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Date tehnice 
 
Tensiunea de alimentare   – 230Vca 
Putere                               -  1150W 
Frecventa reţelei              -  50-60Hz 
Turaţia                             -  250-580 rot/min. 
Diametrul arborelui         -  140 mm 
Clasa de protecţie            -  II 
Gradul de protecţie          -  IP20 
Filet         -  M 14 
Greutatea                         -  4.3 Kg 
 
Ne rezervam dreptul de a modifica aceste date in cazul perfecţionării produsului. 
 
Instrucţiuni de securitate 
Citiţi si aplicaţi aceste instrucţiuni înainte de folosirea maşinii. 
 
Reguli adiţionale de securitate pentru această maşină : 
 

1. Este necesar ca maşina sa fie deconectata de la reţea înainte de a se face întreţinerea periodica, 
sau înainte de a se schimba accesoriile. 

2. Ţineţi maşina numai de mânerul izolant şi de alte părţi din plastic atunci când efectuaţi 
operaţiuni în care lama este posibil să intre în contact cu un cablu electric sau chiar cu propriul 
cablu. Contactul cu un cablu parcurs de curent va face ca toate piesele metalice expuse ale 
maşinii să fie parcurse de curent, existând pericolul de electrocutare.  

3. Înainte de a porni maşina verificaţi integritatea cablului si a prizei de alimentare. În cazul în care 
acestea prezintă defecţiuni trebuiesc schimbate. Introduceţi cablul de alimentare în priză numai 
după ce aţi verificat că butonul de pornire este pe poziţia OFF  (oprit). 

4. Maşina nu trebuie in nici un caz folosită sau depozitată în locuri umede. 
5. Când utilizaţi aceasta maşina trebuie să o susţineţi cu ambele mâini de mânerul auxiliar pentru o 

echilibrare mai bună. 
6. Daca utilizaţi aceasta maşina mai mult timp trebuie sa purtaţi căşti antifonice. 
7. Este recomandat să purtaţi casca de protecţie şi ochelari de protecţie. De asemenea vă sfătuim să 

purtaţi mască de praf şi mănuşi de protecţie. 
8. Înainte de a începe lucrul, verificaţi dacă accesoriile sunt fixate corespunzător. 
9. Nu atingeţi cu mâinile piesele în mişcare. 
10. Nu lăsaţi maşina să funcţioneze în gol. Apăsaţi întrerupătorul de pornire numai după ce aţi fixat 

maşina cu ambele mâini. 
11. Pentru a evita pornirea accidentala a maşinii, verificaţi întrerupătorul să fie pe poziţia neutră. 
12. Dacă maşina este utilizată în exterior, utilizaţi numai cabluri prelungitoare agrementate. 
13. Întotdeauna poziţionaţi cablul de alimentare în spatele maşinii şi departe de piesele în mişcare. 
14. Păstraţi-vă echilibrul în permanenţă pentru a controla forţa de reacţie a maşinii.   

 
Protecţie 
O utilizare defectuoasă poate provoca răniri. De aceea  aceste instrucţiuni trebuie citite şi însuşite. 
Utilizaţi numai accesorii Makita cu filet M14. Nu lăsaţi maşina să se blocheze în caz de suprasarcină. 
Folosiţi numai piese originale Makita. 
 
Punerea in funcţiune 

Maşina se va alimenta din reţeaua de c.a. monofazat, cu aceeaşi tensiune  ca cea înscrisă pe plăcuţa de 
identificare a maşinii. Maşinile proiectate pentru tensiune de 110 V pot fi folosite şi la 120 V.  
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Pornirea si oprirea 
Utilizare de scurta durata        
Pornirea  -  se apasă întrerupătorul 
Oprirea    -  se eliberează întrerupătorul. 
 
Utilizare de lunga durata            
Pornirea  -  se apasă întrerupătorul si se blochează cu ajutorul butonului de blocare. 
Oprirea  -  se apasă si apoi se eliberează întrerupătorul. 
Sistemul electronic 
Această maşină UT 120 este echipată cu un sistem electronic care va permite realizarea următoarelor 
funcţii: 
-Reglarea progresivă a turaţiei -  poziţia I – lentă 

- poziţia IIIIIIII  - rapidă 
- Stabilizarea turaţiei în sarcină   
Instrucţiuni de lucru 
Maşina are un filet interior M14. De aceea trebuie curăţat periodic pentru a se menţine in stare buna 
filetul. Pentru a schimba paletele, trebuie sa utilizaţi o cheie de 22. 
 
Precauţii si întreţinere 
Înainte de orice operaţie de întreţinere a maşinii, asiguraţi-vă că maşina este deconectată de la 
reţea. 
 
Prin concepţia maşinii, aceasta necesită un minim de întreţinere. 
Oricum, trebuie să ţineţi cont de următoarele reguli: 
- Păstraţi maşina curată 
- Evitaţi ca orice corp străin sa intre in interiorul maşinii 
- În cazul apariţiei unor defecţiuni adresaţi-vă unităţilor service autorizate. 

 
 

Nivelul de zgomot si vibraţii 
Nivelurile ponderate de zgomot sunt : 

Presiunea acustică de 86 dB. 
nivelul de zgomot în timpul lucrului nu depăşeşte 99 dB. 

- Purtaţi antifoane. - 
 

 
DECLARAŢIE DE CONFORMITATE   EC 

 
Noi declarăm pe proprie răspundere că acest produs este în conformitate cu următoarele standarde sau 
documente standardizate 
 

EN55014, HD400 
 

In concordanţă cu Directivele Consiliului 89/336/EEC şi 98/37/EC 
 

Yasuhiko Kanzaki 

 
Director 

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

Bucks MK15 8JD , ANGLIA 
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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 DESFACETI 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, 
INCĂLZIRE 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 
 

 
       
                         

       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. 
                              
                                  
 


