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 לקוחות נכבדים,

 

 מפתח רטיטה זהחברת לדיקו בע"מ מודה לכם על שרכשתם 
 . BOSCH מתוצרת חברת

 

ל מנת אנא קראו בעיון את הוראות ההפעלה שבחוברת זו ע
 זה.  ממוצרשתוכלו להפיק את מרב התועלת 

 

במידה שתיתקלו בבעיות בהפעלה או שתתגלה תקלה במוצר, 
אנא פנו למעבדת השירות הקרובה על פי הפירוט הנמצא בגב 

 החוברת. 

 

 לדיקו בע"מ                                                                 
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 הערות בטיחות

 חשמליים  עבודה כלילת ות בטיחות כלליואזהר
 

 קראו את כל התראות הבטיחות  אזהרה 
 . הנחיותהאת כל ו               

 

אי ציות לאזהרות ולאזהרות עלול לגרום 
 להתחשמלות, שריפה ו/או פציעה חמורה.

שמרו את כל האזהרות וההוראות להתייחסות 
 עתידית.

המונח "כלי חשמלי" באזהרות מתייחס לכלי 
החשמלי )בעל כבל חשמלי( או המופעל על ידי 

 סוללה )אלחוטי( שלכם.
 

 בטיחות סביבת העבודה
 ביבת עבודה נקייה ומוארת שמרו על ס

 היטב.
מקומות לא מסודרים עם תאורה גרועה 

 מועדים לתאונות.
  אל תפעילו כלים חשמליים באטמוספרה

נפיצה, כגון בנוכחות נוזלים, גזים או אבק 
צים יכלים חשמליים יוצרים ג דליקים.

 העלולים להצית את האבק או האדים.
  הרחיקו ילדים ועומדים מן הצד בעת

הסחות דעת עלולות  כלי חשמלי.הפעלת 
 לגרום לאיבוד שליטה.

 

 בטיחות חשמלית
  תקעי כלים חשמליים חייבים להתאים

לשקעים. לעולם אל תשנו את התקע באופן 
כלשהו. או תשתמשו בתקעי התאמה עם 

תקעים שלא עברו  כלים חשמליים מוארקים.
שינוי ושקעים תואמים יפחיתו את סיכון 

 ההתחשמלות.
 גע גופני עם משטחים מוארקים הימנעו ממ

 כגון צינורות, מקרנים, תנורים ומקררים.
קיים סיכון מוגבר להתחשמלות אם גופכם 

 מוארק.
  אל תחשפו כלים חשמליים לגשם או תנאי

מים החודרים לכלי חשמלי יגבירו  רטיבות.
 התחשמלות.לסיכון האת 

  אל תשתמשו בכבל לרעה. לעולם אל
ת או ניתוק תשתמשו בכבל לנשיאת, משיכ

הכלי החשמלי מן החשמל. הרחיקו את 
הכבל מחום, שמן, קצוות חדים וחלקים 

כבלים פגומים או מפותלים מגבירים  נעים.
 את סיכון ההתחשמלות.

  בהפעלת כלי חשמלי מחוץ לבית, השתמשו
 בכבל הארכה מתאים לשימוש חיצוני.

שימוש בכבל מתאים מחוץ לבית מפחית את 
 סיכון ההתחשמלות.

 ם הפעלת כלי חשמלי במקום לח הנה א
בלתי נמנעת, השתמשו באספקת חשמל 

מפסק פחת עם הגנת כלי זרם שיורי )
RCD .)מפחית את  מפסק פחתשימוש ב

 סיכון ההתחשמלות.
 

 בטיחות אישית
  היו דרוכים, שימו לב לפעולותיכם

והשתמשו בשכל ישר בהפעלת כלי חשמלי. 
 אל תשתמשו בכלי חשמלי אם אתם עייפים

או תחת השפעת סמים, אלכוהול או 
רגע של הסחת דעת בעת הפעלת  תרופות.

כלי חשמלי עלול לגרום לפציעה אישית 
 חמורה.

  השתמשו בציוד הגנה אישי. הרכיבו תמיד
ציוד מגן כמו מסכת אבק, נעליים  מגן עיניים.

מונעות החלקה, קסדה או מגני אוזניים 
המשמש בתנאים מתאימים יפחית פציעות 

 יות.איש
  הימנעו מהתנעה מקרית. ודאו כי המתג

לפני חיבור למקור חשמל  OFF-בעמדת
 ו/או מארז סוללות, הרמת או נשיאת הכלי.

נשיאת כלים חשמליים עם האצבע על המתג 
או הפעלת כלים חשמליים בעלי מתג מועדת 

 לתאונות.
  הסירו מפתחות התאמה או מפתחות ברגים

רגים מפתח ב לפני הפעלת הכלי החשמלי.
שנותר מחובר לחלק מסתובב של כלי חשמלי 

 עלול לגרום לפציעה אישית.
  אל תתמתחו אל הכלי. שמרו על מדרך רגל

כך תהיה לכם  ואיזון נאותים בכל עת.
שליטה טובה יותר על הכלי החשמלי בנסיבות 

 לא צפויות.
 .אל תלבשו ביגוד רופף  התלבשו בהתאם

ד או תענדו תכשיטים. הרחיקו שיער, ביגו
. ביגוד רופף, וכפפות מחלקים נעים

תכשיטים או שיער ארוך עלולים להיתפש 
 בחלקים נעים.

  אם סופקו מכשירים לחיבור או התקני
פליטת ואגירת אבק, ודאו כי הם מחוברים 

. שימוש באוגר ונעשה בהם שימוש נאות
 אבק עשוי להפחית סיכונים הכרוכים באבק.
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מוש *חובה לחבוש מגני שמיעה בעת השי
 בכלי העבודה.

 

 שימוש וטיפול בכלי חשמלי
  .אל תפעילו כוח על הכלי החשמלי

 השתמשו בכלי המתאים ליישום שלכם.
הכלי החשמלי המתאים יבצע את העבודה 

 באופן טוב ובטוח יותר בקצב שנועד לו.
  אל תשתמשו בכלי חשמלי אם המתג אינו

כל כלי חשמלי  מפעיל ומכבה אותו היטב.
שליטה בעזרת המתג הנו מסוכן שאינו ניתן ל
 וחייב תיקון.

  נתקו את התקע ממקור החשמל ו/או את
מארז הסוללות מן הכלי לפני ביצוע 

התאמות, החלפת אביזרים או אחסון כלים 
אמצעי בטיחות מונעים אלה  חשמליים.

מפחיתים סיכון התנעה מקרית של כלי 
 חשמלי.

  אחסנו כלים חשמליים שאינם פועלים מחוץ
יד של ילדים ואל תניחו לאנשים  להישג

שאינם מכירים את הכלי החשמלי או את 
כלים  ההוראות להפעיל את הכלי החשמלי.

חשמליים הנם מסוכנים בידי משתמשים בלתי 
 מיומנים.

  תחזקו כלים חשמליים. בדקו אי התאמות
או פיתולים של חלקים נעים, שבירת חלקים 

וכל מצב אחר העלול להשפיע על פעולת 
לי החשמלי. אם הכלי ניזוק, דאגו הכ

תאונות רבות נגרמות  לתיקונו לפני השימוש.
 על ידי כלים המתוחזקים באופן גרוע.

 .כלי חיתוך  שמרו על חדות וניקיון כלי חיתוך
מתוחזקים היטב עם קצוות חיתוך חדים 

 מועדים פחות לפיתול וקלים יותר לשליטה.
  השתמשו בכלי החשמלי, באביזרים ובחלקי

יתוך וכו' בהתאם להוראות אלו, וקחו ח
בחשבון את תנאי העבודה והמשימה 

שימוש בכלי חשמלי לפעולות שונות  לביצוע.
 מאלו שנועד להן עלול לגרום למצב מסוכן.

 

 שירות
  דאגו לשירות הכלי החשמלי שלכם על ידי

איש תיקונים מוסמך תוך שימוש בחלקי 
כך תובטח שמירת בטיחות  חילוף זהים.

 .הכלי

 הנחיות בטיחות עבור מברגות
  אחזו בכלי החשמלי רק בשטחי המאחז

המבודדים בעת ביצוע פעולה בה כלי 
החיתוך עלול לבוא במגע עם חיווט נסתר 

מגע עם חוט  או עם הכבל החשמלי.
"מחושמל" יחשמל גם את חלקי המתכת 
החשופים של הכלי החשמלי ויחשמל את 

 המפעיל.
 מנט פיתול . מואחזו את המכשיר בחוזקה

חזק עלול להיגרם לפרק זמן קצר בעת 
 הברגת ושחרור ברגים.

 מושא עבודה  את מושא העבודה. אבטחו
או במאחז בטוח  תפסניתהמוחזק באביזרי 

 יותר האחיזה ידנית.
  המתינו תמיד לעצירה מוחלטת של הכלי

הכלי עלול להיתקע  .ולפני שתרפו ממנ
 .ולגרום לאיבוד שליטה

 

 רטתיאור המוצר ומפ
 קראו את כל אזהרות הבטיחות וכל              
 התעלמות מהאזהרות ההנחיות.              
וההנחיות עלולה לגרום להלם חשמלי,              

 שריפה ו/או פציעה חמורה.
 

 יעד השימוש 
מכשיר זה נועד להברגה ושחרור ברגים, וכן 

 להידוק ושחרור אומים בטווח הממדים המתאים.
 

 יני המוצרמאפי
מספור מאפייני המוצר מתייחס לאיורי המכשיר 

 בעמוד האיורים.
 *וקסהבראש  .2
 אביזרהמאחז  .1
 ליהתקרס  .3
 ידית )משטח אחיזה מבודד( .1
 מתג הפעלה / הפסקה .5
 גלגלת אצבע לברירת מהירות .6
 מתג כיוון מסתובב .7

* האביזרים הנלווים המוצגים או מתוארים כאן אינם 
ירה מלאה של חלק מהמארז התקני של המוצר. סק

 האביזרים נמצאת בתוכנית האביזרים שלנו. 
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 נתונים טכניים
 

Impact 
wrench 

 
DGS 18 E 

Professional 
 …D44 0 601 3  סעיף מספר

 W 055 מתח כניסה

 W 275 הספק

Min מהירות ללא עומס
-1

 055-0055 

מהירות סיבוב 
 תחת עומס

Min
-1

 055-0055 

מומנט מרבי 
להברגה קשה / 

רכה בהתאם לתקן 
ISO 5393 

Nm 
75-205/ 
05-065 

סיבוב 
 ימינה/שמאלה

  

   M6-M18 -הברגה 

 ½"   מחזיק הכלי

משקל בהתאם 
 EPTAלהליך

01/2003 
 0.2 ק"ג

   סוג הגנה
  

. V 205[ של Uהערכים הללו תקפים למתח נומינלי ]
במתח אחר ודגמים של ארצות מסוימות, הערכים 

  עשויים להשתנות.

 

 הרכבה
 

 טעינת הכלי
  לפני ביצוע כל עבודה בכלי עצמו, נתקו את

 התקע מהחשמל.
  מיוחד ) כלי יישוםבעבודה עםapplication 

tool מורכב היטב למחזיק  האביזרש(, ודאו
אם הראש אינו מחובר היטב למחזיק, הכלי. 

 הוא עלול להשתחרר שוב ולצאת משליטה.
המרובע  מאחזל 2 אביזרההחליקו את  -

 .1של מחזיק הכלי 
 

 הפעלה
 

 שיטת ההפעלה
עם הכלי מופעל באמצעות  1 אביזרהמחזיק 

 מנוע חשמל דרך תיבת הילוכים ומנגנון רטט.
 הברגהתהליך העבודה נחלק לשני שלבים: 

 )מנגנון רטט מופעל(.הידוק ו
מנגנון רטט מופעל ברגע שחיבור ההברגה 

במצב זה,  מתהדק ומפעיל יותר לחץ על המנוע.
 מנגנון הרטט ממיר את המתח החשמלי של 

המנוע לרטט סיבובי קבוע. בעת שחרור ברגים 
 או אומים, התהליך מתהפך.

עומס יתר על המנוע אינו אפשרי, משום שמנגנון 
( מתנתק בהגיעו לעומס hammeringהרטט )
 הנקוב.

 

 התחלת ההפעלה
  !מתח בדקו אם מתח החשמל מתאים

למתח ההפעלה  המקור חייב להתאים
הרשום על לוחית הזיהוי של המכשיר. כלי 

ניתנים  V 230-חשמל המסומנים ב
 .220V-להפעלה גם ב

 

 (Aהיפוך כיוון הסיבוב )ראו תרשים 
משמש להיפוך כיוון הסיבוב  7מתג כיוון הסיבוב 

של הכלי. עם זאת, אי אפשר להשתמש בו 
 מופעל. 5כאשר מתג ההפעלה / סגירה 

 סיבוב ימינה -
 לצד  7לחצו על מתג כיוון הסיבוב 

 ימין עד עצירה. 
 סיבוב שמאלה -
  לצד  7לחצו על מתג כיוון הסיבוב  -

 שמאל עד עצירה. 
 

 הפעלה והפסקה
את המכשיר, לחצו ברציפות  להפעילכדי  -

 .5על מתג הפעלה / הפסקה 
את פעולת המכשיר, הרפו  להפסיקכדי  -

 .5ממתג הפעלה / הפסקה 
 

 כוונון המהירות
ירות המכשיר המופעל ניתנת לשינוי בהתאם מה

 .5למרחק אליו הוזז מתג ההפעלה / הפסקה 
יניב  5לחץ קל על מתג ההפעלה / הפסקה 

מהירות סיבוב נמוכה. לחץ נוסף על המתג יוביל 
 להגברת המהירות.

 

 בחירת מהירות מראש
תוכלו לבחור במהירות הרצויה לכם מראש 

)גם  6רות באמצעות גלגלת האצבע לברירת מהי
 בזמן העבודה(.
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 עצה לעבודה
  לפני כל עבודה על הכלי עצמו, נתקו את

 הכבל מהחשמל.
  הניחו את הכלי על הבורג/אום רק כאשר

של כלי מסתובב עלולים  התפסיםהוא סגור. 
 להחליק.

הסיבוב תלוי במשך הרטט. הפיתול המרבי 
מושג מסכום כל הפיתולים היחידים )מומנט( 

פיתול המרבי מושג לאחר רטט שהושגו ברטט. ה
שניות. לאחר פרק זמן זה, סיבוב  0-0של 

ההידוק גדל רק במידה מעטה. עם זאת, בית 
 מתחמם במידה ניכרת.  מכלול ההעברה

 של להוביל לשחיקה חימום יתר עלולשימו לב: 
 צורך בשימון רב.במנגנון הרטט ו כל רכיבי

יש לקבוע את משך הרטט לכל סיבוב הידוק 
ש. הקפידו לבדוק תמיד את מומנט שיידר

מפתח ברגים הפיתול שהושג בפועל באמצעות 
 מומנט. 

 

רך, קפיצי או  בסיס יישומי הברגה עם
 קשה

במבחן, המומנט המושג בסדרת רטיטות נמדד 
ומועבר לתרשים, שתוצאותיו מופיעות בגרף של 
מאפייני המומנט. גובה הגרף מייצג את הפיתול 

יע, וחדות השיפוע של המרבי שאליו ניתן להג
 הגרף מייצגת את משך הזמן שבו הוא נשמר.

 שיפוע המומנט תלוי במשתנים הבאים:
 עצמת הברגים/אומים -
 סוג הגיבוי )דסקית, דסקית קפיצית, אטם( -
 עצמת החומר שהוברג -
 רמת הסיכוך של חיבור הברגים -
 

 היישומים הבאים יושפעו בהתאם:
-ליישומי הברגת מתכת ניתן -בסיס קשה  -

מתכת באמצעות דסקית. לאחר משך -אל
רטט קצר יחסית, המברגה תגיע למומנט 
המרבי )גרף בשיפוע חד(. מומנט ממושך 

 יתר על המידה רק יגרום נזק למכשיר.
( Spring loaded seatתושבת קפיצית ) -

מתכת, -אל-ניתן ליישומי הברגת מתכת -
אבל באמצעות דסקית קפיצית, דיסק עם 

ג/אום עם תושבת קפיץ, מסמר או בור
 במאריכיםחרוטית, וכן בעת שימוש 

(extensions). 
ליישומי הברגה  ןנית - soft seatבסיס רך  -

כגון מתכת על עץ, או בעת שימוש בדסקיות 
 fiber washersעופרת או דסקיות סיב 

 כגיבוי.
, מומנט ההידוק ולבסיס רךתושבת קפיצית ל

המרבי נמוך מאשר בתושבת קשה. כמו כן, 
 ש משך מומנט ארוך יותר.נדר
 

 

 ערכי מומנט מרביים להידוק ברגים
(. Totalµ=0.12מהתפוקה )עם מקדם חיכוך  05%מחושב מחתך הרוחב של המתחים; ניצולת של 

 .גבילמ מומנט-מד כאמצעי שליטה, תמיד בדקו את מומנט הסיבוב עם
 

מאפיינים 
-בהתאם ל
DIN 267 

 ברגים תקניים
1.4 6.6 5.4 6.4 6.6 

 ברגים חזקים במיוחד

3.6 1.6 5.6 4.4 2..6 21.6 

M6 2.70 0.60 4.02 4.8 0.42 6.52 7.22 0.00 0.7 00.6 06.2 

M8 6.07 0.7 00 11.6 00.0 04.6 07.0 00.7 20 00 00 

M10 00 07.0 22 23 26 20 00 00 47 60 70 

M12 22.6 05 07.6 45 40 05 65 67 05 000 000 

M14 06 40 65 60 72 70 00 057 005 005 200 

M16 00 70 02 00 005 022 047 060 006 270 005 

M18 70 050 026 000 000 060 252 227 275 005 405 

M20 057 040 070 005 204 200 206 025 000 045 600 

  
 



 0 

 עצות מועילות
גביל מ .מומנט יש ציר המכויל במדויקמגביל ל

מומנט מתחבר בין המפתח לבוקסה או הביט, 
על מנת להבטיח שמומנט הסגירה של הבורג לא 

  יעבור את הערך הרצוי.
ליישום: קוטר הליבה של הבורג =  חשובכלל 

 .torqueמומנט הקוטר האפקטיבי של מוט ה
 משך הרטט ייקבע בניסוי.

 .MAXלמצב  6ון את גלגלת האצבע יש לכו
 

על מרכז  3לתליית המכשיר, מותקן קרס תלייה 
 המכשיר.

בטמפרטורה נמוכה מנקודת קיפאון, הפעילו את 
דקות ללא עומס כדי לשפר  0-המכשיר למשך כ

 את קיבולת הסיכוך שלו.
 

 תחזוקה ושירות
< לפני כל פעולה על המכשיר עצמו, יש לנתק 

 אותו מהחשמל.
דה בטוחה, שמרו תמיד על ניקיון חריצי < לעבו

 האוורור של המכשיר.

אם יש צורך להחליף את כבל החשמל של 
המכשיר, דאגו שהעבודה תתבצע על ידי סוכן 

כדי למנוע  Boschשירות מוסמך של חברת 
 סכנת בטיחות. 

אם תחול תקלה במכשיר למרות הליכי הבדיקה 
והייצור הקפדניים, יש למסור את המכשיר 

יקון למרכז שירות לקוחות למכשירי חשמל לת
 .Boschשל 

בכל תכתובת והזמנת חלקי חילוף, אנא הקפידו 
ספרות המופיע על  05לכלול את מספר הדגם בן 
 לוחית הזיהוי של המכשיר.

 
 שירות לאחר מכירה וסיוע ללקוחות

צוות השירות לאחר מכירה שלנו יענה לכל 
צרים שאלותיכם בנוגע לתחזוקה ולתיקון המו

שברשותכם או לחלפים. תצוגות מפורטות ומידע 
לגבי חלפים ניתן למצוא באתר 

www.ledico.com. 
 

יועצי שירות הלקוחות שלנו יענו לשאלותיכם 
בנוגע למקום הרכישה הטוב ביותר, לשימוש 

 ולהתאמות של מוצרי ואבזרי בוש.

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 ומעבדות השירות:היבואן 
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