
 
 
 
 
 
ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ МОДЕЛІ SCS-7 
Напруга див. табличку з характеристиками 

Потужність 1800 Ватт 
Холостий хід, об/хв 4200 /хв 
Вал 22.23мм (7/8") 
Діаметр диску 180мм 
Глибина різання 55мм 
Вага 6.7 кг 
 
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 
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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. 
 
• 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  
1. Використовуйте закріплювачі для фіксації виробу, що обробляється.  



 3

2. Не перевантажуйте електроінструмент. Застосовуйте пристрій 
відповідно до його призначення.   
3. Не використовуйте прилад, якщо вимикач несправний. Будь-який 
пристрій, який не регулюється вмикачем-вимикачем, є небезпечним і 
має бути полагодженим. 
4. Перед регулюванням, зміною арматури або зберіганням інструменту, 
потрібно від’єднати штепсельну вилку від джерела живлення. Такі 
запобіжні заходи безпеки зменшують ризик випадкового увімкнення 
інструменту. 
5. Зберігайте інструмент в недоступних для дітей місцях. Не дозволяйте 
особам незнайомим  з електроінструментом працювати з пристроєм. 
Електроінструменти небезпечні в руках недосвідчених користувачів. 
6. 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.  
7. 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. 
 
Символи використані в інструкції 
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ПРАВИЛА ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ ПРИ ЕКСПЛУАТАЦІЇ 
 
1. В жодному разі не торкайтеся руками пиляльного диску. Другою 
рукою тримайтеся за додаткову рукоятку.  Ви не поріжетесь, якщо двома 
руками триматимете пилу. 
2. Не беріться руками спіднизу оброблювального виробу. Захисний 
кожух не захищає руки від пиляльного диска спіднизу оброблюваної деталі. 
3. Встановлюйте глибину розпилювання у відповідності до товщини 
оброблюваного виробу. Пиляльний диск має виглядати спіднизу 
оброблюваної деталі менш ніж на висоту зуба. 
4. Ніколи не тримайте розпилювальний виріб в руці або на колінах. 
Зафіксуйте оброблювальний виріб у кріпленні. Щоб зменшити ризик 
заклинення пиляльного диска або втрати контролю над ним, важливо, щоб 
оброблювальний виріб була добре закріплена. 
5. При виконанні робіт, при яких робочий інструмент може зачепити 
заховану електропроводку, тримайте електроприлад лише за 
ізольовані ручки. Зачеплення електропроводки заряджує металеві частини 
електроприладу і призводить до удару електричним струмом. 
6. Забороняється використовувати затуплений або пошкоджений 
пиляльний диск. Пиляльні диски з тупими або неправильно 
спрямованими зубами, зважаючи на дуже вузький проміжок, призводять до 
завеликого тертя, заклинення пиляльного диска 
7. Під час поздовжнього розпилювання завжди використовуйте упор 
або рівну напрямну. Завдяки цьому збільшується точність розпилювання і 
зменшується небезпека заклинення пиляльного диска. 
8. Завжди використовуйте лише пиляльні диски правильного розміру і 
з відповідною формою посадочного отвору (напр., зірчастої або круглої 
форми). Пиляльні диски, що не підходять до монтажних деталей пилки, 
обертаються нерівно і призводять до втрати контролю. 
9. Ніколи не використовуйте пошкоджені або неправильні підкладні 
шайби або гвинти до пиляльного диска. Підкладні шайби і гвинти до 
пиляльного диска були розроблені спеціально для Вашої пилки для 
забезпечення оптимальних робочих характеристик і безпечності в роботі. 
10. Добре тримайте пилку обома руками; руки мають знаходитися в 
такому положенні, в якому Вам легше буде справитися з сіпанням. 
Завжди ставайте збоку пилки, а не в одну лінію з пиляльним диском.  
11. Якщо пиляльний диск застряв або якщо Ви зупинили роботу з 
інших причин, вимкніть пилку і спокійно тримайте її в оброблюваній 
деталі, аж поки пиляльний диск повністю не зупиниться. Ніколи не 
намагайтеся витягти пиляльний диск з оброблюваного матеріалу або 
тягти пилку назад, поки пиляльний диск ще рухається. З’ясуйте та 
усуньте причину заклинення. 
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12. Коли будете знову вмикати пилку з пиляльним диском в 
розпилювальному матеріалі, центруйте пиляльний диск у прорізі і 
перевірте, чи не застрягли зуби. Якщо пиляльний диск застрягнув, при 
повторному вмиканні пилки він може вискочити із прорізу. 
13. Перед розпилюванням треба добре затягнути рукоятки для 
настроювання глибини і кута розпилювання. Якщо під час роботи 
настройки зсунуться, це може призвести до заклинення пиляльного диска і 
сіпання. 
14. Будьте особливо обережними, коли працюватимете «методом 
заглиблення» в стінах або в інших місцях, куди не можна зазирнути. 
При зачепленні захованих предметів заглиблений пиляльний диск може 
застрягнути. 
15. Кожний раз перед роботою перевіряйте,  щоб нижній захисний 
кожух був закритий. Не працюйте з пилкою, якщо нижній захисний 
кожух не пересувається вільно і не закривається миттєво. Ні в якому 
разі не затискуйте і не прив’язуйте нижній захисний кожух у 
відкритому положенні. Якщо пилка випадково впаде, нижній захисний 
кожух може погнутися. Відкрийте за ручку нижній захисний кожух і 
переконайтеся, що він рухається вільно і не торкається пиляльного диска 
або інших деталей при всіх кутах розпилювання і при будь–якій глибині 
розпилювання. 
16. Перевірте справність пружини нижнього захисного кожуха. Якщо 
захисний кожух і пружина несправні, їх треба відремонтувати, перш 
ніж починати працювати з приладом. Внаслідок пошкодження деталей, 
клейких налипань або накопичення стружки може трапитися, що нижній 
захисний кожух буде рухатися лише дуже туго. 
17. Відкривати нижній захисний кожух рукою дозволяється лише для 
особливих робіт, як напр., «для розпилювання із заглибленням або 
розпилювання під кутом.». Підніміть за ручку захисний кожух і 
відпустіть його, тільки-но пиляльний диск зануриться в 
оброблюваний матеріал. При всіх інших видах розпилювання захисний 
кожух повинен працювати автоматично. 
18. Перш ніж покласти пилку на верстат або на підлогу, 
переконайтеся, що нижній захисний кожух закриває пиляльний диск. 
Неприкритий пиляльний диск, що знаходиться в стані інертного вибігу, 
відштовхує пилку проти напрямку розпилювання і розпилює все на своєму 
шляху. Зважайте на тривалість інерційного вибігу пилки. 
19. Не розташовуйте пилку вище голови. Тому що в такому випадку Ви 
не в достатній мірі можете контролювати електроприлад. 
20. Для знаходження труб і проводки використовуйте призначені 
прилади або зверніться в місцеве підприємство електро-, газо- та 
водопостачання. Пошкодження електропроводки може призводити до 
пожежі та враження електричним струмом. Пошкодження газової труби 
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може призводити до вибуху. Пошкодження водопровідної труби може 
завдати шкоду матеріальним цінностям. 
21. Не експлуатуйте електроприлад стаціонарно. Він не розрахований на 
роботу із столом. 
22. Не використовуйте пиляльні диски з швидкорізальної сталі 
збільшеної стійкості. Такі диски можуть швидко ламатися. 
23. Не розпилюйте чорні метали. Від гарячої стружки може зайнятися 
відсмоктувальний пристрій. 
24. Під час роботи міцно тримайте прилад двома руками і зберігайте 
стійке положення. Двома руками Ви зможете надійніше тримати 
електроприлад. 
25. Закріплюйте оброблюваний матеріал. За допомогою затискного 
пристрою або лещат оброблюваний матеріал фіксується надійніше ніж при 
триманні його в руці. 
26. Перед тим, як покласти електроприлад, зачекайте, поки він не 
зупиниться. Адже робочий інструмент може зачепитися за що-небудь, що 
призведе до втрати контролю над електроприладом. 
26. Уникайте ненавмисного вмикання. Перед тим, як встромляти 
акумуляторну батарею, впевніться, що вимикач вимкнутий. 
Перенесення електроприладу з пальцем на вимикачі та встромляння 
акумуляторної батареї в увімкнутий електроприлад може призводити до 
нещасних випадків. 
28 Не відкривайте акумуляторну батарею. Існує небезпека короткого 
замикання. 
29. Тривале вдихання пилу під час шліфування може мати негативний 
вплив на дихальні функції. Завжди одягайте протипиловий респіратор.  
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Електричне з'єднання 
Напруга в мережі   повинна відповідати напрузі зазначеній в табличці з 
характеристиками. Ні в якому разі не можна використовувати інструмент з 
пошкодженим кабелем. 
Пошкоджений кабель негайно має бути замінений уповноваженим 
сервісним центром. Не намагайтеся полагодити пошкоджений кабель 
власноруч. Використання пошкоджених кабелів живлення може призвести 
до враження електричним струмом. 
 
Кабель-подовжувач 
У випадку необхідності використання кабеля-подовжувача, він має бути з 
відповідним діаметром поперечного перерізу, щоб уникнути додаткового 
перепаду напруги або перегріву. Додатковий перепад напруги знижує 
продуктивність і може викликати пошкодження двигуна. В наступній 
табличці наведені відповідні значення діаметру кабелю і його довжини. 
Використовуйте лише рекомендовані кабелі-подовжувачі. Ніколи не 
використовуйте два кабелі-подовжувача разом. Натомість використовуйте 
один кабель більшої довжини.   
Довжина 
кабеля-подовжувача 
(feet) 

Товщина 
(AWG) 

25 16 
50 12 
100 10 
150 8 
200 6 
 
Використання за призначенням 
Ця пила розроблена виключно для сухого та мокрого різання каменю, 
бетону та кам’яного мурування. Пилу не можна використовувати для 
різання інших матеріалів. Пилу не змінювати будь-яким чином, наприклад, 
для інших видів використання, окрім тих, що зазначені в інструкції. 
Користувач сам несе відповідальність за пошкодження та нещасні випадки 
в результаті неправильного користування. 
 
РОЗПАКУВАННЯ 
Обережно витягніть інструмент і всі окремі деталі з транспортувального 
контейнера. Зберігайте упаковку доки не перевірите чи справно працює 
шліфувальна машина. 
  
ПРИМІТКА: Перед початком роботи повинен бути встановлений 
відповідний алмазний диск. Звертайтесь до інформації з розділу 
"Встановлення диску" 
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До комплекту входять: 
*каменерізна циркулярна пила 
*штуцер вакуумного шлангу 
*паралельна направляюча 
*швидкороз'єднувальна муфта для шлангу 
*гайковий ключ 
 
Перш ніж працювати з інструментом прочитайте та вивчіть 
інструкцію з експлуатації. 
 
МОНТАЖ ПИЛЬНОГО ДИСКУ 
Переконайтеся, що інструмент від'єднаний від мережі живлення. 
Використовуйте лише пиляльні диски, параметри яких відповідають 
зазначеним в цій інструкції. 
Ні в якому разі не використовуйте в якості робочого інструмента 
шліфувальні круги. 
 
Встановлення пиляльного диску: 
Для заміни інструмента найкраще покладіть електроприлад на торцевий бік 
корпуса мотора. 
– Прочистіть пиляльний диск і всі затискні деталі, що будуть монтуватися. 
– Відкиньте назад маятниковий захисний кожух і притримайте його. 
– Надіньте пиляльний диск на опорний  фланець. Напрямок зубів (стрілка 
на пиляльному диску) і стрілка напрямку обертання на захисному кожусі  
мають збігатися. 
– Надіньте затискний фланець  і закрутіть затискний гвинт в напрямку за 
годинниковою стрілкою Слідкуйте за правильним монтажним положенням 
опорного фланця  і затискного фланця. 
– Натисніть на фіксатор шпинделя  і тримайте його натиснутим. 
– За допомогою ключа-шестигранника  затягніть гвинт в напрямку за 
годинниковою стрілкою. Момент затягування має становити6–9 Нм, це 
відповідає міцному затягуванню. 
 ПРИМІТКА: Використовуйте пильні диски, що  можуть 
використовуватися при максимальної номінальної швидкості станку і 
вище. 
 
ДЕМОНТАЖ  ПИЛЬНОГО ДИСКУ 
1. Від'єднайте інструмент від джерела живлення.  
2.Зняття пиляльного диску здійснюється в зворотному порядку. 
 
РЕГУЛЮВАННЯ ГЛИБИНИ РОЗПИЛЮВАННЯ 
1.Від'єднайте інструмент від джерела живлення. 
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2.Натиском послабте важіль регулювання глибини розпилювання і 
встановіть потрібну глибину розпилювання.  
3.Затисніть важіль регулювання глибини розпилювання. 
 

 
 
ВИКОРИСТАННЯ ПОКАЗЧИКА РІЗАННЯ 
Для зручності, покажчик різання розташований спереду опорної плити. 

 
Покажчик різання 
 
Збирання пилу/тирси/стружки 
Перед будь-якими маніпуляціями з електроприладом витягніть штепсель з 
розетки. 
 Пил таких матеріалів, як напр., лакофарбових покрить, що містять свинець, 
деяких видів деревини, мінералів і металу, може бути небезпечним для 
здоров’я. Вдихання пилу може викликати у Вас або у осіб, що знаходяться 
поблизу, алергічні реакції та/або захворювання дихальних шляхів. 
Певні види пилу, як напр., дубовий або буковий пил, вважаються 
канцерогенними, особливо в сполученні з добавками для обробки деревини 
(хромат, засоби для захисту деревини). Матеріали, що містять азбест, 
дозволяється обробляти лише спеціалістам. 
– Слідкуйте за належною вентиляцією на робочому місці. 
– Рекомендується вдягати респіраторну маску з фільтром класу P2. 
 
Монтаж пилозбірника 
Під'єднайте шланг пилозбірника до штуцера.  
ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Будьте дуже обережні, щоб уникнути 
ураження електричним струмом у випадку використання 
води. Забороняється контакт води з електричними частинами 
інструменту.  
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СИСТЕМА ПОДАЧІ ВОДИ  
Система подачі води дає можливість більш ефективного розпилювання. Приєднайте 
з’єднувальний фланець до шлангу подачі води. Далі від'єднайте до патрубка на пилці. 
Відрегулюйте кран подачі води. 
КРАН 

 
 
Паралельна направляюча дозволяє  розпилювати на бажаній відстані від краю. Вставте 
паралельну направляючу в гніздо опорної плати і затягніть гвинт.  

 
 
Початок роботи 
Переконайтесь, що напруга в мережі відповідає вказаній в технічних 
характеристиках інструмента. Перш ніж увімкнути інструмент в 
мережу живлення, впевніться, що клавіша вмикача знаходиться в 
положенні "ВИМКНЕНО" ("OFF"). Електроприлад, що розрахований 
на напругу 230 В, може працювати також і при 220 В. 
 
Вмикання 
Станок оснащений кнопкою блокування. Для увімкнення спочатку 
натисніть пускову кнопку, що розташована зверху на кнопці 
вмикання-вимикання. Потім можна натиснути кнопку увімкнення, щоб 
запустити пилу. 
Вимикання 
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Відпустіть кнопку вмикання, щоб зупинити пилу. Після вимкнення пили, 
пиляльний диск продовжуватиме обертатися протягом деякого часу. Будьте 
обережні, щоб частини тіла не потрапили під лезо, доки воно обертається. 
 

 
 
ОЧИЩЕННЯ АЛМАЗНИХ ДИСКІВ 
Якщо під час пиляння з'являється велика кількість іскор, це свідчить про 
затуплення пиляльного диска. Щоб очистити алмазний диск, 
використовуйте матеріал, спеціально призначений для очищення алмазних 
дисків або вапняний піщаник. 
 
ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ І ОЧИЩЕННЯ 
Перед будь-якими маніпуляціями з електроприладом витягніть 
штепсель з розетки. 
Щоб електроприлад працював якісно і надійно, тримайте прилад і 
вентиляційні отвори в чистоті. 
Маятниковий захисний кожух має завжди вільно пересуватися і самостійно 
закриватися. З цієї причини завжди тримайте зону навколо маятникового 
захисного кожуха в чистоті. Здувайте пил і стружку стисненим повітрям 
або змітайте їх щіточкою. Пиляльні диски без покриття можна захистити 
від корозії тонким шаром олії, що не містить кислоти. Перед 
розпилюванням витріть олію, інакше деревина буде в плямах. 

Смола і клей на пиляльному диску погіршують якість розпилювання. 
З цієї причини витирайте пиляльні диски відразу після використання. 
Періодично продувайте всі вентиляційні канали сухим стиснутим повітрям. 
Всі пластмасові частини очищайте за допомогою м'якої вологої тканини. 
Забороняється використовувати розчинники для очищення пластмасових 
частин. Вони можуть роз'їсти або пошкодити матеріал.  

Одягайте захисні окуляри коли використовуєте стиснуте повітря.  
 
Вугільні щітки 

Вугільні щітки є деталями нормального зношення і потребують 
заміни коли досягнуто максимально допустимий рівень зношення.  
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ПРИМІТКА: Перевірка і заміна вугільних щіток мають проводитися в 
сервісному центрі.  
 

Замініть обидві вугільні щітки, якщо хоча б  на одній щіточці 
вугільний залишок зменшився на чверть. Для перевірки та заміни щіток, 
спершу вимкніть машину. Відкрутіть гвинти, щоб зняти сито.   
 

 
Якщо незважаючи на ретельну технологію виготовлення і перевірки прилад 
все-таки вийде з ладу, його ремонт дозволяється виконувати лише в 
авторизованій сервісній майстерні для електроприладів. 
 
СТАНДАРТНЕ ПРИЛАДДЯ 
Якщо є необхідність заміни електричного шнура, її повинен здійснювати виробник 
або його представник, щоб уникнути небезпечної ситуації. 
 

ЕЛЕКТРИЧНА СХЕМА 
 

 
 
 
 
 



 14

СХЕМА ВИРОБУ В РОЗІБРАНОМУ ВИГЛЯДІ 
 
 

 
 
 
 

ПЕРЕЛІК ДЕТАЛЕЙ 
 
 

№ НАЗВА  к-сть № НАЗВА к-сть 
1 ГВИНТ M8 x 16  37 КУЛЬКОВИЙ ПІДШИПНИК 

6200-2RS 
1 

2 ПЛОСКА ШАЙБА 08x019x 3  38 ПРУЖИННА ШАЙБА 1 
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3 ЗАТИСКНИЙ ФЛАНЕЦЬ   39 ГВИНТ СТАТОРА      M5 x 60 2 
4 ОПОРНИЙ ФЛАНЕЦЬ 021.9 x 022.2  40 СТАТОР 1 
5 ГВИНТ З ПЛОСКОЮ 

ГОЛОВКОЮ 
M4 x 8  41 КОРПУС МОТОРА 1 

6 ФІКСАТОР КРІПЛЕННЯ   42 ПЛОСКА ШАЙБА 05x 0I2x 1 3 
7 ВАЛ   43 ГВИНТ                    M5 x 30 1 
8 ПРИЗМАТИЧНА 

ШПОНКА 
5 x 5 x 12  44 ГВИНТ           M5 x 50 2 

9 ПОВСТЯНА ПРОКЛАДКА 019x035x 4  45 ЩІТКОТРИМАЧ      7 x 11 2 
10 КУЛЬКОВИЙ 

ПІДШИПНИК 
6202-2RS  46 ВУГІЛЬНА ЩІТКА   7 x 11 2 

11 ПРУЖИННЕ КІЛЬЦЕ S-15  47 КОВПАК ЩІТКИ         7 x 11 2 
12 ГВИНТ З ПЛОСКОЮ 

ГОЛОВКОЮ 
M5 x 15  48 ГВИНТ             M5 x 20 1 

13 ПАТРОН ПІДШИПНИКА   49 ДОДАТКОВА РУКОЯТКА 1 
14 ШЕСТІРНЯ M1.25 x 30T  50 ОСНОВНА РУКОЯТКА 

ПРАВА ЧАСТИНА 
1 

15 КУЛЬКОВИЙ 
ПІДШИПНИК 

608 zz  51 ОСНОВНА РУКОЯТКА 
ЛІВА ЧАСТИНА 

1 

16 ГВИНТ M5 x 20  52 ВМИКАЧ/ВИМИКАЧ 1 
17 КОРПУС РЕДУКТОРА   53 ПРУЖИНА   00.8x08x26Lx9T 1 
18 КОВПАК ШТУЦЕРА 

ПИЛОВЛОВЛЮВАЧА 
  54 ГВИНТ                  M4 x 25 5 

19 КОЖУХ ДИСКА   55 ГВИНТ                    M4 x 14 2 
20 ЗАТИСКАЧ E-10  56 ЗАТИСКАЧ ШНУРА 1 
21 ОБМЕЖУВАЛЬНИЙ 

ГВИНТ 
M8 x 12  57 МУФТА ШНУРА 

МЕРЕЖНОГО 
1 

22 ПЛОСКА ШАЙБА 08 x 020 x 1  58 ШНУР МЕРЕЖНИЙ 1 
23 ОБМЕЖУВАЧ ГЛИБИНИ   59 КНОПКА УВІМК/ВИМК 1 
24 ГВИНТ M4 x 8  60 БЛОК ПЕРЕВАНТАЖЕННЯ[ 1 
25 НАПРАВЛЯЮЧА 

ОБМЕЖУВАЧА ГЛИБИНИ 
  61 L-ПОДІБНИЙ ГАЙКОВИЙ 

КЛЮЧ M6 
1 

26 ОПОРНА ПЛАТА   62 ГВИНТ                    M4 x 8 2 
27 АНТИФРИКЦІЙНА СМУЖКА 290mm  63 МОНТАЖНА ПЛАТА 1 
28 ЗАТИСКАЧ E-7  64 ГВИНТ 2 
29 ВТУЛКА   08.1 x 015.7 x 18.3  65 З'ЄДНУВАЛЬНИЙ БЛОК 1 
30 ВАЛ ОБЕРТАННЯ 08 x 96.4  66 НАСАДКА ПОДАЧІ ВОДИ 2 
31 ПАРАЛЕЛЬНА 

НАПРАВЛЯЮЧА 
  67 КРАН 1 

32 ГВИНТ M5  68 ЗАТИСКАЧ ШЛАНГУ 2 
33 КУЛЬКОВИЙ 

ПІДШИПНИК 
6002 2RS  69 ШЛАНГ 1 

34 ВАЛОВИЙ ЗАТИСКАЧ   70 ПАТРУБОК 1 
35 КОЖУХ ВЕНТИЛЯТОРА   71 З'ЄДНУВАЛЬНА 

МУФТА1/2",3/4" 
1 

36 ЯКІР M1.25 x 8T     
 
 
 


