
 
GÉPKÖNYV

A
Dr.Schulze DBF-200-E230

BETONMARÓ GÉPHEZ

HASZNÁLATI UTASÍTÁS, BIZTONSÁGI (MUNKAVÉDELMI) ELŐÍRÁSOK,
MŰSZAKI ADATOK ÉS JAVÍTÁSI ÚTMUTATÓ 

Köszönjük,  hogy  feladatainak  elvégzéséhez  a  Dr.Schulze  DBF-200-230  betonmaró  gépet
választotta.  Biztosak vagyunk benne,  hogy ez  a kiváló  minőségű gép minden elvárásának
megfelel. Kérjük olvassa el alaposan az alábbi tájékoztatót annak érdekében, hogy munkáját
gyorsan és szakszerűen végezhesse el. 

A gépkönyvben található információk megismerése és az utasítások betartása biztosítják a gép
hosszú  távú,  problémamentes  működését.  Kérjük  mindig  tartsa  gépkönyvet  a  géppel
együtt,  a  munkavégzés  helyén. A  gépet  csak  az  utasításoknak  megfelelően  szabad
működtetni.  A  gyártó  és  a  forgalmazó  nem  felelős  az  utasításoktól  való  eltérések  miatt
bekövetkezett balesetekért és károkért.
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A gépkönyvek teljes tartalma az EUROKOMAX KFT szellemi tulajdonát
képezi, és szerzői jogvédelem alatt állnak. A nemzetközi jogi

egyezményeknek megfelelően az EUROKOMAX KFT által létrehozott,
vagy fordított gépkönyvek és az ahhoz kapcsolódó anyagok másolása

TILOS! Ezek közzététele, bármilyen információs felületen, csak az
EUROKOMAX KFT előzetes, írásos engedélye alapján történhet.
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KÖRNYEZETVÉDELEM

Mindannyiunk  érdeke  a  környezetünk  védelme,  tisztaságának  megőrzése.  Az  alábbiakban
felsorolt,  egyszerű  tevékenységekkel  Ön  is  nagy  mértékben  hozzájárulhat  közös
erőfeszítéseinkhez:

● A megvásárolt gépek csomagolóanyagát (karton, fólia, stb.) szelektív gyűjtőhelyeken
kell elhelyezni. 

● Az  elhasználódott,  javíthatatlanná  vált  gépeket,  azok  tartozékait  és  a  javításuknál
keletkezett  alkatrészeket  gyűjtse  össze  és  szelektív  hulladékként,  megfelelő
gyűjtőhelyeken adja le. 

● A  javítások  során  keletkező  fáradt  olajat  és  egyéb
folyadékokat TILOS a talajra, a csatornába vagy a lefolyóba
önteni, ezeket lezárt kannában helyezze el az erre kijelölt
gyűjtőhelyeken.

● Kezelje  megfelelően  a  veszélyes  hulladékokat,  az
akkumulátorokat, elemeket, elektronikai alkatrészeket stb.,
csak az erre kijelölt gyűjtőhelyeken szabad leadni.

● A   légkondicionáló  és  párátlanító  berendezések  hűtőjéből
felszabaduló  gázok  káros  hatással  vannak  Földünk
atmoszférájára.  Az  ilyen  berendezések  javíttatása,  vagy
leselejtezése csak  kijelölt szakszervizek által történhet.

● Az újra felhasználható anyagokat ( karton, fém, üveg, stb.)
erre kijelölt gyűjtőhelyeken kel leadni, ezzel is csökkentve a
keletkező hulladék mennyiségét. 

Köszönjük megértését és együttműködését!

GARANCIA

A  gyártó  a  vásárlás  napjától  számított  12  hónapig  terjedő,  a  151/2003.  (IX.22.)
Kormányrendelet  szerint  kötelező  (gyártási  és  anyaghibákból  eredő  meghibásodásra
vonatkozó) jótállást vállal az általa forgalmazott, itt megadott típusú és gyártási számú gépre.
A jótállás a fogyasztó törvényből eredő jogait nem érinti és nem korlátozza. Kérjük, hogy a
géphez mellékelt használati utasítást olvassa el figyelmesen! 

MEGSZŰNIK A JÓTÁLLÁS az alábbi körülmények bármelyikének előfordulása esetén:

●A  használati  utasítástól  eltérő  összeszerelés,  beüzemelés  vagy  nem  rendeltetésszerű
használat, szállítás, kezelés, tárolás.

● Szakszerűtlen,  illetéktelen  javítás,  a  gép  (készülék)  burkolatának  megbontása,  a
karbantartás elmulasztása.

● Nem eredeti tartozékok, segédanyagok használata.
● Fizikai  sérülés,  az  átlagostól  eltérő  vagy  szakszerűtlen  használati,  tárolási  körülmények,

átalakítás, elemi kár.
● Ha a meghibásodás észlelése után gépet (készüléket) tovább használták.

A  JÓTÁLLÁS  NEM  TERJED  KI a  termékben  (és  a  tartozékaiban)   természetes
elhasználódásból eredő kopásokra, valamint olyan károkra amelyet külső mechanikai, fizikai
vagy vegyi hatások okoztak. 

A jótállási kötelezettség nem áll fenn, ha a forgalmazó vagy a kijelölt szakszerviz bizonyítja,
hogy  a  hiba  nem  rendeltetésszerű  használat,  átalakítás,  szakszerűtlen  kezelés,  helytelen
tárolás,  elemi kár vagy egyéb, a vásárlás  után keletkező ok miatt következett  be, vagy a
gépen (készüléken) a kijelölt szakszervizen kívül más is javítást végzett.
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MŰSZAKI ADATOK

Típus DBF-200-E230
Származási hely Németország

Gyártó
Dr. Schulze Diamond Solutions GmbH, Möckern,

Germany
Motor típusa Elektromos, 230 V
Munkaszélesség (mm) 200
Marási mélység (mm) 0 - 3
Méretek (h*sz*m) (cm) 105*37*102
Súly (kg) 68

ELVÉGZETT KARBANTARTÁSOK

Figyelem ! Az ellenőrzések és karbantartások elvégzéséhez vegye figyelembe a
motor gyártójának utasításait is!

Típus: Gyári szám:

Dátum
Marótárcsák
tengelyeinek

ellenőrzés (csere)

Elektromos
alkatrészek,

kötések
ellenőrzése

Mechanikus
alkatrészek
ellenőrzése

Ékszíj
ellenőrzés,

beállítás (csere)

BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK
 

Minden esetben tartsa be az alábbi biztonsági utasításokat:

● A  gépen  elhelyezett  biztonsági  matricák  jelzéseit  vegye
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figyelembe  és  tartsa  tisztán  a  jelzéseket.  Ha  egy  jelzés
olvashatatlanná válik, pótolja. 

● Használja  a  gépet  rendeltetésszerűen  és  vigyázzon  annak
állapotára. A   nem rendeltetésszerű használat csökkenti  a
gép  élettartamát  és  növeli  a  balesetek  bekövetkezésének
kockázatát. 

● Ha  segítségre  van  szüksége  a  használati  útmutató
értelmezéséhez, kérjük lépjen kapcsolatba a kereskedővel.

● A gép használata előtt  olvassa el  a  használati  utasítást  és
gyakorolja  be  a  gép  kezelését.  A  gépet  betanítás  nélkül
üzemeltetni tilos! 

● Ahol  ez  a  jelzés  feltűnik  a  szövegben,  ott  a  leírtakat
maradéktalanul be kell tartani a gép helyes és veszélytelen
működtetése,  illetve  a  saját  és  mások  testi  épségének
megőrzése érdekében.

● A  GÉP ÜZEMANYAGGAL ÉS KENŐANYAGGAL TÖRTÉNŐ
FELTÖLTÉSEKOR JÁRJON EL AZ ÁLTALÁNOS ÉS SZOKÁSOS

ELŐVIGYÁZATOSSÁG FELTÉTELEI SZERINTI KÖTELEZŐ
GONDOSSÁGGAL!

● Jól lezárt tartályban, kannában szállítsa az üzemanyagot és a
kenőanyagot.

● TILOS  a  dohányzás  és  a  nyílt  láng  használata  az
üzemanyag  töltésekor,  illetve  egyéb  tűzveszélyes
helyzetben.

● Ne töltse fel a tankot üzemanyaggal amíg jár a motor, vagy
amíg meleg a motor.

● A kiömlött üzemanyagot, kenőanyagot kérjük törölje fel. 
● Ne  működtesse  a  gépet,  ha  üzemanyag  szivárgást  észlel,

javíttassa meg a hibát.
● Soha ne működtesse a gépet gyúlékony, tűzveszélyes

anyagok közelében.

● A gép működése közben fokozottan kell  figyelni arra, hogy
haladás  közben  a  kezelő  vagy  a  közelben  állók  lábát  ne
veszélyeztesse!

● Lába  védelme  érdekében  mindig  hordjon  acélbetétes
munkavédelmi cipőt.
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● A gép használatakor védőszemüveg használata ajánlott!

● A gép használatakor védősisak használata ajánlott!

● A gép használatakor fülvédő használata ajánlott!

     

     
● A  gép  egyes  részei  a  működés  közben  erőteljesen

felmelegszenek (kipufogó dob) és sérülést okozhatnak. 
● Javítás vagy üzemanyag újratöltés előtt várja meg amíg kissé

lehűlnek.

● Ne üzemeltesse a gépet nehezen szellőző helyiségben.
● Kerülje a kipufogó gázok közvetlen belélegzését.
● A  kipufogó  gázok  belélegzése  megbetegedéshez,  súlyos

esetben halálhoz vezethet.

● Dohányzás és nyílt láng használata a gép működése közben 
tilos.

● Állítsa le a motort, mielőtt üzemanyagot tölt a gépbe.
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● A  gép  legalább  95-ös  oktánszámú  ólommentes  benzinnel
üzemeltethető.

● A  gép  indítása  előtt  ellenőrizze  a  motor  olajszintjét,  az
üzemanyagszintet és a motor általános állapotát. 

     

● Viseljen előírt védőruházatot a gép használata közben.
● Korlátozott  látási  viszonyok  között,  nagy  sebességgel

mozgó  vagy  nagy  tömegű  gépek  közelében  viseljen
láthatósági mellényt! 

● Folyamatos használat esetén ajánlott fülvédő használata, a
hallás károsodásának elkerülése érdekében.

● Kérjük  mellőzze  zene  hallgatását  és  egyéb  zavaró
tevékenység végzését a gép kezelése közben.

      

● Ne végezzen karbantartási/javítási munkákat a gépen annak
működése közben.

● Tartsa  távol  kezét,  ruházatát  és  ékszereit  a  mozgó
alkatrészektől. 

● Szabályosan  állítsa  le  a  gépet,  alaphelyzetbe  állítva  a
gázkart. Állítsa le a motort. Hagyja a gépet kihűlni.

● Biztosítsa a gépet,  hogy az a karbantartás/javítás alatt  ne
tudjon elmozdulni.

● Ne feledkezzen el a gép és részei rendszeres takarításáról. 
● A meghibásodásokat azonnal javíttassa.
● A hibás, elhasználódott alkatrészeket cserélje ki.
● Csatlakoztassa le a negatív kábelt a gép akkumulátoráról (ha

van),  bármilyen  elektromos  vagy  hegesztési  munka
megkezdése előtt.

KÉSZÜLJÖN FEL A VÉSZHELYZETEKRE, BALESETEKRE!

● Legyen  kéznél  a  Mentők  és  a  legközelebbi  kórház
elérhetősége, vészhelyzet esetén.
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● Legyen felkészülve a teendőkre, ha tűz gyulladna ki.
● Tartson kéznél tűzoltókészüléket és elsősegély dobozt.

● A  gépek  hidegindítását  elősegítő  anyagok  fokozottan
gyúlékonyak, NE használja ezeket, mert robbanást és/vagy
tüzet okozhatnak.

A GÉP ÜZEMELTETÉSE

Köszönjük  a  vásárlást,  Ön  egy  kiváló  minőségű  terméket  választott!  A  DBF–200-E230

betonmaró gép egyedi műszaki megoldásai révén hatékony és könnyen kezelhető segítőtárs a

betonfelületeknél szükséges utómunkálatok vagy javítások elvégzésekor. Felületek tisztításra,

szintkülönbségek kiegyenlítésére, nagyobb vastagságú (egy fogással max. 5 mm) beton gyors

eltávolítására,  esetleges  szintezési  hibák  korrigálására  a  betonmaró  gép  ideális  megoldást

biztosít.  A  forgó  dobokon  elhelyezett  keményfém  hegyek  nagy  mennyiségű  anyag

leválasztására  alkalmasak.  A  géphez  csatlakoztatott  porszívó a  keletkező port  és  a kisebb

törmelékdarabokat  felszívja.  Használható  beton,  aszfalt,  kő,  acél,  fa,  stb.  felületekhez  is.

Kiválóan alkalmas útburkolati jelek aszfaltról történő gyors eltávolítására is. 

Igény szerint elektromos vagy benzines kivitel alkalmazható. 

Kérjük olvassa el figyelmesen a következő tájékoztatót, hogy a gépet hosszú időn keresztül,

elégedetten tudja használni. 

Az alábbi ellenőrzések és használati javaslatok a gép tartós, problémamentes üzemeltetéséhez

nyújtanak segítséget. Ezek betartása mellett se feledkezzen el a gép rendszeres tisztításáról és

karbantartásáról. 

A GÉP ÜZEMBE HELYEZÉSE ELŐTT:

● Olvassa el a használati utasítást!
● Ellenőrizze  a  gép  általános  állapotát,  nem  sérült-e!  Ha  bármilyen

rendellenességet tapasztal a munkát TILOS megkezdeni!
● Ellenőrizze a motor olajszintjét, az üzemanyagszintet, a légszűrőt és a

motor általános állapotát! 
● Ellenőrizze az ékszíj feszességét, állapotát!
● Állítsa a gép karját a gép hátulján található  csavar kilazítása után a munkavégzéshez

megfelelő helyzetbe!
● Húzza meg a csavart!

SZÁLLÍTÁS, MUNKAVÉGZÉS

● A marógép egy, a dob szállításhoz történő megemelését elősegítő, a mélységállítástól
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független rendszerrel van ellátva. Az emelő kar a dob gyors és könnyű megemelését és
leengedését  teszi  lehetővé  a  gép  szállításához,  a  munkaterületen  történő
áthelyezéséhez. Szállításhoz emelje fel a kart és rögzítse azt. Munkavégzéshez engedje
le a kart.  

A MARÁSI MÉLYSÉG ÁLLÍTÁSA

✦ Állítsa le a motort és az emelő kart helyezze alsó pozícióba!
✦ A záróanyát lazítsa fel és a mélység állító kerékkel emelje fel a marófejet, hogy az ne

érintkezzen a megmunkálandó felülettel! 
✦ Indítsa be a motort, állítsa maximális fordulatszámra és a mélység állító kerék lefelé

történő állításával állítsa be a marási mélységet majd rögzítse az anyát! 
✦ A marási mélységet mindig az adott felület minősége szerint állítsa be! Ne vegyen túl

nagy fogást, inkább többször kell egy adott részen áthaladni.
✦ Emelje fel a dobot.

MUNKAVÉGZÉS A GÉPPEL:

● Lassan engedje le a dobot.
● Tolja a gépet lassan előre és a vezetőkar segítségével irányítsa!
● Ha a gép rendellenes rázkódik vagy vibrál, a marási mélység túl nagy, állítsa kisebbre!
● Csak előrefelé haladjon a géppel!

KARBANTARTÁS

FIGYELEM! A gép karbantartása előtt olvassa el a használati útmutatót.  A gépet csak a 
javításra betanított szerelő végezheti!

● Gondoskodjon a motor rendszeres karbantartásáról!
● Ellenőrizze minden nap a csavarokat, ha kell húzza meg őket.
● Ellenőrizze  hetente  az  ékszíj  feszességét.  A  túl  feszes  ékszíj  a

csapágyak és az ékszíj gyors kopását eredményezi!
● Ellenőrizze az ékszíjak állapotát, hogy nem elhasználtak vagy sérültek-

e!
● Cserélje ki a kopott, sérült alkatrészeket azonnal!
● Ellenőrizze a csavarok, csavaranyák rögzítettségét!
● Ellenőrizze a védőburkolatok állapotát és a csavarok rögzítettségét!
● Tisztítsa meg a gépet, mielőtt az alkatrészek kenését elkezdi!
● A gép karbantartása előtt bizonyosodjon meg, hogy az biztos talajon áll!
● A balesetek elkerülése érdekében használjon megfelelő szerszámokat és tartsa azokat

tisztán!

Szeretnénk,  ha  a  termékkel  maradéktalanul  elégedett  lenne,  ezért  bármilyen
problémát, hiányosságot észlel kérjük jelezze felénk, és mi megpróbáljuk orvosolni
azt!
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