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Maşină de înşurubat, instrucţiuni de 
utilizare. 
 
 
Părţile componente: 

1. Întrerupător 
Pornire-oprire (a) 
Blocare pentru lucru continuu(b) 
2. Schimbarea sensului de rotatie 
Sensul se schimbă doar cu maşina în 
stare oprită. 
3. Prindere sculă 
Biturile se schimbă fără utilizare de chei. 
4. Bucşa de reglare 
Reglarea adâncimii de cuplare a cuplajului 
cu gheare sau a cuplării acţionarii fixe. 
5. Mâner suplimentar 
Prinderea pe gâtul de fixare. 
6. Accesorii livrate cu maşina 
Bit cruce pozidriv  de mărime 2 (c). 
Mâner suplimentar (d) 

 
Pentru siguranţa Dvs. 

Citiţi şi respectaţi instrucţiunile de utilizare 
de mai jos  înainte de punere în funcţiune 
şi pe parcursul utilizării maşinii : 
instrucţiuni de utilizare (nr.com: 3 41 30 
054 061 I) şi prevederile aferente ale 
protecţiei muncii. 
Vă rugăm să păstraţi aceste instrucţiuni 
pentru utilizarea ulterioară a maşinii , iar în 
cazul în care revindeţi maşina ataşaţi-l la 
maşină. 

 
Utilizare corespunzătoare. 

Destinaţia maşinii este următoare: 
Maşina este concepută pentru înşurubare-
deşurubare de şuruburi, cu utilizare 
industrială şi semiindustrială 
 

Îndrumător de siguranţă. 
 
Risc de accidentare! 

În cazul utilizării maşinei în poziţia de 
cuplare fixă, trebuie folosit neapărat 
mânerul suplimentar şi ţineţi strâns în 
mână maşina. În caz contrar, în momentul 
frânării rapide a maşinii, este posibilă 
răsucirea mâinii sau scăparea din mâna. 
Utilizaţi numai bituri în stare perfectă. 
Atenţie la cablurile electrice, conductele de 
apă şi de gaz din perete: Verificaţi 
suprafaţa de lucru, pentru acest lucru 
folosiţi de exemplu un detector de metal. 
Este interzis fixarea oricărei plăcuţe cu 
nituri sau şuruburi pe carcasa maşinii! 
Puteţi compromite izolaţia de protecţie. 
Pentru acest lucru, vă recomandăm, 
folosirea foliei autocolante. 

Utilizaţi numai cu cablu şi ştecher în 
prefectă stare. 
Atenţie!  
Tensiunea din reţea trebuie să corespundă 
cu cel din datele tehnice ale maşinii. 

       
Echipamente de protecţie 
individuale 
 
Pe parcursul utilizării maşinii este obligatoriu 
purtarea următoarelor echipamente de 
protecţie: 
pantofi adecvaţi (nealunecoşi), plasă pentru 
păr (în caz de păr lung). 
 
Instrucţiuni de utilizare  
Pornire – oprire(1). 

 Prima dată verificaţi  starea ştecherului 
şi a cablului. 

Pornirea:  
 Apăsaţi (I) întrerupătorul. Turaţia este 

funcţie de apăsarea în adâncime a 
întrerupătorului. 

Oprirea:  
 Pentru oprire eliberaţi întrerupatorul (a)  

Blocarea pentru lucrul continuu: 
 Cu întrerupătorul (a) apăsat la maxim 

(=turaţia maximă) acţionaţi butonul de 
blocare (b). 

 Pentru deblocare se apasă încă odată 
şi după care se lasă întrerupătorul (a). 

 
Alegeţi sensul de rotaţie (2): 
 Reglaţi sensul de rotaţie prin 

acţionarea butonului comutator în 
dreapta sau stânga 

Schimbaţi sensul numai când maşina 
este oprită. 
 

      Schimbarea bitului (3). 
 
 Risc de accidentare!  
în cazul pornirii accidentale. 

Înainte de schimbarea bitului scoateţi 
ştecherul maşinii din priză.  
 Trageţi şi menţineţi în această poziţie  

inelul dispozitivului de fixare. 
 Scoateţi bitul. 
 Prin apăsare introduceţi în loc un alt 

bit. 
 
Înşurubare fără limitator de adâncime. 
 
Reglarea momentului de înşurubare: Prin 
reglarea adâncimii de cuplare a ghearelor 
de cuplare şi alegerea corespunzătoare a 
forţei, cu care operatorul apasă maşina pe 
şurub, se poate regla momentul de 
înşurubare. Treapta 1 = moment 
mic(adâncime de cuplare mică), treapta 4 
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= moment de înşurubare mare (adâncime 
de cuplare mare) 
 Introduceţi bitul corespunzător 

şurubului  
 Reglaţi manşeta de reglare pe treaptă 

3. (valoare de referinţa pentru prima 
înşurubare.) 

 Ca încercare înşurubaţi primul şurub 
 

Dacă şurubul a pătruns prea adânc în 
material fără ca cuplajul să decupleze, 
sau dacă maşina se învârte în gol, reglaţi 
manşeta de reglaj într-o treaptă inferioară.  

În cazul în care cuplajul decuplează 
înainte ca şurubul să fie înşurubat 
complet în material, reglaţi cu ajutorul 
manşetei de reglaj o treaptă superioară, 
sau apăsaţi mai tare maşina pe şurub. 

 
Înşurubarea şuruburilor în diblu. 
 

 Risc de accidentare! 
În cazul acţionării cu cuplare fixă, lucraţi cu 
maşina echipată cu mâner suplimentar. Nu 
folosiţi limitator de adâncime. 
În cazul acţionării cu cuplare fixă, cuplajul 
nu decuplează  acţionarea maşinii în 
direcţia axului. Acest regim este potrivit 
înşurubării suruburilor (Ø 8-12 mm) în 
dibluri. În aceste cazuri pot apărea 
momente de înşurubare peste 28 Nm, de 
aceea utilizaţi numai maşina echipată cu 
mâner suplimentar. 
Pentru reglare trageţi, apoi rotiţi de 
manşeta de reglaj peste treapta 4 în poziţia 
„S”, în acest timp ţineţi bine sistemul de 
prindere bit. 
Pornirea lentă ajută lucrul executat cu 
maşina de înşurubat. 
 
Înşurubare cu limitator de adâncime 
(accesor suplimentar) (7 – 10). 
 

Risc de accidentare! 
în cazul înşurubarii cu limitator de 
adâncime nu folosiţi treapta cu cuplare 
fixă. 
Limitatorul de adâncime este compus din 
bucşă închidere (f), şi bucşă tampon(g) . O 
rotire completă a bucşei de tampon ( patru 
ţăcănituri) schimbă adâncimea de 
înşurubare cu 1mm. 
 Pozitionaţi manşeta de reglaj (4) in 

treapta 4. 
 Scoateţi, de exemplu cu ajutorul unei 

şurubelnite apărătoarea (e) 
 Montaţi în locul lui prin răsucire  

limitatorul de adâncime 

 Prealabil reglaţi bucşa tampon, astfel 
încât, să ajungă în acelaşi nivel cu 
planul de aşezare a şurubului 

 De probă înşurubaţi un şurub până la 
tamponare. 

 Corectaţi adâncimea de înşurubare. 
Dacă doriţi ca şurubul să fie înşurubat 
mai adânc, înşurubaţi bucşa tampon. 
Dacă şurubul s-a înşurubat prea adânc 
în material, deşurubaţi bucşa tampon. 

Exemplu: După prima înşurubare capul 
şurubului este cu încă 1,5mm deasupra 
materialului. Pentru atingerea adâncimii 
corecte înşurubaţi bucşa de tampon cu 1,5 
rotaţie. Adâncimea de înşurubare depinde 
de forţa pe care o aplică operatorul asupra 
şurubului. 

 
Întreţinerea şi curăţirea maşinii 
 
Risc de accidentare! 

în cazul pornirii accidentale. 
Scoateţi ştecherul maşinii din priză înainte 
de începerea operaţiei de întreţinere.  
Următoarele operaţii trebuie efectuate  o 
data pe săptămâna,  sau de mai multe ori 
în cazul utilizării intensive: 
 Curăţaţi fantele de aerisire 
 Suflaţi cu aer comprimat uscat spaţiul 

motorului 
 
Întreţinere şi reparaţii 

 
Risc de accidentare! 

 
Întreţinerea, verificarea şi reparaţia 
aparatului poate fi efectuat doar de un 
specialist electrician, în timpul acestor 
lucrări trebuie neapărat respectat 
instrucţiunile valabile. 
 
Sugestii pentru întreţinere şi reparaţii: 
 
Recomandăm  să recurgeti la serviciile 
reprezentanţei noastre (service central), 
service FEIN, şi a distribuitorilor FEIN. 
Adresele se găsesc pe certificatul de 
garanţie. 
În cazul în care maşina necesită reparaţii 
vă rugăm să predaţi  atelierului de reparaţii 
şi aceste instrucţiuni de utilizare, odată cu 
aparatul. Lista cu accesorii şi piese de 
schimb se află la sfârşitul acestei 
instrucţiuni de utilizare.  
La cererea specialiştilor electronişti 
trimitem instrucţiunile de reparaţii a 
aparatului. 
Utilizaţi numai piese FEIN originale. 

 
Piese de schimb 
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Lista pieselor de schimb se găseşte la 
sfârşitul acestei instrucţiuni de utilizare. 
Specificarea numărului piesei (1), a 
numărului de comandă (2), şi a numărului 
de bucăţi (3) uşurează comanda. 

 
Accesorii 

Schiţele şi numărul de comandă se află la 
sfârşitul acestei instrucţiuni de utilizare. 
 
Descrierea accesorilor: 
A. Limitatorul de adâncime compus din 

bucşa de închidere şi bucşa tampon. 
B. Diferite bituri, 

cu tija hexagon de ¼” (PZ= Pozidriv, 
Ph= Philips, Tx=Torx, SW= hexagon) 

C. Trusă-bit  
Cu următorul conţinut: 1 mandrină 
rapidă cu tija de „¼”  pentru bituri si 9 
bituri diferite de ¼” pentru şuruburi cu 
cap crestat şi cruce. 

D. Trusă-bit-diamant 
Cu următorul conţinut: 1 mandrină 
rapidă cu tija de „¼”  pentru bituri si 6 
bituri diferite de ¼” pentru şuruburi cu 
cap cruce. 

E. Cârlig fixare agăţabilă pe curea + 
brăţară de agăţare 
F. Valiză metalică 
(390x240x110 mm). 
 

Garanţie. 
 

Acordăm garanţie pentru maşinile FEIN 
conform legislaţiei şi normelor valabile ţării 
respective (data achiziţiei se certifică cu 
factura fiscală sau aviz de însoţire a mărfii si 
cu certificatul de garanţie). Garanţia nu este 
valabilă pentru defecţiuni cauzate de 
manipulări necorespunzătoare, suprasolicitări 
sau uzurii naturale. 
Vă rugăm să recurgeţi la serviciile 
reprezentanţei noastre (service central), 
service FEIN, şi a distribuitorilor FEIN. 
Adresele se găsesc pe certificatul de garanţie. 
 
Protecţia mediului înconjurător 
 
Îndepărtaţi ambalajul, maşinile deteriorate şi 
accesorile conform normelor de protecţia 
mediului. 
Informaţii suplimentare puteţi obţine la 
comercianţi specializat. 
 
 
Date tehnice 
       
Număr comandă  721094 

Tip    SCU 7-9       
Putere nominală  400W 
Putere reală   210W        
Curent                       220V  -  50 Hz 
Turaţie în sarcină  0-600/min 
Turaţie la mers în gol  0-900/min 
Cuplu max. de strângere 
 la  îmbinare rigidă       18 Nm 
Cuplu max. de strângere 
 la îmbinare rigidă şi cuplă fixă        28 Nm 
Greutate        1,6 kg 
Clasa de protecţie izolaţie         II (dublu izolat) 
Şurub-Ø, oţel     6 mm 
Şurub-Ø, lemn     7 mm 
Şurub-Ø, diblu   12 mm 
 
Aparatul este de clasa A 
Nivel zgomot  77dB (A).  
Nivelul  de zgomot în sarcină poate depăşi 85 
dB (A). 
Utilizaţi protecţie auditivă! 
Vibraţia la nivelul mână-braţ este mai mic de 
2,5m/s². 
Aceste valori au fost măsurate conform EN 50 
144. 
 
Conformitate CE 
 
Declarăm pe propria răspundere că acest 
produs corespunde următoarelor norme şi 
documente normative EN 50 144, EN 55 014, 
EN 61 000-3-2/-3-3 conform prevederilor 
98/37/EG şi 89/336/EWG. 
 
 
C €   
  Bender  Peltz 
 
 
C.& E. FEIN Gmbh & Co. KG. , 
Postfach 10 14 44• 70013 Stuttgart 
 
Această declaraţie îşi pierde valabilitatea în 
caz de orice modificare adusă maşinii, în acest 
caz se pierde şi garanţia. 
 

  
        

 
 

 
 


