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ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ  DB-32 
СПОЖИВАНА ПОТУЖНІСТЬ 1800 Ватт 
КІЛЬКІСТЬ ОБЕРТІВ БЕЗ 
НАВАНТАЖЕННЯ 

3.5 обер/хв 

МАКС. ПОТУЖНІСТЬ 32мм (1-1/4" ) 
ІЗОЛЯЦІЯ Подвійна (клас 2) 
ВАГА 14кг 
 

 
 
Формуючий калібр і радіусний калібр 
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Формуючий калібр 
1. 5/8" R=4D 
2. 3/4" R=4D 
3. 7/8" R=4D 
4. 1" R=4D 
5. 1-1/8" R=4D 
6. 1-1/4" R=4D 
 
ЗАГАЛЬНІ ПРАВИЛА ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ 
 
ПОПЕРЕДЖЕННЯ 
Прочитайте всі застереження. Нехтування наведеною нижче  інструкцією  може 
призвести до враження електричним струмом, отримання опіків і/або серйозних 
травм. Термін "електроінструмент" в усіх попередженнях наведених нижче 
відноситься до електроінструмента що працює від мережі. 
 
ЗБЕРІГАЙТЕ ІНСТРУКЦІЮ 
 
• Безпека на робочому місці 

Тримайте Ваше робоче місце в чистоті і забезпечте належне освітлення. Безлад на 
робочому місці і недостатнє освітлення призводять до нещасних випадків.  
 

Не працюйте з електроінструментами в вибухонебезпечному середовищі, а також 
якщо поруч знаходяться легкозаймисті рідини, гази або пил. Електроінструменти 
створюють іскри, які можуть призвести до займання пилу чи газу.   
 

Не підпускайте дітей та сторонніх осіб під  час роботи електроінструменту. 
Відволікання може призвести до втрати контролю. 
 
• Електрична безпека 

Заземлені інструменти необхідно вмикати в розетку коли вони встановлені і 
заземленні відповідно до інструкцій. Забороняється витягувати заземлений штир вилки 
або змінювати його положення. Не використовуйте перехідні штепселі.  Якщо у Вас є 
сумніви щодо заземлення розетки належним чином, зверніться до поради електрика. У 
разі якщо інструмент несправний або зламався, заземлення забезпечує малий опір, щоб 
провести електричний струм на відстані від користувача.  

Уникайте контакту з заземленими поверхнями, такими як труби, радіатори і 
холодильні установки. У випадку якщо ваше тіло заземлене, ризик ураження 
електричним струмом збільшується. Не залишайте привідні інструменти під дощем або 
в умовах підвищеної вологості. Потрапляння води в привідний інструмент підвищить 
ризик ураження електричним струмом.  

Не використовуйте шнур не за призначенням. Не використовуйте шнур для 
перенесення інструментів або висмикування штепсельної вилки з розетки. Тримайте 
шнур подалі від нагрітих та гострих предметів і рухомих деталей приладу. Негайно 
замінюйте пошкоджені шнури. Пошкоджені шнури підвищують ризик ураження 
електричним струмом. 

Якщо працюєте з інструментом на вулиці, користуйтеся подовжувачем марки W-A 
або W, призначеним для використання ззовні. Ці шнури зменшують ризик ураження 
електричним струмом. 
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• Особиста безпека 
Будьте уважними, стежте за своїми діями під час роботи з інструментом. Не 

працюйте з інструментом в стомленому стані або під впливом алкоголю, наркотичних 
речовин чи ліків. Неуважність під час роботи з привідними інструментами може 
призвести до серйозної травми.  
 Користуйтеся засобами індивідуального захисту. Завжди одягайте захисні 
окуляри. Засоби індивідуального захисту такі як пилозахисна маска, нековзне захисне 
взуття, захисний шолом та навушники зменшать шкідливий вплив. 
  Уникайте випадкового увімкнення. Перед підключенням до мережі, 
переконайтеся, що вмикач знаходиться в положенні "ВИМКНЕНО" (OFF). Підключення 
до мережі інструментів, коли вмикач знаходиться в положенні "УВІМКНЕНО" може 
призвести до нещасних випадків. Перед увімкненням інструменту, вимкніть 
регулювальні клини або перемикачі. Гайковий ключ залишений приєднаним до 
обертальної частини інструменту може призвести до травми. 
 Не перенапружуйтесь. Весь час утримуйте рівновагу. Утримання рівноваги 
дозволяє краще контролювати електроінструмент в неочікуваних ситуаціях. 
 Одягніть придатний одяг. Не  одягайте широкий одяг або прикраси. Одяг, 
рукавиці та волосся тримайте на відстані від рухомих частин. Широкий одяг, прикраси 
або довге волосся можуть потрапити в рухомі деталі. 
 
ВИКОРИСТАННЯ ТА ПОВОДЖЕННЯ З ІНСТРУМЕНТОМ  

Не перевантажуйте електроінструмент. Застосовуйте пристрій відповідно до 
його призначення.   
 Не використовуйте прилад, якщо вмикач-вимикач несправний. Будь-який 
пристрій, який не регулюється вмикачем-вимикачем, є небезпечним і має бути 
полагодженим. 
 Перед регулюванням, зміною арматури або зберіганням інструменту, 
потрібно від’єднати штепсельну вилку від джерела живлення. Такі запобіжні заходи 
безпеки зменшують ризик випадкового увімкнення інструменту. 
 Зберігайте інструмент в недоступних для дітей місцях. Не дозволяйте особам 
незнайомим  з електроінструментом працювати з пристроєм. Електроінструменти 
небезпечні в руках недосвідчених користувачів. 

Перевірте положення рухомих деталей приладу, їх справність, відсутність 
заїдання та інші умови, що можуть мати вплив на роботу інструменту.  Якщо є 
несправності, перед використанням інструмент має бути відремонтованим. 
Більшість нещасних випадків є результатом неправильного обслуговування 
інструментів.  
 Використовуйте електроінструмент, приладдя та відрізні круги відповідно 
до цих інструкцій та за призначенням інструменту, беручи до уваги умови роботи 
та вид роботи, яку треба виконати. Використання інструменту не за призначенням 
може призвести до травми. 
 
СЕРВІСНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ 
Інструмент повинен обслуговувалися кваліфікованим фахівцем, використовуючи 
лише оригінальні замінні частини. Це забезпечить безпечність привідного 
інструменту.  
 
ПОПЕРЕДЖЕННЯ 
З метою зменшення ризику травми, користувач зобов’язаний ознайомитися з 
інструкцією. 
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Символи використані в інструкції 

 
ПРАВИЛА БЕЗПЕКИ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ 
Тримайте в чистоті робоче місце для трубозгинання. Засмічення може призвести до 
травмування і перешкоджає трубозгинання. 
Не перевищуйте максимальний діаметр труби і товщини стінки, визначений для 
цієї машини. Використання більших розмірів може бути небезпечним і пошкодити 
машину. 
Не торкайтеся руками рухомих частин машини під час процесу згинання. Сили , 
що виникають під час процесу згинання можуть призвести до серйозних травм.  
Обслуговування 
Електроінструмент повинен обслуговуватися кваліфікованим фахівцем з 
використанням лише ідентичних замінних деталей. Це гарантуватиме безпечність 
інструменту, що обслуговується.  
Якщо шнур живлення цього електроінструменту пошкоджений, він має бути 
замінений спеціально підготовленим шнуром в центрі сервісного обслуговування.  
МОНТАЖ 
1. Розкрийте триніг і встановіть машину на триніг,  вставивши стержень тринога у 
виїмку, що на нижній частині корпусу машини. Див. рис. 1. 

 
2. Встановіть формуючий калібр, що відповідає розміру труби на вихідний вал. 
3. Встановіть радіусний калібр. Вставте шарнірний гвинт у відповідний отвір у 
кронштейні, щоб закріпити радіусний калібр на місці.  
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ВИКОРИСТАННЯ 
1. Переконайтеся, що інструмент знаходиться в стартовій позиції, якщо ні, натисніть і 
утримуйте кнопку увімкнення, доки гак не повернеться в стартову позицію (установка 
на нуль). Див. рис.2 . 
ПРИМІТКА: Кожного разу коли підключаєте машину до мережі, натисніть і 
утримуйте кнопку увімкнення, вона автоматично буде повертатися в стартову 
позицію, тобто на екрані висвічується установка на нуль. Це означає, що машина 
не готова до роботи. 
2. Вставте трубу в формуючий калібр. Принаймні 10мм труби має виступати над гаком. 
Див. рис. 3. 

 
3. На екрані встановіть необхідний кут, прокручуючи колесо-регулятор кута згинання. 
Див. рис.4. 

 

 
4. Встановіть кнопку реверса в положення  "F " (вперед), натиснувши вправо. Див. рис. 5  
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5. Натисніть кнопку увімкнення/вимкнення і утримуйте, доки труба згинається до 
потрібного кута. Коли туба буде зігнута до потрібного кута, машина автоматично 
зупиниться. Див. рис. 6. 

 
6. Щоб вийняти трубу, встановіть кнопку реверса в положення  "R", натиснувши вліво. 
Натисніть кнопку вимкнення. Спочатку машина поверне назад на 15 градусів і 
зупиниться. Це дасть можливість оператору вийняти шарнірний гвинт, що в свою чергу, 
дозволить вийняти трубу.  
7. Натисніть кнопку увімкнення/вимкнення вдруге і утримуйте. Машина повернеться в 
стартову позицію. 
8. Тепер машина готова до наступного згинання. 
 
ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ 
1. Тримайте інструмент в чистоті та видаляйте пил. 
2. Перевіряйте розхитану або послаблену арматуру та закріплюйте її при необхідності. 
3.Періодично продувайте всі вентиляційні канали сухим стиснутим повітрям, щоб 
підтримувати двигун в чистоті.  
 
Вугільні щітки 
Вугільні щітки є деталями нормального зношення і потребують заміни коли досягнуто 
максимально допустимий рівень зношення. Замініть обидві вугільні щітки, якщо хоча б  
на одній щіточці вугільний залишок зменшився на чверть. Для перевірки та заміни 
щіток, спершу вимкніть машину. Для заміни відкрутіть ковпак і витягніть зношені щітки. 
Замініть їх на нові (замінюйте обов’язково обидві щітки). Переконайтесь, що вони 
правильно встановлені і вільно рухаються. Потім закрутіть ковпак. 
 
ПРИМІТКА: Перевірка і заміна вугільних щіток мають проводитися в сервісному 
центрі кваліфікованим фахівцем.  

 
 
ПОПЕРЕДЖЕННЯ:  Якщо екран пошкоджено, він висвічує " El ", " E2 " або " E3". 
Екран повинен бути замінений в сервісному центрі. 
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ЕЛЕКТРИЧНА СХЕМА 
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СХЕМА МАШИНИ В РОЗІБРАНОМУ ВИГЛЯДІ 
МОДЕЛЬ DB-32 

 

 
 

ПЕРЕЛІК ДЕТАЛЕЙ 
 

№ НАЗВА к-сть № НАЗВА к-сть 
1 ШНУР МЕРЕЖНИЙ 1 40 ШПОНКА              4 x 4 x 8 2 
2  МУФТА ШНУРА МЕРЕЖНОГО 1 41 ВХОДНОЙ ВАЛ  M1.0 x 8T 1 
3 ФІКСАТОР ШНУРА 1 42 ШЕСТІРНЯ           M1.25х35T 1 
4 ГВИНТ    M4 x 14 1 43 КУЛЬКОВИЙ ПІДШИПНИК 

6200 zz 
1 

5 ВМИКАЧ-ВИМИКАЧ 1 44 РЕДУКТОР (ДРУГИЙ) M1.0x47T 1 
6 КНОПКА ВКЛ/ВИКЛ 1 45 ВАЛ-ШЕСТІРНЯ     M1.5 x 9T 1 



 10

7 РЕЛЕ 1 46 ПРУЖИННЕ КІЛЬЦЕ      S-18 1 
8 РУКОЯТКА РЕВЕРСА 1 47 РЕДУКТОР (ТРЕТІЙ) 

M1.5 x 45T 
1 

9 РУКОЯТКА ЧАСТИНА ПРАВА 1 48 ШПОНКА      5x5x10 1 
10 РУКОЯТКА ЧАСТИНА ЛІВА 1 49 ВАЛ-ШЕСТІРНЯ        M2.0 x 10T 1 
11 ГВИНТ    M5 x 30 4 50 КУЛЬКОВИЙ ПІДШИПНИК 

6001 zz 
1 

12 ГВИНТ    M4 x 16 2 51 BUSHING   020 x 025 x 12 1 
13 ГВИНТ    M4 x 25 2 52 РЕДУКТОР (ЧЕТВЕРТИЙ)M2.0 x

67T 
1 

14 ГВИНТ      M4 x 25 2 53 ВАЛ (ЧЕТВЕРТИЙ)M2.5 x 10T 1 
15 ЕЛЕКТРИЧНА ПЛАТА 1 54 ВТУЛКА   040 x 048 x16 1 
16 РУГЯЛЯТОР ШВИДКОСТІ 1  55 ШЕСТІРНЯ               M2.5x64T 1 
17 ГВИНТ З ПОТАЙНОЮ 

ГОЛОВКОЮ M4 x 10 
1 56 ШПОНКА                  5x5x12 1 

18 МОНТАЖНА ПЛАТА 1 57 ВИХІДНИЙ ВАЛ 1 
19 ГВИНТ      M4 x 10 1 58 ГВИНТ    M6 x 30 1 
20 ПЛАСКА ШАЙБА M4 1 59 КРИШКА КОРПУСА 

РЕДУКТОРА 
1 

21 ПЛАСМАСОВА ШАЙБА 4 x 11 x 1 1 60 КРОНШТЕЙН 1 
22 МАГНІТНА ШАЙБА 08 x 015 x 5 1 61 РОЗДІЛЯЮЧА ПРОКЛАДКА 1 
23 ПРОКЛАДКА  08x012x 14.5 1 62 ПРУЖИННЕ КІЛЬЦЕ  S-40 1 
24 ЩІТКОТРИМАЧ   7x11 2 63 ГВИНТ      M4 x 8 1 
25 ВУГІЛЬНА ЩІТКА 7x11 2 64 БЛОК КЕРУВАННЯ 1 
26 КОВПАЧОК 2 65 КРИШКА ЕЛЕКТРОПЛАТИ 1 
27 КОРПУС ДВИГУНА 1 66 ГВИНТ З ПЛОСКОЮ 

ГОЛОВКОЮ M4 x 12 
1 

28 СТАТОР 1 67 ТЯГА    05  
29 ГВИНТ СТАТОРАM 5x 60 2 68 ШАРНІРНІЙ ГВИНТ 1 
30 WIRING COVER 1 69 ТРИНІГ 1 
31 ГВИНТ З ГОЛОВКОЮ M5x30 4 70 РАДІУСНИЙ КАЛІБР  - 7/8"        1 
32 КОЖУХ ВЕНТИЛЯТОРА 1 71 РАДІУСНИЙ КАЛІБР - 1"  1" 1 
33 ГВИНТ     M5 x 25 4 72 РАДІУСНИЙ КАЛІБР- 

1-1/8"1-1/8" 
1 

34 КУЛЬКОВИЙ ПІДШИПНИК 
6082RS 

1 73 РАДІУСНИЙ КАЛІБР- 
1-1/4"1-1/4" 

1 

35 ЯКІР     M1.25 x 6T 1 74  ФОРМУЮЧИЙ КАЛІБР - 7/8" 
7/8" R=4D 

1 

36 КУЛЬКОВИЙ ПІДШИПНИК 6001 
2RS 

1 75 ФОРМУЮЧИЙ КАЛІБР  - 1"  1" 
R=4D 

1 

37 ГВИНТ З ГОЛОВКОЮ  M5x35 15 76 ФОРМУЮЧИЙ КАЛІБР  - 1-1/8" 
1-1/8" R=4D 

1 

38 КОРПУС РЕДУКТОРА 1 77 ФОРМУЮЧИЙ КАЛІБР - 1-1/4" 
1-1/4" R=4D 

1 

39 КУЛЬКОВИЙ ПІДШИПНИК 608zz 3    
 
 


