
 

 
 

Model HR5211C 
Hladina hluku 

Typická efektivní hladina hluku podle 60745-2-6: 
Hladina zvukového tlaku (LpA): 100 dB (A) 
Hladina zvukového výkonu (LWA): 111 dB (A) 
Odchylka (K): 3 dB (A) 
Noste ochranu sluchu. 

Model HR5211C 
Kmitání ENG216-1 
Celkové hodnoty kmitání (sou et vektor  t í os) podle EN60745-2-6: 
Pracovní režim: Sekací funkce s bo ní rukojetí 
Zatížení vibracemi (ah,CHeq): 11 m/s2 
Odchylka (K): 1,5 m/s2 
ENG306-1 
Pracovní režim: Sekací funkce s bo ní p ídavnou rukojetí 
Zatížení vibracemi (ah,CHeq): 8 m/s2 
Odchylka (K): 1,5 m/s2 
ENG303-1 
Pracovní režim: P íklepové vrtání do betonu, pr m r 32 mm a hloubka 180 mm 
Zatížení vibracemi (ah,HD): 12,5 m/s2 
Odchylka (K): 2 m/s2 

Odpov dný výrobce 
MAKITA CORPORATION 

Anjo, Aichi Japan 
 
 

Autorizovaný zástupce v Evrop  
 

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

Bucks MK15 8JD, ENGLAND 

 

Vrtací kladivo 

Návod k obsluze 
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Model HR5201C 
Hladina hluku 

Typická efektivní hladina hluku podle 60745-2-6 
Hladina zvukového tlaku (LpA): 100 dB (A) 
Hladina zvukového výkonu (LWA): 111 dB (A) 
Odchylka (K): 3 dB (A) 
Noste ochranu sluchu. 

Model HR5201C 
Kmitání ENG216-1 
Celkové hodnoty kmitání (sou et vektor  t í os) podle EN60745-2-6: 
Pracovní režim: Sekací funkce s bo ní rukojetí 
Zatížení vibracemi (ah,CHeq): 13,5 m/s2 
Odchylka (K): 1,5 m/s2 
ENG306-1 
Pracovní režim: Sekací funkce s bo ní p ídavnou rukojetí 
Zatížení vibracemi (ah,HD): 14 m/s2 
Odchylka (K): 1,5 m/s2 
ENG303-1 
Pracovní režim: P íklepové vrtání do betonu, pr m r 32 mm a hloubka 180 mm 
Zatížení vibracemi (ah,HD): 19,5 m/s2 
Odchylka (K): 3 m/s2 

Model HR5210C 
Hladina hluku 

Typická efektivní hladina hluku podle 60745-2-6: 
Hladina zvukového tlaku (LpA): 99 dB (A) 
Hladina zvukového výkonu (LWA): 110 dB (A) 
Odchylka (K): 3 dB (A) 
Noste ochranu sluchu. 

Model HR5210C 
Kmitání ENG216-1 
Celkové hodnoty kmitání (sou et vektor  t í os) podle EN60745-2-6: 
Pracovní režim: Sekací funkce s bo ní rukojetí 
Zatížení vibracemi (ah,CHeq): 12 m/s2 
Odchylka (K): 2,5 m/s2 
ENG306-1 
Pracovní režim: Sekací funkce s bo ní p ídavnou rukojetí 
Zatížení vibracemi (ah,CHeq): 9,5 m/s2 
Odchylka (K): 1,5 m/s2 
ENG303-1 
Pracovní režim: P íklepové vrtání do betonu, pr m r 32 mm a hloubka 180 mm 
Zatížení vibracemi (ah,HD): 17 m/s2 
Odchylka (K): 2 m/s2 
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PROHLÁŠENÍ O SHOD  S NORMAMI EU 
Modely HR5201C, HR5210C, HR5211C 
Tímto na vlastní odpov dnost prohlašujeme, 
že je tento výrobek v souladu s následujícími 
normami normalizovaných dokument  
EN60745, EN55014, EN61000 
rovn ž i sm rnic 2004/108/EC, 98/37/EC Rady. 

 
 
 Tomoyasu Kato CE 2006 

  editel 
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P ÍSLUŠENSTVÍ 
POZOR 

– Pro p ístroj Makita popsaný v této p íru ce jsou doporu eny následující p íslušenství 
a náhradní díly. Používání jiného p íslušenství nebo náhradních díl  m že mít za následek 
poran ní osob. P íslušenství a náhradní díly používejte jen k ur enému ú elu. 
 

Informace týkající se tohoto p íslušenství získáte ve vašem nejbližším servisním st edisku Makita. 
– Hroty SDS-Max z tvrdokovu 
– Systém vypouzd ení 
– Dusadlo 
– Adaptér pro vrtací korunky 
– Vrtací korunka 
– Bodové kladivo SDS-Max 
– Seká  za studena SDS-MAX 
– Dláto na okuje SDS-MAX 
– Seká  na dlaždice SDS-MAX 
– Seká  na drážky SDS-MAX 
– P chovací lopata SDS-MAX 
– Tuk pro kladiva 
– Tuk na vrtáky/dláta 
– Bo ní rukoje  
– Bo ní p ídavná rukoje  
– Hloubkový doraz 
– Vyfukovací p ípravek 
– Ochranné brýle 
– P epravní kuf ík 
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POZOR 
– Kliková hlavice nesmí být p íliš utažena. Je vyrobena ze syntetické prysky ice a m že se 

zlomit. 
– P i utírání starého tuku nebo upev ování rukojeti bu te velmi opatrní, aby nedošlo k 

poškození spojovací ho kusu nebo vedení. 
K zajišt ní BEZPE NOSTI a SPOLEHLIVOSTI produktu by m ly být opravy, údržba a nastavení 
provád ny autorizovaným servisním st ediskem firmy Makita, a p itom vždy použity náhradní díly 
Makita. 

 5 
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Symboly 
Dále jsou uvedeny symboly, které se používají pro tento stroj. P ed použitím stroje si bu te jisti, že 
rozumíte jejich významu. 

P e t te si návod k obsluze 

 Dvojitá izolace 

Vysv tlivky k obrázk m 
  1. Vypína  11. Bo ní p ídavná rukoje  21. Bílá 
  2. Pá kový p epína  12. Upínací stopka 22. Spojovací kus 
  3. Nastavovací kole ko 13. Tuk na vrtáky/dláta 23. Šroub 
  4. P epínací pá ka 14. Nástavec 24. Kryt klikové hlavice 
  5. Ukazatel 15. Zablokování nástroje 25. ídicí deska 
  6. Areta ní tla ítko 16. Hloubkový doraz 26. Šroubovák 
  7. Kontrolka proudu (zelená) 17. Sv rací šroub 27. Kliková hlavice 
  8. Servisní kontrolka ( ervená) 18. Vyfukovací p ípravek 28. Tuk pro kladiva 
  9. Bo ní rukoje  19. Šrouby   
10. Upev ovací matice 20. erná   

TECHNICKÉ PODMÍNKY 
Model HR5201C HR5210C HR5211C 

Nástavec se špi kou 
z tvrdokovu 52 mm Výkon 
Vrtací korunka 160 mm 

Rychlost naprázdno (min-1) 130–260  
P íklepy za minutu 1 075–2 150  
Celková délka 599 mm 
Hmotnost netto 10,8 kg 11,6 kg 11,6 kg 
T ída bezpe nosti /II 

Vzhledem k pokra ujícímu programu výzkumu a vývoje se technické podmínky zde uvedené 
mohou m nit bez p edb žného oznámení. 

Poznámka 
Technické podmínky se mohou v r zných zemích lišit. 

Ú el použití 
P ístroj je ur en k p íklepovému vrtání do cihly, betonu a kamene rovn ž i k sekání. 

Napájení 
P ístroj m že být p ipojen jen k proudovým zdroj m s nap tím uvedeným na typovém štítku 
a jednofázovému st ídavému proudu. Na základ  dvojité izolace podle evropské sm rnice m že 
být p ístroj také provozován se zásuvkami bez uzem ovacího vodi e. 
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PROVOZ 
P íklepové vrtání (obr. 21) 

P epínací pá ku nastavte do symbol . Nástavec nasa te do požadované polohy k vrtání a pak 
stiskn te vypína . Na nástroj nevyvíjejte nadm rný tlak Nejlepších výsledk  docílíte, budete-li 
vyvíjet jen lehký tlak. P ístroj držte v p íslušné poloze a dbejte, aby se nevysmekl z otvoru. 
P ítlak nezesilujte, je-li otvor ucpán d ev nými pilinami nebo ásticemi. Místo toho p epn te na b h 
naprázdno a pak z otvoru povytáhn te nástavec. Budete-li tento postup n kolikrát opakovat, otvor 
se vy istí a vy m žete pokra ovat ve vrtání. 

POZOR 
– P i pronikání nástavce do betonu a když nástavec v betonu narazí na vyztužující ty e, m že 

p ístroj nebezpe n  zareagovat. Dbejte na dobrou rovnováhu a stabilitu vašeho držení, 
zatímco p ístroj pevn  držíte v obou rukách. Tímto zp sobem m žete zachytit nebezpe né 
reakce. 

Vyfukovací p ípravek (volitelné p íslušenství) (obr. 22) 
Po vyvrtání otvoru za pomoci vyfukovacího p ípravku odstra te prach z otvoru. 

T íšt ní/odlupování/bourání (obr. 23) 
P epínací pá ku nastavte do symbol . P ístroj pevn  držte ob ma rukama. P ístroj zapn te 
a vyvi te takový lehký tlak, aby nedošlo k nekontrolovanému odsko ení. Silný tlak na nástroj 
nezvýší jeho ú inek. 

 
ÚDRŽBA 
POZOR 

– D íve než budete provád t kontroly nebo údržbu, p ístroj vypn te a vytáhn te zástr ku ze 
zásuvky. 

Mazání 
POZOR 

– Tuto údržbá skou práci by m la provád t jen autorizovaná servisní st ediska Makita nebo 
tovární st ediska. 

Tento p ístroj nemusí být mazán každou hodinu nebo každý den, protože má systém mazání 
tukem. Avšak p i každé vým n  uhlíkových kartá  p ístroj namazejte. (obr. 24) 
K zah átí uve te p ístroj na n kolik minut do provozu. P ístroj vypn te a vytáhn te zástr ku ze sít . 
Uvoln te šest šroub  a sejm te rukoje . Všimn te si, že se horní šrouby odlišují od ostatních 
šroub . 
Tažením odd lte spojovací kus. (obr. 25) 
Uvoln te šrouby a sejm te p epínací pá ku. (obr. 26) 
Odstra te kryt klikové hlavice. Sejm te ídicí desku. (Toto neplatí pro model HR5211C.) (obr. 27) 
Šroubovákem uvoln te šest šroub  a odstra te klikovou hlavici. P ístroj položte špi kou nástavce 
nahoru na st l. Tímto zp sobem se tuk m že shromaž ovat v klikové sk íni. (obr. 28) 
Starý tuk uvnit  vyt ete a vym te jej za nový (60 g). Používejte jen tuk na kladiva firmy Makita 
(p íslušenství samostatn  k dostání). Pokud nanesete více tuku než je uvedeno (asi 60 g), m že 
dojít k výpadk m a chybným funkcím p ístroje. Proto nanášejte jen uvedené množství tuku. 
(obr. 29) 
Op t nasa te klikovou hlavici a pevn  ji utáhn te šroubovákem. P ipojte p ipojovací kus a zase 
nasa te rukoje . (obr. 30) 
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MONTÁŽ 
POZOR 

– D íve než budete provád t n jaké práce na p ístroji, p ístroj vypn te a vytáhn te zástr ku ze 
zásuvky. 

Bo ní rukoje  (obr. 10) 
POZOR 

– Bo ní rukoje  používejte jen p i t íšt ní, olupování nebo bourání. Nepoužívejte ji k vrtání do 
betonu, zdiva atd. P i vrtání nem žete p ístroj správn  držet za tuto bo ní rukoje . 

Bo ní rukoje  m žete vertikáln  oto it o 360° a zajistit v každé požadované poloze. Krom  toho ji 
m žete horizontáln  nastavit dop edu a dozadu na osm r zných poloh. Musíte pouze uvolnit 
upev ovací matici, abyste mohli bo ní rukoje  oto it do požadované polohy. Poté upev ovací 
matici pevn  utáhn te . (obr. 11) 

Bo ní p ídavná rukoje  (obr. 12) 
POZOR 

– K zajišt ní provozní bezpe nosti p i vrtání do betonu, zdiva atd. vždy používejte bo ní 
p ídavnou rukoje . 

Protože lze bo ní p ídavnou rukoje  vykývnout na každou stranu, m žete p ístroj pohodln  
používat v každé poloze. Bo ní p ídavnou rukoje  uvoln te otá ením proti sm ru chodu 
hodinových ru i ek, umíst te ji do požadované polohy, pak rukoje  zase utáhn te otá ením ve 
sm ru chodu hodinových ru i ek. 
Tuk na vrtáky/dláta (p íslušenství, které je zvláš  k dostání) 
Hlavu upínací stopky na vstupu namažte trochou tuku na vrtáky (asi 0,5–1 g). Toto namazání 
sklí idla garantuje plynulý provoz a delší životnost. 

Montáž a demontáž nástavce (obr. 13) 
Vy ist te upínací stopku a p ed montáží nástavce ji namažte trochou tuku. Nástavec namontujte 
na p ístroj. Nástavcem otá ejte a zatla ujte ho dovnit , až zasko í. (obr. 14) 
Nem žete-li nástavec zatla it dovnit , odstra te ho. Zablokování nástroje n kolikrát stáhn te dol . 
Pak znovu namontujte nástavec. Nástavcem otá ejte a zatla ujte ho dovnit , až zasko í. Po 
montáži zkontrolujete dobré usazení nástavce tím, že se ho pokusíte vytáhnout. 
K vyjmutí nástavce úpln  stáhn te zablokování nástroje dol  a pak nástavec vytáhn te. (obr. 15) 

Úhel nástavce (p i t íšt ní, odlupování nebo bourání) (obr. 16 a 17) 
Nástavec m žete zajistit v 16 požadovaných úhlech. Ke zm n  úhlu nástavce zatla te areta ní 
tla ítko dol  a p epínací pá ku oto te na symbol . 
Nástavec oto te až k požadovanému úhlu. Areta ní tla ítko zatla te dol  a p epínací pá ku oto te 
na symbol . Poté lehkým otá ením nástavce zkontrolujte, zda je pevn  uložen. (obr. 18 a 19) 

Hloubkový doraz (obr. 20) 
Hloubkový doraz je nápomocný p i vrtání otvor  s jednotnou hloubkou vrtání. K nastavení 
hloubkového dorazu na požadovanou hloubku uvoln te sv rací šroub. Po nastavení sv rací šroub 
pevn  utáhn te. 

UPOZORN NÍ 
– Hloubkový doraz nem že být použit na míst , na kterém naráží do krytu p evodovky/motoru. 
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ZVLÁŠTNÍ BEZPE NOSTNÍ POKYNY 
NENECHTE se vlastní pohodlností nebo zb hlostí (získanou z neustálého používání) p i 
zacházení s p ístrojem svést k tomu, abyste p estali dodržovat bezpe nostní pravidla pro vrtací 
kladivo. Není-li tento p ístroj používán jist  a ádn , m že dojít k t žkým poran ním osob. 
  1. Noste ochranu sluchu. Ú inek hluku m že vést ke ztrát  sluchu. 
  2. Používejte p ídavné rukojeti dodané sou asn  s p ístrojem. Ztráta kontroly nad p ístrojem 

m že mít za následek poran ní osob. 
  3. Provádíte-li práci, p i které mohou být navrtány skryté kabely nebo kontaktován vlastní kabel, 

držte p ístroj jen za izolované úchopové plochy. Dojde-li ke kontaktu s kabelem vedoucím 
proud, tak je proud zaveden do kovových ástí p ístroje, ímž m že dojít k úrazu elektrickým 
proudem. 

  4. Noste ochrannou helmu, ochranné brýle a/nebo obli ejovou ochranu. Dioptrické nebo slune ní 
brýle NEJSOU bezpe nostní brýle. Doporu ujeme nosit tlust  vypodšívkované rukavice 
a protiprachovou masku. 

  5. P ed uvedením p ístroje do provozu zkontrolujte zajišt ní nástavce. 
  6. Za normálních podmínek vyvolává p ístroj vibrace. Tím se mohou uvolnit šrouby, což by 

mohlo vést k výpadk m a nehodám. P ed zahájením práce pe liv  zkontrolujte dotažení 
šroub . 

  7. P i chladném po así nebo pokud nebyl p ístroj po delší dobu používán, nechte p ístroj po 
delší dobu b žet bez zatížení, dokud se nezah eje. Tím se uvolní mazivo. Bez ádného 
zah átí je p íklepové vrtání t žké. 

  8. Vždy dbejte, abyste stáli jist  a udržovali rovnováhu. P i práci na vyvýšených místech dbejte, 
aby se nikdo nenacházel pod vámi. 

  9. P ístroj pevn  držte ob ma rukama. 
10. Ruce m jte mimo dosah pohyblivých ástí. 
11. P ístroj nenechávejte b žet. P ístroj m žete používat jen tehdy, pokud jej pevn  držíte. 
12. P i provozu nemi te p ístrojem na osoby ve svém okolí. Nástavec by se mohl uvolnit a tak 

zp sobit t žká poran ní. 
13. Krátce po používání se nedotýkejte nástavce nebo okolních díl . Tyto ásti mohou být 

extrémn  horké a tak popálit vaší pokožku. 
14. N které materiály obsahují chemikálie, které mohou být nebezpe né. Nevdechujte prach 

a zabra te kontaktu s k ží. i te se bezpe nostními pokyny výrobce materiálu. 
TYTO POKYNY PE LIV  USCHOVEJTE. 

VAROVÁNÍ 
ZNEUŽITÍ nebo nedodržování bezpe nostních pokyn  obsažených v této p íru ce m že p ivodit 
vážná poran ní osob. 
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POPIS FUNKCE 
POZOR 

– D íve než budete provád t nastavení nebo kontrolu funkce p ístroje, p ístroj vypn te 
a vytáhn te zástr ku ze zásuvky. 

Ovládání vypína e (obr. 1) U MODELU HR5211C 
POZOR 

– P ed zasunutím sí ové zástr ky p ístroje se p esv d te, zda lze s vypína em dob e 
manipulovat a zda se po uvoln ní vrátí do polohy „OFF (VYP.)“. 

Ke spušt ní p ístroje jednoduše stiskn te vypína . K vypnutí p ístroje jednoduše uvoln te vypína . 

U MODEL  HR5210C/HR5201C 

Spouš  
POZOR 

– P ed zasunutím sí ové zástr ky p ístroje se p esv d te, zda lze s vypína em dob e 
manipulovat a zda se po uvoln ní vrátí do polohy „OFF (VYP.)“. 

– Tento vypína  m žete použít, je-li p ístroj nastaven na režimy  a  ozna ené 
odpovídajícími symboly. 

Ke spušt ní p ístroje jednoduše stiskn te vypína . K vypnutí p ístroje jednoduše uvoln te vypína . 

Posuvný vypína  
POZOR 

– P ed zapojením p ístroje se vždy p esv d te, zda je vypnutý. 

– Tento vypína  m žete použít, je-li p ístroj nastaven na ak ní režim  ozna ený 
odpovídajícím symbolem. 

Budete-li p ístroj po delší dobu používat v p íklepovém režimu, m žete použít posuvný vypína . Ke 
spušt ní p ístroje stiskn te stranu „I (ON)“ pá kového p epína e. K zastavení p ístroje stiskn te 
stranu „O (OFF)“ pá kového p epína e. (obr. 2) 

Zm na rychlosti (obr. 3) 
Otá ky a p íklepy za minutu m žete jednoduše zm nit otá ením nastavovacího kole ka. Kole ko 
má zna ení od 1 (minimální rychlost) do 5 (maximální rychlost). V následující tabulce je uveden 
vztah mezi íselným nastavením na nastavovacím kole ku a otá kami/p íklepy za minutu. 
íslo na nastavovacím kole ku  Otá ky za minutu P íklepy za minutu 

5  260  2 150  
4  240  2 000  
3  190  1 600  
2  150  1 250  
1  130  1 075  

POZOR 
– Budete-li p ístroj po delší dobu trvale používat s nízkými otá kami, bude motor p etížen, 

a dojde k chybným funkcím p ístroje. 
– Kole kem k nastavení otá ek lze otá et jen ke stupni 5 a zase zpátky na stupe  1. Budete-li 

silou otá et kole kem dále za stupe  5 nebo 1, m že se stát, že již otá ky nep jdou nastavit. 

Výb r ak ního režimu 
P íklepové vrtání (obr. 4 a 5) 
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K vrtání do betonu, zdiva atd. zatla te areta ní tla ítko dol  a ukazatel p epínací pá ky nastavte na 
symbol . Používejte nástavec se špi kou z tvrdokovu. 

Jen p íklep U MODEL  HR5201C A HR5210C 

(obr. 6) 
Ke t íšt ní, odloupávání nebo bourání zatla te areta ní tla ítko dol  a ukazatel p epínací pá ky 
nastavte na symbol . Použijte bodové kladivo, seká  za studena, dláto na okuje atd. 

U dlouhodobého provozu s p íklepem (JEN MODE HR5201C A HR5210C) 
(obr. 7) 

Ke t íšt ní, odloupávání nebo bourání zatla te areta ní tla ítko dol  a ukazatel p epínací pá ky 
nastavte na symbol . Použijte bodové kladivo, seká  za studena, dláto na okuje atd. 

POZOR 

– Budete-li p ístroj používat v režimu , nebude fungovat vypína , ale jen posuvný vypína . 

U MODELU HR5211C (obr. 8) 
Ke t íšt ní, odloupávání nebo bourání zatla te areta ní tla ítko dol  a ukazatel p epínací pá ky 
nastavte na symbol . Použijte bodové kladivo, seká  za studena, dláto na okuje atd. 

POZOR 
– P epínací pá ku nesmíte otá et, je-li p ístroj provozován se zát ží. V opa ném p ípad  bude 

p ístroj poškozen. 
– K zamezení p ed asného opot ebení mechanizmu ke zm n  režimu musíte dbát, aby byla 

p epínací pá ka vždy správn  nastavena na jednu, druhou pop . t etí polohu ak ního režimu. 

Omezení to ivého momentu 
Omezení to ivého momentu se zapne po dosažení stanoveného stupn  to ivého momentu. Motor 
je odpojen od hnací h ídele. V tomto p ípad  se nástavec zastaví. 

POZOR 
– Pokud se zapne omezení to ivého momentu, musíte p ístroj okamžit  vypnout. Tímto 

zp sobem zabráníte p ed asnému opot ebení p ístroje. 

Kontrolka (obr. 9) 
Zelená kontrolka "Power-ON" proudu se rozsvítí, jakmile je p ístroj zapojen. Pokud se kontrolka 
nerozsvítí, m že být defektní p ívodní kabel nebo ídicí jednotka. Pokud kontrolka svítí a p ístroj se 
nerozb hne, a koliv je zapnutý, mohou být opot ebované uhlíkové kartá e nebo poškozena ídicí 
jednotka, motor nebo spína  ON/OFF. 

ervená servisní kontrolka bliká, jsou-li uhlíkové kartá e tém  úpln  opot ebované. Tak se 
dozvíte, že musí být provedena údržba p ístroje. Asi po 8 hodinách doby provozu se motor 
automaticky vypne. 


