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Simboluri 
 
Va prezentam mai jos simbolurile folosite pentru aceasta maşină. Asiguraţi-vă că înţelegeţi semnificaţia 
acestora înainte de a utiliza maşina. 
 

 

- citiţi manualul de utilizare 
 
 
 

 
 

- izolaţie dublă  
 
 

  
 

Nu aruncaţi echipamentele electrice la gunoiul menajer! 
                                       
În concordaţă cu Directiva Europeană 2002/96/EC privind utilizarea echipamentelor             
electrice si electronice şi implementarea acesteia în legislaţia naţională, echipamentul    
electric uzat, a cărui durată de utilizare a expirat, trebuie colectat separat  şi predat            
unui centru specializat de reciclare. 

                              
                                  
Descriere generală  
 
1. Bucşă  4. Comutator reversibil  7. Şurubelniţă  
2. Sabot 5. În sensul acelor de ceasornic 6. Capacul suportului pentru perii 
3. În sensul invers acelor 

de ceasornic  
6. Marcaj limită   

 
 
SPECIFICAŢII 
Model      6905B   6906 
Capacităţi 

 Mărimea şurubului.................................. 12mm- 20mm 16mm – 22mm 
 Cuadrant................................................. 12,7mm  19mm 
 Lovituri pe minut.................................... 2000   1.600 
 Viteza fără încărcare (RPM)................... 1.700   1.700 
 Cuplu de strângere.................................. 3.000kg x cm  6.000kg x cm 

Lungimea totală...................................... 270mm  327mm 
Greutate totală....................................... 2,7kg   5,0kg 
 
• Datorită programului nostru continuu de 

cercetare şi dezvoltare, specificaţiile 
menţionate în prezentul sunt supuse 
modificării fără notificare prealabilă. 

• Notă: Specificaţiile pot diferi de la o ţară la 
alta. 

 

 
Alimentarea 
Maşina se va alimenta numai la o sursă de 
tensiune alternativă  monofazată  cu valoarea 
conformă cu cea înscrisă pe plăcuţa de 
identificare a maşinii. Maşina este dublu izolată 
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conform standardului european şi poate fi 
conectată la o priză de curent fără împământare. 

 
Sfaturi privitoare la siguranţă  
Pentru siguranţa dumneavoastră, vă rugăm să 
urmaţi instrucţiunile de siguranţă de mai jos. 

 
REGULI GENERALE DE SIGURANŢĂ 

 
ATENŢIE! Citiţi toate instrucţiunile. 
Nerespectarea tuturor instrucţiunilor de mai jos 
poate avea ca efect electrocutarea , incendiul 
şi/sau grave accidente. Termenul de „maşină” sau 
„sculă electrică” ce apare în toate atenţionările de 
mai jos se referă la scule alimentate la reţeaua de 
curent sau cu acumulatori. 
 

PĂSTRAŢI ACESTE INSTRUCŢIUNI 
 

Securitatea locului de muncă 
1. Păstraţi locul de muncă curat şi bine 

luminat. Dezordinea şi locurile îtunecate 
favorizează accidentele. 

2. Nu utilizaţi scule electrice în atmosfere 
explozive sau prezenţa materialelor 
inflamabile. Sculele electrice produc scântei 
ce pot aprinde materialele. 

3. Nu permiteţi accesul copiilor sau al 
vizitatorilor în zona de lucru. Distragerea 
atenţiei favorizează accidentele. 

 
Securitatea electrică 

4. Stecherele sculelor electrice trebuie să 
corespundă prizelor . Nu modificaţi 
niciodată stecherul. Nu folosiţi ştechere 
cu contact de împământare. Stecherele 
nemodificate reduc riscul de electrocutare. 

5. Evitaţi contactul cu ţevi, calorifere, 
frigidere. Acestea prezintă un risc ridicat de 
electrocutare. 

6. Nu expuneţi sculele electrice în ploie sau 
umiditate. Pătrunderea apei în interior 
măreşte riscul de electrocutare. 

7. Nu forţaţi cordonul de alimentare. Nu 
transportaţi niciodată maşina de cordon. 
Feriţi cordonul de alimentare de căldură, 
uleiuri sau muchii tăioase. Cablurile 
defecte măresc riscul de electrocutare. 

8. Când lucraţi afară folosiţi numai cabluri 
pretabile pentru exterior. Folosirea unor 

prelungitoare corespunzătoare reduce riscul 
de electrocutare. 

 
 

Securitate personală 
9. Fiţi întotdeauna atenţi la ceea ce lucraţi. 

Acţionaţi cu simţul răspunderii. Nu folosiţi 
niciodată maşina când sunteţi obosit sau 
sunteţi sub influenţa drogurilor, alcoolului 
sau medicamentelor. Un moment de 
neatenţie în timpul lucrului vă poate provoca 
accidentarea gravă. 

10. Folosiţi echipament de protecţie. Purtaţi 
întotdeauna ochelari de protecţie. 
Echipamentul de protecţie cum ar fi masca 
de praf, încălţămintea antiderapantă, casca 
de protecţie şi antifoanele purtate în condiţii            
corespunzătoare reduc riscul vătămării. 

11. Evitaţi pornirea accidentală. Nu 
transportaţi maşini conectate la reţea cu 
degetul pe butonul de pornire. Asiguraţi-
vă ca butonul este în poziţia “OFF” (oprit) 
înainte de a conecta maşina la reţea. 
Transportul maşinii cu degetul pe întrerupător 
sau conectarea la reţea cu întrerupătorul 
pornit favorizează accidentele. 

12. Înainte de a porni maşina, asiguraţi-vă că 
au fost îndepărtate cheile şi alte scule de 
reglare. O cheie rămasă ataşată la o parte 
aflată în mişcare poate provoca accidente. 

13. Evitaţi poziţiile de lucru obositoare. Aveţi 
grijă să vă menţineţi in permanenţă 
echilibrul. Asfel menţineţi un control mai bun 
asupra maşinii în orice situaţie. 

14. Purtaţi haine corespunzătoare. Nu purtaţi 
haine largi sau bijuterii. Menţineţi părul, 
hainele sau mănuşile departe de părţile 
aflate în mişcare.Acestea pot fi agăţate de 
părţile rotative ale maşinii.  

15. Dacă maşina este prevăzută cu dispozitiv 
de absorbţie asiguraţi-vă că acesta  este 
montat şi funcţionează corespunzător. 
Folosirea acestuia reduce împrăştierea 
prafului. 

 
Folosirea şi întreţinerea sculelor electrice 

16. Nu forţaţi maşina. Folosiţi maşina în 
scopul şi regimul pentru care a fost 
creată. Maşina corespunzătoare va face 
lucrul de calitate şi în condiţii de siguranţă. 



 5

17. Nu folosiţi sculele electrice al căror 
întrerupător nu funcţionează 
corespunzător. Orice maşină care nu 
poate fi controlată din întrerupător este 
periculoasă şi trebuie reparată. 

18. Decuplaţi maşina de la reţea sau 
scoateţi acumulatorul în caz de 
neutilizare, înainte de a se trece la 
operaţiuni de întreţinere, reglaj, la  
schimbarea accesoriilor, sau depozitare, 
etc. Aceste măsuri preventive reduce riscul 
pornirii accidentale a maşinii. 

19. Nu lăsaţi sculele electrice la îndemâna 
copiilor sau a persoanelor 
nefamiliarizate cu sculele electrice. 
Acestea pot fi periculoase dacă sunt 
folosite de către persoane neinstruite. 

20. Întreţineţi maşina corespunzător. 
Verificaţi părţile în mişcare , alinierea, 
dezechilibrarea şi oricare altă parte care 
poate afecta condiţiile de lucru ale 
maşinii. Reparaţile sau înlocuiţile dacă 
prezintă defecţiuni. Multe accidente se 
produc din cauza neîntreţinerii maşinii. 

21. Păstraţi accesoriile aşchietoare ascuţite 
şi curate. Păstrarea corespunzătoare a 
acestora asigură lucrări de calitate şi sunt 
mai uşor de controlat. 

22. Folosiţi sculele electrice , accesoriile , 
burghiele, etc. în conformitate cu aceste 
instrucţiuni şi cu particularităţile fiecărui tip 
de maşină şi cu tipul de lucrare ce trebuie 
efectuată. Folosirea sculelor electrice în alt 
scop decât cel destinat poate duce la 
situaţii periculoase.  

 
Service 

23. Reparaţi maşina numai la un specialist 
folosind numai piese de schimb originale. 
Asta va asigura siguranţa şi fiabilitatea maşinii. 

24. Urmaţi instrucţiunile privind ungerea şi 
schimbarea accesoriilor. 

25. Menţineţi mânerele curate fără urme de 
uleiuri sau grăsimi. 

 
REGULI SPECIFICE DE SIGURANŢĂ 

 
   NU lăsaţi familiarizarea (datorită utilizării 
repetate) să înlocuiască regulile specifice de 
siguranţă ale maşinii de frezat. Dacă utilizaţi 

această maşină în condiţii de nesiguranţă sau 
incorect, puteţi suferi grave accidente.  
 
1. Ţineţi maşina numai de mânerele izolate 

atunci când varful maşinii poate întîlni în 
timpul găuririi cabluri electrice sau propriul 
cablu de alimentare . Contactul cu un cablu 
aflat sub tensiune expune părţile metalice ale 
maşinii la tensiune şi poate produce 
electrocutarea operatorului. 

2. Purtaţi antifoane  
3. Verificaţi bucşa cu grijă pentru uzură, 

crăpături, sau defecte înainte de instalare 
Nu apropiaţi mâinile de piesele aflate în 
mişcare. 

4. Ţineţi maşina ferm. 
5. Asiguraţi-vă întotdeauna o poziţie stabilă. 

Asiguraţi-vă că nu se află nimeni dedesubt 
atunci când lucraţi la înălţime. 

6.  Cuplul de strângere adecvat poate să 
difere în funcţie de mărimea şi felul 
şurubului. Verificaţi cuplul de strângere cu 
o cheie tarată. 

 
 PĂSTRAŢI ACESTE INSTRUCŢIUNI 

ATENŢIE! 
NERESPECTAREA sau omisiunile privind 
regulile de siguranţă din acest manual poate 
provoca grave accidente. 
 

1. . 
2. . 
3. Asiguraţi-vă că aveţi întotdeauna un 

echilibru bun. Asiguraţi-vă că nu se află 
nici o persoană sub piesa de lucru. 

 
PĂSTRAŢI ACESTE INSTRUCŢIUNI 

 
INSTRUCŢIUNI DE UTILIZARE 
 
Susţinerea maşinii 
Ţineţi maşina cu ambele mâini, una pe mânerul 
maşinii şi cealaltă pe mânerul lateral. 
 
Alegeţi bucşa adecvată 
Folosiţi o bucşă adecvată pentru şuruburi şi piuliţe. 
O mărime greşită a bucşei poate duce la un cuplu 
de strângere incorect şi neconsecvent. 
 
 
 



Instalarea mânerului lateral (Fig. 1) 
Doar pentru 6906 
Potriviţi mânerul lateral în canelura de pe mijlocul 
carcasei mecanismului şi strângeţi-o bine. 
 

Ataşarea bucşei (Fig. 2) 
După ce selectaţi o bucşă de mărime corectă, 
vă rugăm să o introduceţi pe ax, în aşa fel 
încât să o fixaţi foarte bine. 

 
Acţionarea comutatorului (Fig.3) 
ATENŢIE: 

• Înainte de a conecta maşina la o sursă de 
curent, verificaţi întotdeauna dacă comutatorul 
funcţionează în mod corespunzător şi dacă 
revine la poziţia "OFF" atunci când este 
eliberat.  

• Schimbaţi direcţia de rotaţie numai după ce 
maşina se opreşte complet. Schimbarea 
direcţiei înainte ca aceasta să se oprească 
poate duce la defectarea maşinii. 

 
Comutatorul este reversibil, generând rotaţii în 
sensul sau invers sensului acelor de ceasornic. 
Eliberaţi comutatorul pentru a opri maşina. 

  
Funcţionare  
Cuplu de strângere adecvat poate fi diferit în 
funcţie de tipul sau mărimea şurubului. Relaţia 
dintre cuplul de strângere şi timpul de 
strângere este arătat în graficul de mai jos. 
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Ţineţi maşina ferm şi puneţi bucşa peste şurub 
sau peste piuliţă. Porniţi maşina şi strângeţi 
timpul adecvat de strângere. 

 

NOTĂ:  
• Ţineţi maşina îndreptată direct înspre şurub 

sau piuliţă fără a aplica o presiune excesivă 
asupra maşinii. 

• Un cuplu de torsiune excesiv poate defecta 
şurubul sau piuliţa. 

 
Cuplul de torsiune este afectat de o gamă   largă 
de factori, inclusiv următorii. 
După strângere, verificaţi întotdeauna cuplul cu o 
cheie dinamometrică. 
 

1. Bucşă. 
• Nefolosirea unei bucşe de mărime 

adecvată va duce la o slăbire a cuplului de 
torsiune. 

• O bucşă uzată (uzură la capătul hexagonal 
sau la cel pătrat) va duce la o slăbire a 
cuplului de torsiune. 

2. Şurubul 
• Chiar în cazul în care clasa şurubului şi 

coeficientul cuplului sunt la fel, cuplul de 
strângere adecvat va diferi conform 
diametrului şurubului. 

• Chiar dacă diametrul şuruburilor este 
acelaşi, cuplul de strângere adecvat va 
diferi conform coeficientului cuplului, clasei 
şurubului şi lungimii şurubului. 

3. Folosirea unui cuplu universal sau a barei 
de extensie reduce într-un fel forţa de 
strângere pentru o perioadă mai lungă de 
timp. 

4. Modul de ţinere a maşinii va afecta cuplul. 
 

ÎNTREŢINEREA  MAŞINII Pentru 
6906 ATENŢIE: 

Asiguraţi-vă înainte de orice intervenţie că 
maşina este oprită şi că unitatea bateriei este 
îndepărtată înainte de a efectua orice operaţii 
asupra maşinii. 

Pentru 
6905B  

 
Înlocuirea periilor de carbon (Fig. 4 & 5) 
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Secunde   Înlocuiţi periile de carbon atunci când sunt 
uzate până la marcajul limită. Cele două perii 
de carbon identice ar trebui înlocuite în acelaşi 
timp. 

Timpul de strângere 

Tensiune nominală     
90% din tensiunea nominală   

 
Pentru a menţine securitatea şi fiabilitatea 
maşinii, reparaţiile, întreţinerea sau reglajul se 
vor efectua numai într-un centru service 
autorizat MAKITA. 



  
 
 

Nivelul de zgomot si vibraţii pentru Modelul 6905B 
 

Nivelurile tipice ponderate de zgomot sunt 
nivelul de presiune a sunetului : 95dB (A). 
nivelul de putere a sunetului: 106dB (A). 

  Toleranţa este de 3dB 
- Purtaţi antifoane. - 

Valoarea tipică a acceleraţiei vibraţiilor este de 5 m/s2. 
Aceste valori au fost obţinute în concordanţă cu EN60745 

 
Nivelul de zgomot si vibraţii pentru Modelul 6906 

 
Nivelurile tipice ponderate de zgomot sunt 

nivelul de presiune a sunetului : 94dB (A). 
nivelul de putere a sunetului: 105dB (A). 

Toleranţa este de 3dB 
- Purtaţi antifoane. - 

Valoarea tipică a acceleraţiei vibraţiilor este de 3 m/s2. 
Aceste valori au fost obţinute în concordanţă cu EN60745 

 
 

 
DECLARAŢIE DE CONFORMITATE   EC 

 
Noi declarăm pe proprie răspundere că acest produs este în conformitate cu următoarele 

standarde şi documente standardizate, 
                                                
                                                EN 60745, EN55014, EN61000 
 
În concordanţă cu Directivele Consiliului  73/23/EEC, 89/336/EEC, 98/37/EC 
 

Yasuhiko Kanzaki  CE 2005 
 

 
 

Director 
 

MAKITA INTERNATIONAL EUROPE  LTD 
Michigan Drive, Tongwell, Milton Keynes, 

Bucks MK15 8JD , ANGLIA 
 
 
Producător responsabil:  
Makita Corporation Anjo Aichi - Japonia 
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GARANŢIA 

 
PRODUSELE MAKITA SUNT GARANTATE CONFORM PREVEDERILOR LEGALE DIN 
CERTIFICATUL DE GARANŢIE EMIS DE CĂTRE IMPORTATOR. 
 
DEFECŢIUNILE DATORATE UZURII NORMALE, LOVITURILOR, SUPRASOLICITĂRII SAU A 
UTILIZĂRII IMPROPRII SAU NECONFORME INSTRUCŢIUNILOR CUPRINSE ÎN PREZENTUL 
MANUAL DE UTILIZARE, NU SUNT ACOPERITE DE GARANŢIE. 
 
ÎN CAZ DE DEFECŢIUNE, NU DESFACEŢI ŞI NU DEMONTAŢI MAŞINA, TRIMITEŢI-O  ÎMPREUNĂ 
CU CERTIFICATUL DE GARANŢIE LA DISTRIBUITORUL DVS. SAU LA CEL MAI APROPIAT 
CENTRU SERVICE MAKITA. 
 
ATENŢIE!!! 
ÎN CAZUL APARIŢIEI UNOR SIMPTOME ANORMALE ÎN FUNCŢIONAREA UZUALĂ A MAŞINII 
(ZGOMOTE, VIBRAŢII, MIROS NEPLĂCUT, SCĂDEREA TURAŢIEI, ÎNCĂLZIRE EXCESIVĂ, ETC.) 
SE VA ÎNCETA LUCRUL ŞI SE VA CONTACTA DE URGENŢĂ UN SERVICE AUTORIZAT MAKITA 
PENTRU VERIFICARE ŞI EVENTUALA REMEDIERE A DEFECTELOR.  
CONTINUAREA LUCRULUI ÎN CONDIŢIILE DE MAI SUS, POATE DUCE LA PRODUCEREA UNOR 
AVARII MAJORE, ACCIDENTE ŞI EVENTUALA ANULARE A GARANŢIEI. 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
CORPORATIA MAKITA 

3-11-8 SUMIYOSHI-CHO, ANJO, AICHI 446 
JAPONIA 

 
IMPORTATOR: 

MAKITA ROMANIA SRL 
Sos. Bucuresti – Urziceni nr. 31 

PAVILION R, XPO MARKET DORALY 
Com. AFUMATI / ILFOV 

TEL: 021-3511382/3511387 
FAX: 021-312.54.95 

www.makita.ro 
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