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ESKÝ
Legenda v�eobecného vyobrazení

TECHNICKÉ ÚDAJE
Model HM1317C HM1307C HM1317CB HM1307CB

P íklep  za minutu 730 - 1 450
Celková délka 715 mm 824 mm
Hmotnost netto 17,0 kg 15,3 kg 19,0 kg 17,3 kg

T ída bezpe nosti /II
� Vzhledem k neustálému výzkumu a vývoji zde uvedené technické údaje podléhají zm nám bez upozorn ní.
� Poznámka: Technické údaje se mohou pro r zné zem  li�it.
� Hmotnost podle EPTA - Procedure 01/2003

ENE045-1

Ur ení nástroje
Nástroj je ur en k sekání do betonu, cihel, kamene a
asfaltu a p i pou�ití vhodného p íslu�enství také k
hloubení a zhut ování.

ENF002-1

Napájení
Nástroj lze p ipojit pouze k odpovídajícímu zdroji s
nap tím stejným, jaké je uvedeno na typovém �títku, a
m �e pracovat pouze s jednofázovým st ídavým
nap tím. V souladu s evropskými normami má dvojitou
izolaci a m �e být proto napájen ze zásuvek bez
zemnicího vodi e.

Pro Model HM1307C
ENG102-2

Pouze pro evropské zem
Hluk
Typická A-vá�ená hladina hluku stanovená podle
EN60745:

Hladina akustického tlaku (L pA): 81 dB(A)
Hladina akustického výkonu (L WA): 101 dB(A)
Nejistota (K): 3 dB(A)

Noste ochranu sluchu
ENG216-2

Vibrace
Celková hodnota vibrací (vektorový sou et t í os) ur ená
podle normy EN60745:

Pracovní re�im: Funkce sekání s obsluhou ze
strany
Vibra ní emise (ah,CHeq) : 12,5 m/s2

Nejistota (K): 2,0 m/s2

Pro Model HM1307CB
ENG102-2

Pouze pro evropské zem
Hluk
Typická A-vá�ená hladina hluku stanovená podle
EN60745:

Hladina akustického tlaku (L pA): 81 dB(A)
Hladina akustického výkonu (LWA): 101 dB(A)
Nejistota (K): 3 dB(A)

Noste ochranu sluchu
ENG216-2

Vibrace
Celková hodnota vibrací (vektorový sou et t í os) ur ená
podle normy EN60745:

Pracovní re�im: Funkce sekání s obsluhou ze
strany
Vibra ní emise (ah,CHeq) : 12,0 m/s2

Nejistota (K): 1,5 m/s2

Pro Model HM1317C
ENG102-2

Pouze pro evropské zem
Hluk
Typická A-vá�ená hladina hluku stanovená podle
EN60745:

Hladina akustického tlaku (L pA): 81 dB(A)
Hladina akustického výkonu (LWA): 101 dB(A)
Nejistota (K): 3 dB(A)

Noste ochranu sluchu
ENG216-2

Vibrace
Celková hodnota vibrací (vektorový sou et t í os) ur ená
podle normy EN60745:

Pracovní re�im: Funkce sekání s obsluhou ze
strany
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Vibra ní emise (ah,CHeq) : 8,5 m/s2

Nejistota (K): 1,5 m/s2

Pro Model HM1317CB
ENG102-2

Pouze pro evropské zem
Hluk
Typická A-vá�ená hladina hluku stanovená podle
EN60745:

Hladina akustického tlaku (L pA): 81 dB(A)
Hladina akustického výkonu (L WA): 101 dB(A)
Nejistota (K): 3 dB(A)

Noste ochranu sluchu
ENG216-2

Vibrace
Celková hodnota vibrací (vektorový sou et t í os) ur ená
podle normy EN60745:

Pracovní re�im: Funkce sekání s obsluhou ze
strany
Vibra ní emise (ah,CHeq) : 7,0 m/s2

Nejistota (K): 1,5 m/s2

ENH213-1

Prohlá�ení ES o shod
Spole nost Makita Corporation jako odpov dný
výrobce prohla�uje, �e následující za ízení Makita:
Popis za ízení:


. modelu/typ:
HM1307C,HM1307CB,HM1317C,HM1317CB
vychází ze sériové výroby
a vyhovuje následujícím evropským sm rnicím:

2000/14/ES, 98/37/ES do 28. prosince 2009 a
2006/42/ES od 29. prosince 2009

Za ízení bylo rovn � vyrobeno v souladu s následujícími
normami i normativními dokumenty:

EN60745
Technická dokumentace je k dispozici u na�eho
autorizovaného zástupce v Evrop :

Makita International Europe Ltd,
Michigan, Drive, Tongwell,
Milton Keynes, MK15 8JD, England

Postup posuzování shody vy�adovaný sm rnicí
2000/14/ES byl v souladu s p ílohou VIII.
Notifikovaná organizace:

TUV Rheinland Product Safety GmbH,
identifika ní . 0197

Model HM1307C
Nam ená hladina akustického výkonu: 101dB
Zaru ená hladina akustického výkonu: 103dB

Model HM1307CB
Nam ená hladina akustického výkonu: 101dB
Zaru ená hladina akustického výkonu: 104dB

Model HM1317C
Nam ená hladina akustického výkonu: 101dB
Zaru ená hladina akustického výkonu: 103dB

Model HM1317CB
Nam ená hladina akustického výkonu: 101dB
Zaru ená hladina akustického výkonu: 104dB
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Tomoyasu Kato
editel

Makita Corporation
3-11-8, Sumiyoshi-cho,

Anjo, Aichi, JAPAN

GEB004-6

BEZPE NOSTNÍ UPOZORN NÍ K
BOURACÍMU KLADIVU
1. Noste ochranu sluchu.  Hluk m �e zp sobit

ztrátu sluchu.
2. Pou�ijte pomocné dr�adlo (dr�adla), pokud je

k ná adí dodáno. Ztráta kontroly nad ná adím
m �e zp sobit zran ní.

3. P i práci v místech, kde m �e dojít ke kontaktu
ezacího p íslu�enství se skrytým elektrickým

vedením nebo s vlastním napájecím kabelem,
dr�te elektrické ná adí za izolované ásti
dr�adel. ezací p íslu�enství m �e p i kontaktu s
vodi em pod nap tím p enést proud do
nechrán ných kovových ástí ná adí a obsluha
m �e utrp t úraz elektrickým proudem.

4. Pou�ívejte tvrdou ochranu hlavy
(bezpe nostní p ilbu), ochranné brýle a/nebo
obli ejový �tít. B �né dioptrické brýle nebo
slune ní brýle NEJSOU ochranné brýle. Velice
se také doporu uje pou�ívat protiprachovou
masku a silné polstrované rukavice.

5. P ed zahájením provozu se p esv d te, zda je
uchycen pracovní nástroj.

6. P i b �ném provozu nástroj vytvá í vibrace.
�rouby se mohou snadno uvolnit a zp sobit
poruchu nebo nehodu. P ed pou�itím
zkontrolujte pe liv  uta�ení �roub .

7. Za studeného po así nebo pokud nebyl
nástroj del�í dobu pou�íván nechejte nástroj
na chvíli zah ívat provozováním bez zatí�ení.
Tímto dojde k zah átí maziva. Bez ádného
zah átí je pou�ití funkce kladiva obtí�né.

8. Dbejte, abyste v�dy m li pevnou oporu nohou.
Pracujete-li ve vý�kách, dbejte, aby pod vámi
nikdo nebyl.

9. Dr�te nástroj pevn  ob ma rukama.
10. Udr�ujte ruce mimo pohyblivé díly.
11. Nenechávejte nástroj b �et bez dozoru.

Pracujte s ním, jen kdy� jej dr�íte v rukou.
12. Nemi te nástrojem na �ádnou osobu v míst

provád ní práce. Pracovní nástroj se m �e
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uvolnit a zp sobit vá�né zran ní.
13. Bezprost edn  po ukon ení práce se

nedotýkejte nástroje ani dílu; mohou
dosahovat velmi vysokých teplot a popálit
poko�ku.

14. Neprovozujte nástroj zbyte n  bez zatí�ení.
15. N které materiály obsahují chemikálie, které

mohou být jedovaté. Dávejte pozor, abyste je
nevdechovali nebo se jich nedotýkali. P e t te
si bezpe nostní materiálové listy dodavatele.

TYTO POKYNY USCHOVEJTE.

VAROVÁNÍ:
NEDOVOLTE, aby pohodlnost nebo pocit znalosti
výrobku (získaný na základ  opakovaného
pou�ívání) vedly k zanedbání dodr�ování
bezpe nostních pravidel platných pro tento výrobek.
NESPRÁVNÉ POU�ÍVÁNÍ i nedodr�ení
bezpe nostních pravidel uvedených v tomto návodu
k obsluze m �e zp sobit vá�né zran ní.

POPIS FUNKCE

POZOR:

Zapínání
Fig.1

POZOR:
� P ed p ipojením nástroje k elektrické síti v�dy

zkontrolujte, zda je nástroj vypnutý.
� Spína  lze zablokovat v poloze zapnuto.

Pracovníkovi se tak usnad uje práce provád ná
po del�í dobu. Zajistíte-li nástroj v poloze zapnuto,
postupujte se zvý�enou opatrností a neustále
nástroj pevn  dr�te.

Ná adí se uvádí do chodu stisknutím p epínací pá ky na
levé stran  ná adí do polohy �ON (I)". Ná adí se vypíná
stisknutím spínací pá ky na pravé stran  ná adí do
polohy �OFF (O)".

Zm na otá ek
Fig.2
Po et p íklep  za minutu lze jednodu�e nastavit
otá ením voli e. To lze provést i p i pou�ívání nástroje.
Na knoflíku je stupnice od 1 (nejni��í otá ky) do 5
(nejvy��í otá ky).
Vztah mezi nastavením zvoleným na voli i a po tem
p íklep  za minutu je uveden v tabulce ní�e.
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Platí jen pro modely HM1317C, HM1317CB

POZNÁMKA:
� Frekvence úder  za minutu bez zát �e bude ni��í

ne� p i zát �i za ú elem omezení vibrací mimo
zát �, av�ak tato vlastnost nep edstavuje problém.
Po spu�t ní ná adí s nástrojem v kontaktu s
betonem se frekvence úder  zvý�í a dosáhne
hodnot uvedených v tabulce. P i nízkých teplotách
a ztuhnutí maziva ná adí tuto vlastnost mít nemusí
ani v p ípad  b �ícího motoru.

POZOR:
� Oto ným voli em otá ek lze otá et pouze do

polohy 5 a zp t do polohy 1. Voli  nep etá ejte za
polohu 5 nebo 1 - mohlo by dojít k poru�e funkce
regulace otá ek.

Kontrolka
Fig.3
Po zapojení ná adí se rozsvítí zelená kontrolka
indikátoru ZAP. napájení. Pokud se kontrolka nerozsvítí,
m �e být porucha v napájecím kabelu nebo ovlada i.
Pokud kontrolka svítí, ale ná adí se po zapnutí neuvede
do chodu, mohou být opot ebené uhlíky nebo m �e být
porucha v ovlada i, motoru nebo hlavním vypína i
ON/OFF (ZAPNUTO/VYPNUTO).
Jsou-li tém  opot ebené uhlíky, rozbliká se ervená
kontrolka, která signalizuje pot ebu provedení servisu
ná adí. Asi po 8 hodinách provozu se motor automaticky
vypne.

MONTÁ�

POZOR:
� Ne� za nete na nástroji provád t jakékoliv práce,

v�dy se p edtím p esv d te, �e je vypnutý a
vyta�ený ze zásuvky.

Bo ní dr�adlo (pomocné dr�adlo)
Fig.4
Bo ním dr�adlem lze otá et podél svislé osy ve 360°
úhlu a dr�adlo m �e být zaji�t no v libovolné
po�adované poloze. Sta í povolit upínací matici a
nato it bo ní dr�adlo do po�adované polohy. Potom
upínací matici op t pevn  dotáhn te.

Instalace a demontá� pracovního nástroje
Platí jen pro modely HM1307C, HM1317C
Fig.5
Oto te drá�kovanou ást d íku pracovního nástroje
sm rem k p idr�ova i a zasu te pracovní nástroj co
nejdále do dr�áku. Poté pracovní nástroj zajist te
vyta�ením a oto ením p idr�ova e nástroje o 180°. Po
instalaci se pokusem o vyta�ení v�dy p esv d te, zda je
pracovní nástroj bezpe n  uchycen na svém míst .
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Platí jen pro modely HM1307CB, HM1317CB
Fig.6
Nástroj umo� uje pou�ívat pracovní nástroje s nebo bez
nákru�ku na d íku.
(1) Pracovní nástroje s nákru�kem
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2

3

4 5
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P i instalaci pracovního nástroje prove te postup (1)
nebo (2) popsaný vý�e.

Oto te p idr�ova  nástroje zp t a mírn  dol .
Zasu te pracovní nástroj co nejdále do dr�áku
nástroje. Bezpe né upnutí pracovního nástroje
vy�aduje, aby byl p idr�ova  p esunut do své
p vodní polohy.

POZOR:
� V�dy se p esv d te, zda je pracovní nástroj

bezpe n  uchycen. Kontrolu prove te tak, �e se
po dokon ení vý�e uvedeného postupu pokuste
vytáhnout dr�ák nástroje.

(2) Pracovní nástroje bez nákru�ku
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2

3

4 5
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Oto te p idr�ova  nástroje vp ed a mírn  dol .
Oto te drá�kovanou ást pracovního nástroje
sm rem k h ídeli p idr�ova e a zasu te pracovní

nástroj co nejdále do dr�áku nástroje. Poté oto te
p idr�ova  nástroje dále dol  sm rem k válci.
Pracovní nástroj se tak bezpe n  uchytí.

POZOR:
� V�dy se p esv d te, zda je pracovní nástroj

bezpe n  uchycen. Kontrolu prove te tak, �e se
po dokon ení vý�e uvedeného postupu pokuste
vytáhnout dr�ák nástroje.

� Pracovní nástroj bez nákru�ku nelze upnout
zp sobem ilustrovaným na obrázku (1).

P i demontá�i pracovního nástroje pou�ijte opa ný
postup montá�e.

PRÁCE
Sekání / otloukání / bourání
Fig.7
V�dy pou�ívejte bo ní rukoje  (pomocné dr�adlo) a p i
práci ná adí pevn  dr�te za bo ní rukoje  i za rukoje  se
spína em. Ná adí zapn te a na nástroj zatla te mírn ,
aby nedo�lo k nekontrolovanému odsko ení. P íli�
velkým tlakem na nástroj ú innost nezvý�íte.

ÚDR�BA

POZOR:
� Ne� za nete provád t kontrolu nebo údr�bu

nástroje, v�dy se p esv d te, �e je vypnutý a
vyta�ený ze zásuvky.

Mazání

POZOR:
� Tuto innost by m la provád t pouze autorizovaná

nebo tovární servisní st ediska spole nosti Makita.
Ná adí nevy�aduje hodinové ani ka�dodenní mazání,
nebo  je vybaveno mazacím systémem napln ným
mazivem. K prodlou�ení �ivotnosti ná adí se v�ak
doporu uje mazivo pravideln  vym ovat.
Nejd íve vypn te nástroj a odpojte jej.

Platí jen pro modely HM1307C, HM1307CB
Fig.8
�estihranným klí em vymontujte �est �roub  a sejm te
zadní kryt.

Fig.9
Ve sm ru �ipky potáhn te za ví ko klikového ústrojí a
sejm te jej.

Fig.10
Potom dopl te nové mazivo (60 g). Pou�ívejte pouze
originální mazivo pro kladiva Makita (volitelné
p íslu�enství). P i dopln ní v t�ího ne� stanoveného
mno�ství maziva (p ibli�n  60 g) m �e dojít k nesprávné
funkci nebo selhání ná adí. Dopl ujte pouze stanovené
mno�ství maziva.
P i zp tné montá�i ná adí prove te kroky demontá�e v
opa ném po adí.

1. Vrták
2. Upínací prvek nástroje
3. Dr�ák nástroje
4. Zasunutý pracovní nástroj
5. Upnutý pracovní nástroj

1. Vrták
2. Upínací prvek nástroje
3. Dr�ák nástroje
4. Zasunutý pracovní nástroj
5. Upnutý pracovní nástroj



42

Platí jen pro modely HM1317C, HM1317CB
Fig.11
�estihranným klí em vymontujte �est �roub  a sejm te
zadní kryt.

Fig.12
Ve sm ru �ipky potáhn te za kryt ví ka klikového ústrojí
a sejm te jej.

Fig.13
Potom dopl te nové mazivo (60 g). Pou�ívejte pouze
originální mazivo pro kladiva Makita (volitelné
p íslu�enství). P i dopln ní v t�ího ne� stanoveného
mno�ství maziva (p ibli�n  60 g) m �e dojít k nesprávné
funkci nebo selhání ná adí. Dopl ujte pouze stanovené
mno�ství maziva.
P i zp tné montá�i ná adí prove te kroky demontá�e v
opa ném po adí.

POZOR:
� Po ínejte si opatrn , abyste nepo�kodili jednotku

dr�áku uhlík  a uhlíkov  kartá e, zvlá�t  p i
montá�i zadního krytu.

� P i montá�i nepou�ívejte staré �rouby, ale
nahra te je �esti novými, nebo  tyto �rouby se
montují s lepidlem.

Kv li zachování BEZPE NOSTI a SPOLEHLIVOSTI
výrobku musí být opravy a ve�kerá dal�í údr�ba i
se izování provád ny autorizovanými servisními
st edisky firmy Makita a s pou�itím náhradních díl
Makita.

P ÍSLU�ENSTVÍ

POZOR:
� Pro vá� nástroj Makita, popsaný v tomto návodu,

doporu ujeme pou�ívat toto p íslu�enství a
nástavce. P i pou�ití jiného p íslu�enství i
nástavc  m �e hrozit nebezpe í zran ní osob.
P íslu�enství a nástavce lze pou�ívat pouze pro
jejich stanovené ú ely.

Pot ebujete-li bli��í informace ohledn  tohoto
p íslu�enství, obra te se na va�e místní servisní
st edisko firmy Makita.

� Ty  s hrotem
� Plochý seká
� O�krt
� Úzký rý
� Beran
� Vazelína na kladivo
� Ochranné brýle
� Plastový kuf ík
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