbejte, aby byl
knoflík p epínání provozního reimu vdy ádn
umíst n do jedné ze t í poloh provozního reimu.

Fig.9

Úhel pracovního nástroje (p i sekání,
otloukání nebo bourání)

Fig.10
Pracovní nástroj lze zajistit v poadovaném úhlu.
Chcete-li zm nit úhel pracovního nástroje, stiskn te
zaji ovací tla ítko a oto te voli reimu na symbol O.
Nato te pracovní nástroj na poadovaný úhel.
Stiskn te zaji ovací tla ítko a oto te voli reimu na
symbol
. Poté se mírným oto ením p esv d te, zda
je pracovní nástroj bezpe n uchycen na svém míst .

Omezova to ivého momentu

Omezova to ivého momentu se aktivuje p i dosaení
ur ité úrovn to ivého momentu. Motor se odpojí od
výstupního h ídele. Dojde-li k této situaci, pracovní
nástroj se zastaví.





POZOR:
Ne za nete na nástroji provád t jakékoliv práce,
vdy se p edtím p esv d te, e je vypnutý a
vytaený ze zásuvky.

Bo ní rukoje (pomocné dradlo)

Výb r provozního reimu



aktivování

POZOR:
Jakmile se aktivuje omezova to ivého momentu,
vypn te
okamit
nástroj.
Zamezíte
tak
p ed asnému opot ebení nástroje.
S tímto nástrojem nelze pouívat pily na otvory.
Tyto mají tendenci ke sk ípnutí nebo zachycení v

Fig.11

Hloubkom r (volitelné p ísluenství)

Fig.12
P i vrtání bez snímatelného odsava e prachu je
hloubkový doraz ikovnou pom ckou p i vrtání otvor
46

Úprava polohy snímatelného odsava e
prachu

stejné hloubky. Demontujte snímatelný odsava prachu.
Povolte bo ní rukoje a zasu te hloubkom r do otvoru
na ní. Nastavte hloubkový doraz na poadovanou
hloubku a utáhn te bo ní rukoje .

Fig.17
Otá ením proti sm ru hodinových ru i ek povolte
upínací roub na snímatelném odsava i prachu.
Poté vyrovnejte hrot pracovního nástroje s horní stranou
snímatelného odsava e prachu.

POZNÁMKA:

Hloubkový doraz nelze pouít v poloze, kdy by
naráel proti sk íni p evodovky.

Fig.18
Snímatelný odsava
prachu zajist te dotaením
upínacího roubu ve sm ru hodinových ru i ek.

Snímatelný odsava prachu a vak na prach
(P i vrtání betonu)

Je-li na nástroji nainstalován snímatelný odsava prachu
a vak na prach, m ete práci provád t velmi ist bez
úniku prachu do okolí místa provád ní práce.



Nastavení hloubky

Fig.19
Otá ením proti sm ru hodinových ru i ek povolte roub
zaráky tak, aby mohla zaráka klouzat na hloubkovém
dorazu snímatelného odsava e prachu. P esu te
zaráku na poadovanou hloubku vrtání a poté
otá ením ve sm ru hodinových ru i ek roub op t
dotáhn te.

POZOR:
Tyto dva kusy p ísluenství lze pouít pouze p i
vyvrtávání otvor do betonu. Proto je nepouívejte
p i vrtání do kovu nebo d eva.

Protiprachová krytka (volitelné p ísluenství)

PRÁCE

Fig.13
Protiprachová krytka slouí jako prevence spadu prachu
na nástroj a pracovníka p i vrtání nad hlavou.
Protiprachovou krytku nainstalujte jak je ilustrováno na
obrázku. Velikost pracovních nástroj , u kterých lze
pouít protiprachovou krytku je následující.

Vrtání se snímatelným odsava em prachu

Fig.20
P i vrtání drte nástroj tak, aby horní strana
snímatelného odsava e prachu byla vdy v úplném
kontaktu s povrchem betonu.
POZNÁMKA:

P ípadný volný prostor by vedl k podstatnému
sníení výkonu p i odsávání prachu.

006406

Instalace snímatelného odsava e prachu

it ní vaku na prach

Fig.14
Otá ením proti sm ru hodinových ru i ek povolte
upínací roub na bo ní rukojeti. Zasunujte spojovací ty
snímatelného odsava e prachu do spojovacího otvoru
bo ní rukojeti, dokud ty nedosáhne koncové polohy.
Poté snímatelný odsava prachu zajist te dotaením
upínacího roubu ve sm ru hodinových ru i ek.
Spojovací ty lze zasunout bu ze strany A nebo B.

Fig.21
Odstra te vak na prach z nástroje. Sejm te z vaku
upev ovací prvek a poté obsah vaku na prach vysypte.
POZNÁMKA:

P íli velké mnoství prachu ve vaku by mohlo vést
k podstatnému sníení výkonu p i odsávání prachu.
Proto je nutno as od asu provád t it ní vaku
na prach.

POZNÁMKA:

P i n kterých úhlech bo ní rukojeti nelze
snímatelný odsava prachu na nástroj nainstalovat,
protoe si odsava a nástroj vzájemn p ekáejí.
Zasunujte hadici snímatelného odsava e prachu do
otvoru pro hadici na nástroji, dokud hadice nedosáhne
dna otvoru, aby dolo k pevnému uchycení k nástroji.

Vrtání bez snímatelného odsava e prachu

Fig.22
Nástroj lze také pouít jako standardní oto né kladivo
bez namontovaného snímatelného odsava e prachu a
vaku na prach.
P ed vrtáním bez pouití snímatelného odsava e prachu
a vaku na prach uzav ete otvor hadice dodaným ví kem.
Ví ko redukuje odvád ný vzduch z výstupního otvoru
prachu tak, aby byl zajit n pohodlný provoz.

Fig.15

Instalace vaku na prach

Fig.16
Nastavte úhel mezi vakem na prach a nástrojem na 90°
a vlote vak na prach do výstupního otvoru prachu na
nástroji. Uto ením rámu vaku na prach ve sm ru
hodinových ru i ek jej zajist te.

Reim vrtání s p íklepem

Fig.23
Nastavte voli provozního reimu na symbol
.
Umíst te pracovní nástroj na poadované místo otvoru
a stiskn te spou .
Na nástroj nevyvíjejte p íli velkou sílu. Nejlepích
47

výsledk dosáhnete pomocní mírného tlaku. Udrujte
nástroj v aktuální poloze a dávejte pozor, aby nevyklouzl
z otvoru.
Dojde-li k ucpání otvoru t ískami nebo ásticemi,
nevyvíjejte na nástroj v tí tlak. Místo toho nechejte
b et nástroj ve volnob hu a áste n z otvoru
vytáhn te pracovní nástroj. Budete-li tento postup
n kolikrát opakovat, otvor se vy istí a budete moci
pokra ovat v dalím vrtání.





Vrtání pomocí diamantové vrtné korunky

P i vrtání pomocí diamantových vrtných korunek vdy
umíst ním voli e reimu do polohy
vyberte reim
pouze otá ení".
POZOR:
Budete-li vrtání pomocí diamantových vrtných korunek
provád t v reimu otá ení s p íklepem", m e dojít k
pokození diamantové vrtné korunky.

POZOR:
V okamiku, kdy vrták vniká do materiálu, p sobí
na nástroj a na vrták obrovské a náhlé kroutivé síly,
pokud dojde k ucpání otvoru t ískami a ásticemi
nebo p i nárazu do vyztuovacích ty í umíst ných
v betonu. P i provád ní práce vdy pouívejte
bo ní rukoje (pomocné dradlo) a pevn nástroj
drte za bo ní rukoje a rukoje se spína em.
Pokud tak neu iníte, m e dojít ke ztrát kontroly
nad nástrojem a potenciálnímu t kému zran ní.

ÚDRBA
POZOR:
Ne za nete provád t kontrolu nebo údrbu
nástroje, vdy se p esv d te, e je vypnutý a
vytaený ze zásuvky.
Kv li zachování BEZPE NOSTI a SPOLEHLIVOSTI
výrobku musí být opravy, kontrola a vým na uhlík a
vekerá dalí údrba
i se izování provád ny
autorizovanými servisními st edisky firmy Makita a s
pouitím náhradních díl Makita.


POZNÁMKA:

P i sput ní nástroje bez zatíení m e p i otá ení
pracovního nástroje vzniknout výst ednost. Nástroj
se p i práci automaticky vyst edí. Tento stav
neovliv uje p esnost vrtání.

Vyfukovací nástroj (volitelné p ísluenství)

P ÍSLUENSTVÍ

Fig.24
Po vyvrtání otvoru pouijte k odstran ní prachu z otvoru
vyfukovací nástroj.

POZOR:
Pro vá nástroj Makita, popsaný v tomto návodu,
doporu ujeme pouívat toto p ísluenství a
nástavce. P i pouití jiného p ísluenství
i
nástavc m e hrozit nebezpe í zran ní osob.
P ísluenství a nástavce lze pouívat pouze pro
jejich stanovené ú ely.
Pot ebujete-li blií
informace
ohledn
tohoto
p ísluenství, obra te se na vae místní servisní
st edisko firmy Makita.

Nástroje s karbidovým ost ím SDS-Plus

Ty s hrotem

Plochý seká

Okrt

Drákovací dláto

Sestava sklí idla

Sklí idlo S13

Adaptér sklí idla

Klí sklí idla S13

Vazelína na nástroj

Bo ní rukoje

Hloubkom r

Vyfukovací nástroj

Protiprachová krytka

Ochranné brýle

Plastový kuf ík

Bezklí ové sklí idlo vrta ky

Manety (pro p ipojení k odsava i prachu)

Sekání / otloukání / bourání



Fig.25
Nastavte voli provozního reimu na symbol
.
Nástroj pevn drte ob ma rukama. Uve te nástroj do
chodu a vyvi te na n j mírný tlak, aby nedolo k
nekontrolovanému odsko ení nástroje. P íli velký tlak
vyvíjený na nástroj nezvyuje jeho ú innost.

Vrtání do d eva a kovu

Fig.26
Pouijte volitelnou sestavu sklí idla. P i instalaci
sklí idla postupujte podle popisu v odstavci Instalace a
demontá pracovního nástroje" na p edchozí stran .
Nastavte voli provozního reimu na symbol
.
Do kovu lze vrtat otvory o maximálním pr m ru 13 mm a
do d eva o pr m ru do 32 mm.







vak nástroj nedríte pevn , m e ne ekan
vysko it.
Malé díly vdy upínejte do sv ráku i do
podobného upev ovacího za ízení.

POZOR:
Nadm rným tlakem na nástroj vrtání neurychlíte.
Ve skute nosti tento nadm rný tlak vede jen k
pokození hrotu vaeho vrtáku, sníení ú innosti
nástroje a zkrácení jeho ivotnosti.
V okamiku, kdy vrták vniká do materiálu, p sobí
na nástroj a na vrták obrovské síly. Drte nástroj
pevn a dávejte pozor, kdy vrták za íná pronikat
do vrtaného dílu.
Uvíznutý vrták lze jednodue uvolnit p epnutím
p epína e sm ru otá ení do opa né polohy. Pokud
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