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Montage und Demontage des Einsatzes 

Abb.4 

Abb.5 

Ziehen Sie den Wechselring bis zum Anschlag nach 
unten und stecken Sie den Einsatz so weit wie möglich 
in den Werkzeughalter. Lassen Sie den Wechselring los 
und er wird automatisch in seine Ausgangsposition 
zurückkehren und den Einsatz arretieren. Stellen Sie 
nach der Montage immer sicher, dass der Einsatz 
ordnungsgemäß arretiert ist, indem Sie versuchen ihn 
herauszuziehen. Zur Demontage des Einsatzes ziehen 
Sie den Wechselring bis zum Anschlag nach unten und 
ziehen Sie dann den Einsatz heraus. 

ARBEIT 
 

ACHTUNG: 
• Vergewissern Sie sich, dass Ihr Arbeitsmaterial 

gesichert und stabil ist. Ungesicherte Objekte 
können zu Verletzungen führen. 

• Ziehen Sie das Werkzeug nicht mit Gewalt heraus, 
wenn der Einsatz feststeckt. Ein Kontrollverlust 
kann zu Verletzungen führen. 

• Verwenden Sie stets den Seitengriff (Zusatzgriff) 
und halten Sie während der Arbeit das Werkzeug 
am Seitengriff und am Schaltergriff fest. 

Abb.6 

Splittern/Abblättern/Abbruch 
Halten Sie das Werkzeug mit beiden Händen fest. 
Schalten Sie das Werkzeug ein und üben Sie leichten 
Druck darauf aus, so dass es nicht unkontrolliert 
herumspringt. Ein stärkerer Druck auf das Werkzeug 
erhöht nicht dessen Wirkungsgrad. 

WARTUNG 
 

ACHTUNG: 
• Bevor Sie mit der Kontrolle oder Wartung des 

Werkzeugs beginnen, überzeugen Sie sich immer, 
dass es ausgeschaltet und der Stecker aus der 
Steckdose herausgezogen ist. 

• Verwenden Sie zum Reinigen niemals Kraftstoffe, 
Benzin, Verdünnern, Alkohol oder ähnliches. Dies 
kann zu Verfärbungen, Verformungen oder Rissen 
führen. 

Kohlenwechsel 

Abb.7 

Wenn die Isolierspitze aus Kunstharz innerhalb der 
Kohlebürste mit dem Kommutator in Kontakt gerät, wird 
der Motor automatisch ausgeschaltet. Wenn dies der 
Fall ist, sollten beide Kohlebürsten ersetzt werden. 
Halten Sie die Kohlebürsten sauber und sorgen Sie 
dafür, dass sie locker in den Halterungen liegen. Beide 
Kohlebürsten sollten gleichzeitig ersetzt werden. 
Verwenden Sie nur identische Kohlebürsten. 

Abb.8 

Entfernen Sie die hintere Abdeckung mit Hilfe eines 
Schraubendrehers. 

Abb.9 

Schrauben Sie mit einem Schraubenzieher den 
Kohlenhalterdeckel ab. Wechseln Sie die 
verschlissenen Kohlen, legen Sie neue ein und 
schrauben Sie den Deckel wieder auf. 
 
 
Zur Aufrechterhaltung der SICHERHEIT und 
ZUVERLÄSSIGKEIT des Produkts müssen die 
Reparaturen und alle Wartungen und Einstellungen von 
den autorisierten Servicestellen der Firma Makita und 
unter Verwendung der Ersatzteile von Makita 
durchgeführt werden. 
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MAGYAR (Eredeti útmutató) 

Az általános nézet magyarázata 
 

1-1. Zárgomb 
1-2. Kapcsoló kioldógomb 
2-1. Oldalmarkolat 
3-1. Vés szerszám szára 
3-2. Ken zsír 
4-1. Betét 

4-2. Váltógy r  
5-1. Betét 
5-2. Váltógy r  
7-1. Kommutátor 
7-2. Szigetel  t  
7-3. Szénkefe 

8-1. Csavarhúzó 
8-2. Hátsó fedél 
9-1. Csavarhúzó 
9-2. Kefetartó sapka 

RÉSZLETES LEÍRÁS 
Modell M8600 

Lökés percenként 2900 min-1 

Teljes hossz 406 mm 

Tiszta tömeg 5,4 kg 

Biztonsági osztály /II 

• Folyamatos kutató-  és fejleszt programunk eredményeként az itt felsorolt tulajdonságok figyelmeztetés nélkül megváltozhatnak. 

• A tulajdonságok országról országra különbözhetnek. 

• Súly, az EPTA 01/2003 eljárás szerint 

 
ENE045-1 

Rendeltetésszer  használat 
A szerszám vésési munkák végzésére használható 
beton, tégla, k  és aszfalt esetében, valamint vájásra és 
tömörítésre a megfelel  szerszámokkal. 

ENF002-2 

Tápfeszültség 
A szerszámot kizárólag olyan egyfázisú, váltóáramú 
hálózatra szabad kötni, amelynek feszültsége 
megegyezik az adattábláján szerepl  feszültséggel. A 
szerszám kett s szigetelés , ezért földel vezeték 
nélküli aljzatról is m ködtethet . 

ENG905-1 

Zaj 
A tipikus A-súlyozású zajszint, a EN60745szerint 
meghatározva: 

    

Hangnyomásszint (LpA): 95 dB (A) 
Hangteljesítményszint (LWA): 106 dB (A) 
T rés (K): 3 dB (A) 

    

Viseljen fülvéd t 
 

ENG900-1 

Vibráció 
A vibráció teljes értéke (háromtengely  vektorösszeg) 
EN60745 szerint meghatározva: 

    

M ködési mód: vésés funkció oldalsó markolattal 
Rezgéskibocsátás (ah,CHeq): 16,5 m/s2 

T rés (K): 1,5 m/s2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ENG901-1 

• A rezgéskibocsátás értéke a szabványos vizsgálati 
eljárásnak megfelel en lett mérve, és segítségével 
az elektromos kéziszerszámok összehasonlíthatók 
egymással. 

• A rezgéskibocsátás értékének segítségével 
el zetesen megbecsülhet  a rezgésnek való 
kitettség mértéke. 

 

FIGYELMEZTETÉS: 
• A szerszám rezgéskibocsátása egy adott 

alkalmazásnál eltérhet a megadott értékt l a 
használat módjától függ en. 

• Határozza meg a kezel  védelmét szolgáló 
munkavédelmi lépéseket, melyek az adott 
munkafeltételek melletti vibrációs hatás becsült 
mértékén alapulnak (figyelembe véve a 
munkaciklus elemeit, mint például a gép 
leállításának és üresjáratának mennyiségét az 
elindítások száma mellett). 
 

ENH212-14 

Csak európai országokra vonatkozóan 

EK Megfelel ségi nyilatkozat 
A Makita kijelenti, hogy az alábbi gép(ek): 

Gép megnevezése:  
Bontókalapács 
Típusszám/ Típus: M8600 
M szaki adatok: lásd a „RÉSZLETES LEÍRÁS" 
táblázatban. 

Megfelel a következ  Európai direktíváknak: 
2000/14/EK, 2006/42/EK 

Gyártása a következ  szabványoknak, valamint 
szabványosított dokumentumoknak megfelel en történik: 

EN60745 



22 

A m szaki leírás a 2006/42/EK el írásainak 
megfelel en elérhet  innen: 

Makita, Jan-Baptist Vinkstraat 2, 3070, Belgium 
 

A 2000/14/EK irányelv által el írt megfelelésértékelési 
eljárásokat a(z) VI melléklet tartalmazza. 
Tanúsító testület: 

TÜV Rheinland LGA Products GmbH 
Tillystraße 2 
D-90431 Nürnberg 
Azonosítószám 0197 

Mért hangteljesítményszint : 100 dB (A) 
Garantált hangteljesítményszint : 102 dB (A) 
 

1.4.2015 

 
000331 

Yasushi Fukaya 
Igazgató 

Makita, Jan-Baptist Vinkstraat 2, 3070, Belgium 
 

GEA010-1 

A szerszámgépekre vonatkozó 
általános biztonsági 
figyelmeztetések 

 FIGYELEM Olvassa el az összes biztonsági 
figyelmeztetést és utasítást. Ha nem tartja be a 
figyelmeztetéseket és utasításokat, akkor áramütést, 
tüzet és/vagy súlyos sérülést okozhat. 

rizzen meg minden figyelmeztetést és 

utasítást a kés bbi tájékozódás 

érdekében. 
GEB004-6 

BIZTONSÁGI 
FIGYELMEZTETÉSEK A 
KALAPÁCSRA VONATKOZÓAN 
1. Viseljen fülvéd t. A zajártalom halláskárosodást 

okozhat. 
2. Ha a szerszámhoz mellékelték, használja a 

kisegít  fogantyú(ka)t. Az irányítás elvesztése 
személyi sérüléshez vezethet. 

3. A szerszámot a szigetel  fogófelületeinél 
fogja olyan m veletek végzésekor, amikor 
fennáll a veszélye, hogy a vágóeszköz rejtett 
vezetékkel vagy a szerszám tápkábelével 
érintkezhet. A vágószerszám "él " vezetékkel 
való érintkezésekor a szerszám fém alkatrészi is 
ÿél vé“ válhatnak, és a kezel t áramütés. 

4. Viseljen véd sisakot, véd szemüveget 
és/vagy arcvéd t. A normál szemüvegek vagy 
a napszemüvegek NEM véd szemüvegek. 

Emellett különösen javasolt porvéd  maszk 
és vastag keszty  használata is. 

5. A használat megkezdése el tt ellen rizze, 
hogy a vés szerszám rögzítve van. 

6. A szerszám úgy lett tervezve, hogy normál 
m ködés rezegésbe jön. A csavarok könnyen 
meglazulhatnak, meghibásodást, vagy 
balesetet okozva. A használat el tt gondosan 
ellen rizze a csavarok szorosságát. 

7. Hideg id ben, vagy ha hosszabb ideig nem 
használta, hagyja, hogy a szerszám 
bemelegedjen, terhelés nélkül m ködtetve azt. 
Ezáltal felenged a ken anyag. A megfelel  
bemelegítés nélkül a vésési m velet nehézkes. 

8. Mindig bizonyosodjon meg arról hogy 
szilárdan áll. 
Bizonyosodjon meg arról hogy senki sincs 
lent amikor a szerszámot magas helyen 
használja. 

9. Szilárdan tartsa a szerszámot mindkét kezével. 
10. Tartsa távol a kezeit a mozgó alkatrészekt l. 
11. Ne hagyja a szerszámot bekapcsolva. Csak 

kézben tartva használja a szerszámot. 
12. Ne fordítsa a szerszámot a munkaterületen 

tartózkodó személyek felé m ködés közben. A 
vés szerszám kirepülhet és valakit súlyosan 
megsebesíthet. 

13. Ne érjen a vés szerszámhoz vagy az 
alkatrészekhez közvetlenül a munkavégzést 
követ en; azok rendkívül forrók lehetnek és 
megégethetik a b rét. 

14. Ne m ködtesse a szerszámot terhelés nélkül 
fölöslegesen. 

15. Némelyik anyag mérgez  vegyületet 
tartalmazhat. Gondoskodjon a por belélegzése 
elleni és érintés elleni védelemr l. Kövesse az 
anyag szállítójának biztonsági utasításait. 

RIZZE MEG EZEKET AZ 
UTASÍTÁSOKAT. 
 

FIGYELMEZTETÉS: 
NE HAGYJA, hogy (a termék többszöri 
használatából ered ) kényelem és megszokás 
váltsa fel a termék biztonsági el írásainak szigorú 
betartását. 
A HELYTELEN HASZNÁLAT és a használati 
útmutatóban szerepl  biztonsági el írások 
megszegése súlyos személyi sérülésekhez vezethet. 
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M KÖDÉSI LEÍRÁS 
 

VIGYÁZAT: 
• Mindig bizonyosodjon meg a szerszám kikapcsolt 

és a hálózathoz nem csatlakoztatott állapotáról 
miel tt ellen rzi vagy beállítja azt. 

A kapcsoló használata 
 

VIGYÁZAT: 
• A szerszám hálózatra csatlakoztatása el tt mindig 

ellen rizze hogy a kapcsoló kioldógombja 
megfelel en mozog és visszatér a kikapcsolt 
(OFF) állapotba elengedése után. 

• Huzamosabb használatkor a kapcsoló az "ON" 
pozícióban elreteszelhet  a kezel  munkáját 
megkönnyítend . Legyen nagyon körültekint , 
amikor a szerszámot elreteszeli az "ON" 
pozícióban és szilárdan tartsa a szerszámot. 

Fig.1 

A szerszám bekapcsolásához egyszer en húzza meg a 
kioldókapcsolót. Engedje fel a kioldókapcsolót a leállításhoz. 
A folyamatos m ködéshez húzza meg a kioldókapcsolót, 
majd nyomja be a reteszel gombot. 
A szerszám kikapcsolásához reteszelt állásból húzza 
meg a kioldókapcsolót teljesen, majd engedje fel. 

ÖSSZESZERELÉS 
 

VIGYÁZAT: 
• Mindig bizonyosodjon meg a szerszám kikapcsolt 

és a hálózathoz nem csatlakoztatott állapotáról 
miel tt bármilyen munkálatot végezne rajta. 

Az oldalsó markolat (kiegészít  nyél) felszerelése 

Fig.2 

Az oldalsó markolat körbeforgatható bármelyik oldalra, lehet vé 
téve a szerszám könny  kezelését bármilyen helyzetben. 
Lazítsa meg az oldalsó markolatot, azt az óramutató járásával 
ellentétes irányban elforgatva, állítsa a kívánt pozícióba, majd 
húzza meg az óramutató járásának irányában forgatva. 

Szerszámzsír (opcionális kiegészít ) 

Fig.3 

Kenjen el zetesen a vés szerszám szárára kis 
mennyiség  szerszámzsírt (nagyjából 0,5 - 1 g-ot; 0,02 
- 0,04 unciát). A tokmány ilyen kenése akadálymentes 
m ködést és hosszabb élettartamot biztosít. 

A vés szerszám berakása vagy eltávolítása 

Fig.4 

Fig.5 

Húzza le teljesen a váltógy r t, majd tolja bele a betétet a 
gép szerszámtartóba ütközésig. Engedje fel a váltógy r t, 
amely így automatikusan visszaáll az eredeti helyzetébe, és 
rögzíti a betétet. Felhelyezés után mindig gy z djön meg 
róla, hogy a betét biztonságosan rögzült úgy, hogy 

megpróbálja kihúzni. A betét eltávolításához húzza le 
teljesen a váltógy r t, és húzza ki a betétet. 

ÜZEMELTETÉS 
 

VIGYÁZAT: 
• Ügyeljen arra, hogy a munkadarab rögzítve legyen, 

ne legyen instabil. A mozgó objektum személyi 
sérülést okozhat. 

• Ne húzza ki a szerszámot er vel még akkor sem, 
ha a szerszám beszorul. A gép irányításának 
elvesztése személyi sérüléshez vezethet. 

• Mindig használja az oldalsó markolatot (kisegít  
markolatot), és szilárdan tartsa a szerszámot 
mindkét oldalsó markolattal, és a 
kapcsolófogantyúval a munka során. 

Fig.6 

Vésés/kaparás/bontás 
Szilárdan tartsa a szerszámot mindkét kezével. 
Kapcsolja be a szerszámot és fejtsen ki enyhe nyomást 
a szerszámra úgy, hogy az még ne pattogjon körbe 
ellen rizetlenül. Ha nagyon er sen nyomja a 
szerszámot, azzal nem növeli a hatásfokát. 

KARBANTARTÁS 
 

VIGYÁZAT: 
• Mindig bizonyosodjék meg arról hogy a szerszám 

kikapcsolt és a hálózatra nem csatlakoztatott 
állapotban van miel tt a vizsgálatához vagy 
karbantartásához kezdene. 

• Soha ne használjon gázolajt, benzint, higítót, alkoholt 
vagy hasonló anyagokat. Ezek elszinez dést, 
alakvesztést vagy repedést okozhatnak. 

A szénkefék cseréje 

Fig.7 

Amikor a szénkefe belsejében lev  t  gyanta szigetel anyaga 
elkopik és a t  hozzáér a kommutátorhoz, a motor 
automatikusan leáll. Amikor ez bekövetkezik, mindkét 
szénkefét ki kell cserélni. A szénkeféket tartsa tisztán, és azok 
szabadon csússzanak a tartókban. Mindkét szénkefét 
egyszerre kell cserélni. Csak azonos szénkeféket használjon. 

Fig.8 

A hátsó fedél eltávolításához használjon csavarhúzót. 

Fig.9 

Csavarhúzó segítségével távolítsa el a kefetartó 
sapkákat. Vegye ki a kopott szénkeféket, tegye be az 
újakat és helyezze vissza a kefetartó sapkákat. 
 
 
A termék BIZTONSÁGÁNAK és MEGBÍZHATÓSÁGÁNAK 
fenntartásához, a javításokat, bármilyen egyéb karbantartást 
vagy beszabályozást a Makita Autorizált 
Szervizközpontoknak kell végrehajtaniuk, mindig Makita 
pótalkatrászek használatával. 
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