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KBM 50 Q KBM 50 U KBM 50 auto KBM 65 U
7 270 41 61 7 270 40 61 7 270 42 61 7 270 43 61

P1 W 1200 1200 1200 1350

P2 W 610 610 610 730

n0R
/min, min-1, rpm, r/min 260 260 260 240

/min, min-1, rpm, r/min 520 520 520 520

n0L
/min, min-1, rpm, r/min 185 185 185 170

/min, min-1, rpm, r/min 370 370 370 370

kg 13,2 13,9 16,2 16,1

mm 12 – 50 12 – 50 12 – 50 12 – 65

mm 12 –40 12 –40 12 –40 12 – 45

mm 16 23 23* 25

M6 – M16 M6 – M16 M6 – M16* M6 – M20

mm 16 23 23* 25

mm 31 50 50* 50

LpA dB 82,4 82,4 82,4 82,4

KpA dB 3 3 3 3

LwA dB 93,4 93,4 93,4 93,4

KwA dB 3 3 3 3

LpCpeak dB 97,0 97,0 97,0 97,0

KpCpeak dB 3 3 3 3

h m/s2 < 2,5 < 2,5 < 2,5 < 2,5

Ka m/s2 1,5 1,5 1,5 1,5

Fe HM

Fe HSS

3

de 21 pt 45 tr 70 sl 95 et 122 th 147

en 25 el 49 hu 74 sr 99 lt 126 ja 152

fr 29 da 54 cs 78 hr 103 lv 130 hi 156

it 33 no 58 sk 82 ru 107 zh(CM) 134 ar 163

nl 37 sv 62 pl 86 uk 112 zh(CK) 139

es 41 fi 66 ro 91 bg 117 ko 143
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huEredeti használati utasítás.

A használt jelölések és fogalmak.

Szimbólumok, jelek Magyarázat
Mindenképpen olvassa el a mellékelt dokumentációt, mint például a kezelési 
útmutatót és a biztonsági tájékoztatót.

Tartsa be az oldalsó szövegben vagy ábrán található utasításokat!

Tartsa be az oldalsó szövegben vagy ábrán található utasításokat!

Ezen munkalépés megkezdése előtt húzza ki a hálózati csatlakozó dugót a 
dugaszoló aljzatból. Ellenkező esetben az elektromos kéziszerszám akaratlan 
elindulása sérüléseket okozhat.

A munkák közben használjon védőszemüveget.

A munkák közben használjon zajtompító fülvédőt.

Ne érjen hozzá az elektromos kéziszerszám forgó alkatrészeihez.

Forró felület!

Belenyúlni tilos!

Általános tiltó jel. Ez az eljárás tilos.

A CE-jel igazolja, hogy az elektromos kéziszerszám megfelel az Európai Unió 
irányelveinek.

Ez a tájékozató egy lehetséges veszélyes helyzetre figyelmeztet, amely súlyos 
vagy halálos sérüléshez vezethet.

A használaton kívül helyezett elektromos kéziszerszámokat és egyéb 
elektrotechnikai és elektromos termékeket külön össze kell gyűjteni és a 
környezetvédelmi szempontoknak megfelelő újrafelhasználásra kell leadni.

1. Fokozat/2. Fokozat

Menetfúró szerszám

Acél

Alacsony fordulatszám

Magas fordulatszám

A mágnes tartóereje kielégítő

A mágnes tartóereje nem kielégítő

Meghajtómotor elindítása. Forgásirány balra

Motor leállítása

Meghajtómotor elindítása. Forgásirány balra

Meghajtómotor léptető üzemmódban való elindítása. Forgásirány balra

A fordulatszám fokozatos csökkentése
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Az Ön biztonsága érdekében.
Olvassa el az összes 
biztonsági figyelmeztetést és 

előírást. A következőkben leírt előírások betartásának 
elmulasztása áramütésekhez, tűzhöz és/vagy súlyos testi 
sérülésekhez vezethet.
Kérjük a későbbi használatra gondosan őrizze meg ezeket 
az előírásokat.

Ne használja ezt az elektromos kéziszerszámot, 
mielőtt gondosan el nem olvasta és meg nem 
értette ezt a kezelési útmutatót és a mellékelt 

„Általános biztonsági tájékoztatót” (dokumentáció 
száma: 3 41 30 054 06 1). A fent megnevezett 
dokumentációt a későbbi használathoz őrizze meg és az 
elektromos kéziszerszám továbbadása vagy eladása 
esetén adja tovább az új tulajdonosnak.
Ugyanígy tartsa be az idevonatkozó helyi munkavédelmi 
rendelkezéseket.

A fordulatszám fokozatos növelése

Motor leállítása

Mágnes be-/kikapcsolása

* Az érték a KBM 50 auto-ra vonatkozik, kézi előtolással

Szimbólumok, jelek Magyarázat

Jel Nemzetközi egység Magyarországon 
használatos egység

Magyarázat

P1 W W Teljesítményfelvétel

P2 W W Leadott teljesítmény

n0R /min, min-1, rpm, r/min /perc Üresjárati fordulatszám (Jobbra forgás)

n0L /min, min-1, rpm, r/min /perc Üresjárati fordulatszám (Balra forgás)

in inch coll Méret

U V V Feszültség

f Hz Hz Frekvencia

M... mm mm Méret, metrikus menet

Ø mm mm Egy körkeresztmetszetű alkatrész átmérője

mm mm Acél és egyéb keményfém furatátmérő 
(koronafúró)

mm mm Acél, nagy teljesítményű acél furatátmérő 
(koronafúró)

mm mm Furatátmérő acélban - nagy teljesítményű 
vágóacél (csigafúró)

mm mm A fúrótokmány max. befogóképessége

mm mm Dörzsár átmérő

mm mm Süllyesztési átmérő

kg kg Súly az „EPTA-Procedure 01” (01 EPTA-
szabvány) szerint

LpA dB dB Hangnyomás szint

LwA dB dB Hangteljesítmény szint

LpCpeak dB dB Hangnyomásszint csúcsérték

K... Szórás

m/s2 m/s2 A rezgéskibocsátási összérték (a három 
irányban mért rezgés vektorösszege) az 
EN 60745 szabványnak megfelelően

h m/s2 m/s2 közepes rezgési érték (magfúráshoz)

m, s, kg, A, mm, V, 
W, Hz, N, °C, dB, 
min, m/s2

m, s, kg, A, mm, V, 
W, Hz, N, °C, dB, 
perc, m/s2

Az SI nemzetközi egységrendszer alapegységei 
és levezetett egységei.

Fe HM

Fe HSS
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Az elektromos kéziszerszám rendeltetése:
Ez a mágnesállványos fúrógép az időjárás hatásaitól védett 
helyen, a FEIN cég által engedélyezett szerszámokkal és 
tartozékokkal mágnesállványos fúrógépként, 
mágnesezhető felületű anyagok koronafúrókkal és 
csigafúrókkal való fúrására, dörzsárazására és 
süllyesztésére valamint menetfúrásra szolgál.
Ez az elektromos kéziszerszám egy megfelelő 
teljesítményű váltakozó áramú generátorról is 
üzemeltethető, amely megfelel az ISO 8528 szabványban 
meghatározott G2 kiviteli osztály követelményeinek. Egy 
generátor mindenekelőtt akkor NEM felel meg ennek a 
szabványnak, ha az úgynevezett torzítási tényező túllépi 
a 10 %-ot. Ha kétségei vannak, tájékozódjon az Ön által 
használt generátor tulajdonságairól.

Biztonsági információk.
Használjon védőfelszerelést. Használjon az 
alkalmazásnak megfelelően védőálarcot vagy 
védőszemüveget. Viseljen zajtompító fülvédőt. A 
védőszemüvegnek védelmet kell nyújtania a különböző 
munkák során kirepített részecskék ellen. Egy tartós 
magas zajártalom halláscsökkenéshez vezethet.

Ha a kábelvédő tömlő megrongálódott, azonnal cserélje 
ki. Egy meghibásodott kábelvédő tömlő a berendezés 
túlmelegedéséhez és vészkikapcsoláshoz vezethet.

A munkák megkezdése előtt szerelje fel a berendezésre 
az érintésvédőt. 
Biztosítsa be az elektromos kéziszerszámot leesés 
veszély esetén a készülékkel szállított feszítő hevederrel, 
mindenekelőtt magasan fekvő munkaterületeken 
függőleges elemeken, vagy a fej felett végzett munkák 
esetén. A mágnes tartóereje feszültségkiesés vagy a 
hálózati csatlakozó kihúzása esetén megszűnik.

A függőlegesen álló elemeken vagy fej feletti helyzetben 
végzett munkáknál a hűtőanyag tartály nélkül dolgozzon. 
Ilyen helyeken használjon hűtőanyag sprayt. Ha az 
elektromos kéziszerszámba folyadék jut, ez 
áramütéseket okozhat.

Kerülje el a munkamenet befejezésekor a központosító 
csap által automatikusan kivetésre kerülő fúrómag 
megérintését. A forró vagy leeső mag megérintése 
sérülést okozhat.

Az elektromos kéziszerszámot csak egy előírásszerű 
védőérintkezővel ellátott dugaszoló aljzathoz 
csatlakoztatva szabad üzemeltetni. Csak hibátlan 
csatlakozó vezetéket és szükség esetén csak hibátlan, 
védővezetéket is tartalmazó hosszabbítót használjon, és 
rendszeresen ellenőrizze azok hibátlan állapotát. Egy 
nem végig átmenő védővezeték áramütéshez vezethet.

A személyi sérülések megelőzésére tartsa mindig távol a 
kezeit, ruháját stb. a forgó forgácsoktól. A forgácsok 
személyi sérüléseket okozhatnak. Használja mindig a 
forgácsvédőt.

Ne próbálja meg eltávolítani a szerszámot, amíg az még 
forog. Ez súlyos sérüléseket okozhat.

Az elektromos kéziszerszámot csak a szigetelt 
fogantyúfelületeknél fogva tartsa, ha olyan munkát 
végez, amelynek során a szerszám feszültség alatt álló, 
kívülről nem látható vezetékekhez, vagy a készülék saját 

hálózati csatlakozó kábeljéhez érhet. Ha a berendezés 
egy feszültség alatt álló vezetékhez ér, az elektromos 
kéziszerszám fémrészei szintén feszültség alá 
kerülhetnek és áramütéshez vezethetnek.

Ügyeljen a munkaterület alatt fekvő rejtett elektromos 
vezetékekre, gáz- és vízcsövekre. Ellenőrizze a munka 
megkezdése előtt a munkaterületet, használjon ehhez 
például egy fémkereső készüléket.
Ne munkáljon meg a berendezéssel magnéziumot 
tartalmazó anyagokat. Ellenkező esetben tűzveszély lép 
fel.
Ne munkáljon meg a berendezéssel CFK-t (szénszállal 
erősített műanyagot) vagy azbesztet tartalmazó 
anyagokat. Ezek az anyagok rákkeltő hatásúak.

Az elektromos kéziszerszámra táblákat és jeleket 
csavarokkal vagy szegecsekkel felerősíteni tilos. Egy 
megrongálódott szigetelés már nem nyújt védelmet az 
áramütés ellen. Használjon öntapadós matricákat.

Ne használjon olyan tartozékokat, amelyeket nem az 
elektromos kéziszerszámot gyártó cég fejlesztett ki, vagy 
amelynek használatát az nem engedélyezte. Biztonságos 
üzemelést csak úgy lehet elérni, ha a tartozék pontosan 
hozzáillik az Ön elektromos kéziszerszámához.

Rendszeresen tisztítsa ki egy fémmentes tárggyal az 
elektromos kéziszerszám szellőzőnyílásait. A 
motorventilátor behúzza a port a házba. Ez túlságosan 
sok fémpor felgyülemlése esetén villamos zárlatot 
okozhat.

Üzembe vétel előtt ellenőrizze, nincs-e megrongálódva a 
hálózati csatlakozó vezeték és a csatlakozó dugó.
Ajánlás: Az elektromos kéziszerszámot mindig csak egy 
30 mA vagy annál alacsonyabb méretezési áramú 
hibaáram védőkapcsolón (RCD) keresztül üzemeltesse.

Kéz-kar vibráció
Az ezen előírásokban megadott rezgésszint az EN 60745 
szabványban rögzített mérési módszerrel került 
meghatározásra és a készülékek összehasonlítására ez az 
érték felhasználható. Az érték a rezgési terhelés 
ideiglenes megbecsülésére is alkalmazható.
A megadott rezgésszint az elektromos kéziszerszám fő 
alkalmazási területeire vonatkozik. Ha az elektromos 
kéziszerszámot más célokra, eltérő szerszámokkal, vagy 
nem kielégítő karbantartás mellett használják, a 
rezgésszint a fenti értékektől eltérhet. Ez az egész 
munkaidőre vonatkozó rezgési terhelést lényeges 
mértékben megnövelheti.
A rezgési terhelés pontos megbecsüléséhez figyelembe 
kell venni azokat az időszakokat is, amikor a berendezés 
kikapcsolt állapotban van, vagy amikor be van ugyan 
kapcsolva, de nem kerül ténylegesen használatra. Ez az 
egész munkaidőre vonatkozó rezgési terhelést lényeges 
mértékben csökkentheti.
Hozzon kiegészítő biztonsági intézkedéseket a 
kezelőnek a rezgések hatása elleni védelmére, például: az 
elektromos kéziszerszám és a szerszámok megfelelő 
karbantartása, a kezek melegen tartása, a 
munkafolyamatok átgondolt megszervezése.

Kezelési tájékoztató.
Hűtőanyagként kizárólag hűtő-kenő emulziót (olaj, 
vízben) használjon.
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Ügyeljen arra, hogy a mágneses talplemez felállítására 
szolgáló felület sík, tiszta és rozsdamentes legyen. A 
lakkés glett maradékokat előzőleg el kell távolítani.

A munkához használja mindig a mágnestalpat, ügyeljen 
arra, hogy a mágnes tartóereje kielégítő legyen:
– Ha a kezelőmezőben elhelyezett zöld gomb 

folytonosan világít, a mágnes tartóereje kielégítő és a 
berendezést kézi vagy automatikus előtolással is 
lehet üzemeltetni.

– Ha a kezelőmezőben elhelyezett Mágnes gomb villog, 
lehet, hogy a mágnes tartóereje nem kielégítő, és 
ezért a berendezést kézi üzemben, csökkentett 
előtolási erővel kell üzemeltetni. A KBM 50 auto-t 
ebben az esetben nem lehet automata előtolással 
üzemeltetni.

A nem mágnesezhető anyagokon végzett munkákhoz 
azokhoz megfelelő, tartozékként kapható FEIN 
gyártmányú rögzítő szerkezeteket, mint például 
szívólapot, vákuumlapot vagy csőfúró szerkezetet, lehet 
használni.
A mágnes tartóerejét a 12 mm-nél vékonyabb 
acéllemezekre való felerősítés során úgy kell biztosítani, 
hogy az acéllemez alá egy másik acéllemezt kell 
elhelyezni.
A mágnestalp áramellátását egy áramérzékelő állandóan 
ellenőrzi. Ha a mágnestalp hibás, a motort nem lehet 
bekapcsolni.
Egy túlterhelés esetén a motor automatikusan leáll és újra 
el kell indítani.
Ha az áramellátás működő motor mellett megszakad, egy 
biztonsági védőkapcsolás meggátolja a motor 
automatikus újraindulását. Kapcsolja be ismét a motort.
A hajtómű fokozatot csak kifutó vagy álló motor mellett 
kapcsolja át.
A legutoljára beállított fordulatszám automatikusan 
mentésre kerül (Memória funkció). Ha az elektromos 
kéziszerszámot a legutoljára beállított fordulatszámmal 
akarja elindítani, nyomja be és tartsa benyomva a  
jellel ellátott gombot, majd nyomja be a  jellel ellátott 
gombot.
Fúrás közben sohase állítsa le a fúrómotort.
A koronafúrót csak működő motor mellett húzza ki a 
furatból.
Ha a koronafúró beakad az anyagba, állítsa le a 
fúrómotort és óvatosan forgassa el a koronafúrót az 
óramutató járásával ellenkező irányban, és csavarja így ki 
az anyagból.
Minden egyes fúrás után távolítsa el a forgácsot és a kifúrt 
magot.

Sohase nyúljon puszta kézzel a forgácshoz. 
Használjon mindig egy forgácskampót.
Megégési veszély! A mágnesek felülete magas 
hőmérsékleteket érhet el. Sohase fogja meg puszta 
kézzel a mágneseket.

A fúró kicserélésekor ügyeljen arra, hogy ne rongálja meg 
az éleit.
Rétegelt anyagban végzett koronafúráshoz a magot és a 
forgácsokat minden egyes réteg átfúrása után el kell 
távolítani.
A magfúrót megrongálódott hűtőközegrendszerrel ne 
használja. Minden üzemeltetés előtt ellenőrizze a tömlők 
tömítettségét és hogy nincsenek-e rajtuk repedések. 
Kerülje el, hogy folyadék juthasson az elektromos 
alkatrészekbe.

KBM 50 auto: Csigafúró alkalmazásakor, süllyesztéshez, 
menetfúráshoz és dörzsöléshez ne használja az 
automatikus előtolást.
A KBM 50 auto magfúrógép felismeri a fúró áttörését. A 
fúrási folyamat befejeződésekor a berendezés felismeri 
az áttörést és a fúrómotor automatikusan visszaáll a 
kiindulási helyzetbe. A fúrómotor csak a kiindulási 
helyzetben kerül kikapcsolásra.

Üzemben tartás és vevőszolgálat.
Különösen hátrányos körülmények fennállása 
esetén fémek megmunkálásakor az 
elektromos kéziszerszám belsejében 

elektromosan vezetőképes por rakódhat le. Ez hátrányos 
hatással lehet az elektromos kéziszerszám 
védőszigetelésére. Fújja ki gyakran az elektromos 
kéziszerszám belső terét a szellőzőnyíláson keresztül 
száraz és olajmentes préslevegővel és a iktasson be a 
hálózati vezeték elé egy hibaáram védőkapcsolót (FI).
Néhány üzemóra elteltével a fecskefark megvezetés 
játéka megnövekedhet. Ennek következtében a 
fúrómotor magától elcsúszhat a fecskefark megvezetés 
mentén. Automatikus előtolási üzem esetén ez, az 
automatikus visszavezetésben zavarokat okozhat. Húzza 
meg ilyen esetben megfelelő mértékben valamennyi 
menetes csapot a fecskefark megvezetésen, úgy hogy a 
meghajtómotort még könnyen lehessen állítani, de 
magától ne csúszhasson tovább (lásd a 17 oldalon).
Ha az elektromos kéziszerszám csatlakozó vezetéke 
megrongálódott, akkor ezt egy speciálisan előkészített 
csatlakozó vezetékre kell kicserélni, amely a FEIN 
vevőszolgálatnál kapható.
Ennek az elektromos kéziszerszámnak a pillanatnyilag 
érvényes pótalkatrész-listáját az Internetből a 
www.fein.com címen találhatja meg.
A következő alkatrészeket szükség esetén Ön saját maga 
is kicserélheti:
Szerszámok, hűtőanyag tartály

Jótállás és szavatosság.
A termékre vonatkozó jótállás a forgalomba hozási 
országban érvényes törvényes rendelkezéseknek 
megfelelően érvényes. Termékeinket ezen túlmenően a 
FEIN jótállási nyilatkozatában leírtaknak megfelelő 
kiterjesztett garanciával szállítjuk.
Az elektromos kéziszerszám szállítási terjedelmében 
lehet, hogy az ezen kezelési útmutatóban leírásra vagy 
ábrázolásra került tartozékoknak csak egy része található 
meg.

Megfelelőségi nyilatkozat.
A FEIN egyedüli felelőséggel kijelenti, hogy ez a termék 
megfelel az ezen kezelési útmutató utolsó oldalán 
megadott idevonatkozó előírásoknak.
A műszaki dokumentáció a következő helyen található: 
C. & E. Fein GmbH, C-D1_IA, 
D-73529 Schwäbisch Gmünd

Környezetvédelem, hulladékkezelés.
A csomagolásokat, a selejtes elektromos 
kéziszerszámokat és tartozékokat a környezetvédelmi 
szempontoknak megfelelően kell újra felhasználni.
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