
 
 
 

 

 

POWERBOR PB32 & PB32 COMBI  
HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG 

 

INSTRUCTION MANUAL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

WARNING ! 
 

Read and understand this manual 
and all instructions before operating 
the machine. 

 
Failure to follow all instructions may 
result in electrical shock, damage 
to the machine or even personal 
injury. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Machine shown PB32 
without safety guard for 
clarity. 

 

The POWERBOR© range of machines are exclusively manufactured by 
G&J Hall Ltd, Sheffield, England PB32 - Revised 120810 
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THÔNG SỐ KỸ THUẬT 
MODEL : PB32 và PB32 Combi 
Thông số kỹ thuật 

 
 
Chiều cao máy 
Chiều rộng máy 
Chiều rộng máy 
H à n h  t r ì n h   
Trọng lượng 

 
Công suất Moter 
Điện áp sử dụng 
Dòng điện 
Cấp bảo vệ IP 
Tốc độ trục có tải  
Tốc độ trục không tải  
Số cấp tốc độ  
Đảo chiều quay 
Chiều dài dây nguồn 
Kiểu cách điện 

 
Khả năng cắt 
Khả năng cắt sâu 
Khả năng khoan  
Khả năng taro 
Khả năng khoan 
Kiểu đầu gắn dao cụ 
Đầu trục chính 

320mm (đã hạ hết đầu khoan) 
90mm (không tính tay quay) 
240mm 
160mm 
12.5kg  
 
720W 
110V I 230V  AC (tùy quốc gia) 
6.5A I 3.2A 
IP20 
380V /phút 
550V /phút 
1 cấp (PB32Combi vô cấp) 
No (PB32Combi có đảo chiều) 
2.5m 
CLASS I 
 
032mm  
25mm (sâu 50mm phải mua thêm đầu nối Abor) 
13mm (18mm nếu dùng mũi khoan đặt biệt) 
Chi có PB32 COMBI 
 có 
3/4" Weldon Shank Arbor hoặc đầu cặp 13mm 
½” x20 UN 

 
Kích thước đế từ  160mm x 85mm 
Công suất đế từ  60W 
Lực giữ đế từ  1000kg (Trên tấm phẳng dày 25mm) 
Độ dày vật liệu nhỏ nhất   10mm (minimum recommended) 

 
Độ ồn bánh răng 
Độ dao động tay quay 

86 dBA 
Không hơn 2.5 m/s 

 
MODEL : PB 32 COMBI 
 
Chạy cùng chiều/ đảo chiều có 
Tốc độ điều chĩnh    25-550v/p (không tải) 
 
PHỤ TÙNG CHUẨN:. 
 
 
- Đầu cặp dao 3/4” Weldon Shank Arbor (25mm cắt sâu) 
- Đầu khoan 13mm và khóa 
- Hộp nhựa 
- Dây an toàn 
- Tấm che an toàn 
- 250ml Dầu bảo dưỡngl 
- Bộ lục giác 
- Cơ lê 
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4 PB32 - Revised 120810  

MÔI TRƯỜNG SỬ DỤNG THIẾT BỊ 
 
 
Công cụ này có chức năng dùng để khoan lỗ (twist drills), khoét lỗ (annular cutters) , 
doa lỗ (counterbores), Vác miệng lỗ (countersinks) và khoan tầng ( step drills) . Vì vậy 
sẽ được sử dụng rộng rãi trong các ngành công nghiệp. 
Model PB 32 COMBI điều khiển tốc độ vô cấp, cho phép Taro ren 
 
Thiết bị được cố định trên bề mặt kim loại gia công bằng lực từ, loại từ điện cơ sở. 

 
Thiết bị này phải sử dụng trong môi trường mà thời tiết được bảo vệ như không 
nắng mưa, không ẩm ướt., và khuyến cáo nên sử dụng dễ dàng các loại phụ tùng , 
dao cụ của thương hiệu  Powerbor  

 
Thiết bị này có thể được sử dụng theo chiều dọc, chiều ngang và chiều lộn 
ngược, cung cấp độ bám dính từ tính mạnh mẻ và cho phép phù hợp với từng 
môi trường  

 

 
MÔI TRƯỜNG CẤM SỬ DỤNG THIẾT BỊ 

 
 
Thiết bị sẽ không được sử dụng khi dây nối đất của điện  không được nối đất. 

Thiết bị sẽ không được sử dụng trong môi trường có thể xảy ra cháy nổ. 

Thiết bị không được làm việc trong môi trường ẩm ướt, hoặc nước làm mát dao cụ 

xâm nhập vào thiết bị. 

Nếu thiết bị được sử dụng trong các vị trí lộn ngược, dung dịch lỏng làm mát sẽ không 
được sử dụng để ngăn chặn xâm nhập của dịch vào hệ thống điện, Dung dịch dạng bột 
nhảo sẽ được sử dụng thay thế. 

 
Thiết bị không bao giờ được đặt trên một vật gia công giữa các điện cực ( que hàn) và 
dây đất (dây mass) của một thợ hàn đang hàn hồ quang. Thiệt hại đối với máy sẽ cho kết 
quả là dòng điện dây mass của máy hàn đi xuyên qua dây đất (ground) của thiết bị hoặc 
ngược lại. 
 
Thiết bị không được làm việc trong môi trường mà điện áp bất thường, thấp hơn điện 
áp qui định, nên kiểm tra sự bất thường đó trước khi vận hành thiết bị.. 

 
Khi vận hành trên một điện áp thấp sẽ làm giãm lực từ ,ảnh hưỡng tới quá trình khoan 
cắt vì sẽ hở đế từ khỏi bề mặt bám khi vận hành 
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5 PB32 - Revised 120810  

AN TOÀN CHO THIẾT BỊ 
 

CHÚ Ý: Khi sử dụng các công cụ điện biện pháp phòng ngừa an toàn cơ bản 
phải luôn luôn được áp dụng để giảm nguy cơ cháy, điện giật hoặc thương 
tích cá nhân.  
Xin hãy đọc sau đây một cách cẩn thận.  

 
 

Môi trường làm việc. 
 

Luôn giữ khu vực làm việc đủ ánh sáng và gọn gàng. Một không gian làm việc không 
đủ ánh sáng hoặc rối tung có thể dẫn đến tai nạn.  
Luôn luôn đảm bảo khu vực làm việc là đủ ánh sáng và gọn gàng. 

 
 

Môi trường cháy nổ. 
 

Trong quá trình vận hành thiết bị có thể phát ra tia lửa (cổ góp chổi than), vì vậy 
có thể đốt cháy các chất dễ cháy như chất khí, chất lỏng dễ cháy hoặc bụi. 
 
Ngoài ra bụi có thể nhập vào đầu khoan thong qua cánh quạt gió của công cụ 
điện, có thể  gây tắc nghẽn và quá nóng. 
 
Không vận hành công cụ này trong một môi trường khả năng gây nổ 

 
 

Người chứng kiến, trẻ em ở nơi làm việc. 
 

Luôn luôn đảm bảo rằng bất kỳ người đứng xem bên trong môi trường làm việc được 
lưu giữ an toàn cách xa các bộ phận chuyển động của thiết bị. 
 
Không vận hành công cụ này trong sự hiện diện của trẻ em. 
 
Bất kỳ mất tập trung có thể gây ra mất kiểm soát của công cụ có thể dẫn đến thương 
tích cá nhân. 
 
Vận hành các công cụ trong một môi trường an toàn. 
 
Đảm bảo mọi người ở gần được an toàn. 

 
 

Che chắn an toàn thiết bị 
 

Luôn luôn sử dụng tấm chắn nhằm bảo vệ an toàn cho người và các thiết bị . 
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6 PB32 - Revised 120810  

AN TOÀN ĐIỆNAlways carry the power tool properly with the carrying handles 
 

Nối đất và dây nối đất 
 
Khi sử dụng thiết bị luôn luôn phải nối đất bằng dây nối đất của nguồn điện. 

 
Dây nguồn của thiết bị phải được cắm vào một ổ cắm và tiếp đất hoặc nối đất đúng theo 

quy định và các mã số mà môi trường làm việc đó qui định. 

Không bao giờ được tháo rời dây đất khi vận hành thiết bị. 
 
Không nên sử dụng đầu nối chuyển. 

 
Luôn kiểm tra nguồn điện bởi một người thợ điện có tay nghề.Nếu nghi ngờ ổ cắm hoặc 
nguồn không được nối đất 
Nếu gặp sự cố về điện, dây nối đất sẽ tạo trở kháng thấp, tạo sự an toàn cho người sử 
dụng. 
. 
Dây điện nguồn 

 
Không bao giờ mang,xách thiết bị bằng chính dây điện hay ống bọc dây điện của nó. 

Luôn giữ dây điện tránh xa nguồn nhiệt, dầu hay các vật sắc bén 

Không bao giờ nắm dây điện nguồn để kéo nó ra khỏi ổ cắm. 
 
Luôn mang xách thiết bị đúng như qui định, thường xuyên kiểm tra định kỳ dây nguồn 

điện  

Nếu có sự cố về điện xảy ra,không được sử dụng thiết bị cho đến khi được sửa 
chữa bởi một người thợ có tay nghề.. 

 
Một dây điện hư hỏng có nguy cơ sẽ bị điện giật. 

 
 Sử dụng thiết bị ở công trường 
 
Không nên sử dụng và để thiết bị bên ngoài khi trời mưa hoặc ẩm ướt, nước xâm nhập 
vào thiết bị sẽ làm tăng nguy cơ điện giật. 
 
Khi vận hành thiết bị bên ngoài, nếu cần thiết, nên có một dây nguồn chuyên sử dụng 
ngoài trời để cấp cho thiết bị.  
Những dây kéo dài chuyên sử dụng ngoài trời và làm giảm nguy cơ điện giật 

 
Bộ phận điện của thiết bị 

 
Bộ phận điện của thiết bị được bố trí bên trong thân máy, vì vậy bộ phận điện sẽ được 
chính thân máy bảo vệ cách điện. 

 
Các nút trên bảng điều khiển không được tùy ý di chuyển hay sửa chữa nếu người thợ 
điện không được đào tạo hay có trình độ thích hợp. 
. 
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7 PB32 - Revised 120810  

AN TOÀN CHO NGƯỜI  SỬ DỤNG the power tool properly with the carrying handles pro- 
 

Chú ý: 
 
Luôn luôn chú ý những gì bạn đang làm, những công việc bạn đang làm trong suốt quá 
trình sử dụng thiết bị.. 

 
Không sử dụng các chất kích thích như ma túy, thuốc lá, rượu , bia….khi sử dụng 
thiết bị 

 
Chỉ cần một chút không chú ý, thiết bị có thể gây thương tích cho bạn. 
 
Quần áo 

 
Luôn luôn ăn mặc phù hợp, không mặc quần áo hoặc đồ trang sức lỏng lẻo. 

 
Các bộ phận như Tóc dài, áo lông, găng tay….không được để vướng vào các bộ 

phận truyền đồng của thiết bị.  

Khởi động máy khi vô tình 
 
Hãy chắc chắn núm công tắc nguồn đang ở vị trí OFF trước khi cắm điện vào máy. 

Khi làm hoặc di chuyển các công cụ luôn luôn giữ cho ngón tay của bạn ra khỏi thiết bị 

trước khi bật ON, Nếu không khi bật nguồn điện về vị trí ON có thể xảy ra tai nạn . 

Khởi động máy khi cố ý 

Trước khi khởi động máy cần di chuyển các dụng cụ tháo lắp khỏi thiết bị.nếu Không các 

dụng cụ này có thể gây ra tai nạn cho bạn. 

Đồ bảo hộ lao động cá nhân 
 
Luôn đeo kính bảo vệ mắt. 
Luôn luôn đeo bảo vệ tai. 
Luôn luôn đeo bảo vệ đầu. 
Luôn luôn mang giày an toàn chống trượt. 
 
Khi thích hợp đeo khẩu trang và găng tay tùy thuộc vào môi 
trường làm việc. 

AN TOÀN TRONG SUỐT QUÁ TRÌNH LÀM VIỆC 
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8 PB32 - Revised 120810  

BIỆN PHÁP AN TÒA ĐẶT BIỆT KHI SỬ DỤNG KHOAN TỪA                                 
 

 
Dây đeo an toàn 
 
Các cơ sở điện nam châm điện trên thiết bị này có thể phát ngừng hoạt động nếu có một 
sự gián đoạn nguồn cung cấp điện hoặc sự cố điện. 
Dây đeo an toàn cung cấp nên được sử dụng mọi lúc để ngăn chặn thiết bị rơi trong 
trường hợp mất điện hoặc sự cố điện, có thể gây ra chấn thương. 
Dây đeo an toàn nên được gắn liền với các điểm sử dụng và phải kiểm tra trước khi bắt 
đầu bất kỳ hoạt động khoan hay cắt. 

 
Lực bám đế từ 
 
Sức mạnh nam châm phụ thuộc vào độ dày và tình trạng của vật liệu mảnh làm việc. 
Luôn luôn đảm bảo rằng các mảnh làm việc có độ dày tối thiểu 12mm hoặc 1 / 2 "để đảm 
bảo có độ bám dính từ tính đầy đủ. 
Nếu các mảnh làm việc ít hơn 12mm hoặc 1 / 2 ", sau đó một mảnh thép tấm 12mm hoặc 
1 / 2" độ dày và lớn hơn so với dấu chân nam châm phải được chèn vào giữa nam châm 
và mảnh làm việc để bổ sung kết dính từ. 
Các bề mặt mà trên đó nam châm được đặt phải sạch, phẳng và rõ ràng từ các mảnh vỡ 
hoặc rỉ sét. Các cơ sở của nam châm nên được kiểm tra để đảm bảo nó cũng sạch sẽ 
bằng phẳng. 
Luôn luôn kiểm tra an toàn là nam châm và các vật liệu làm việc trước khi bắt đầu bất kỳ 
hoạt động khoan cắt. 
Không sử dụng các thiết bị khác trên cùng một ổ cắm điện, những khác biệt trong 
nguyên nhân điện áp của các thiết bị khác có thể dẫn đến các nam châm ngừng hoạt 
động. Luôn luôn chúng ta nên sử dụng trên ổ cắm điện riêng của mình. 
 
Thiết bị này có thể được sử dụng trên một bề mặt thẳng đứng hay lộn ngược nếu được 
cung cấp bởi vật liệu có độ bám dính từ tính đầy đủ, cẩn thận nên được thực hiện khi 
khoan thẳng đứng hoặc lộn ngược.Khi sử dụng máy theo chiều dọc hoặc lộn ngược dao 
cụ và phôi sẽ nóng hơn lúc bình thường. Luôn luôn đeo thiết bị bảo hộ cá nhân thích 
hợp 

 
Khi cắt 

 
Khi sử dụng dung dịch làm mát hoặc bôi trơn, phải đảm bảo rằng các loại đó không bi 
xâm nhập vào thiết bị (do quạt gió hút vào). 

 
Nếu thiết bị được sử dụng lộn ngược xuống, sử dụng dung dịch dạng nhảo thay vì dung 
dịch lỏng để ngăn chặn khả năng dịch xâm nhập vào hệ thống điện. 

 
Khi sử dụng thiết bị cắt phải đảm bảo rằng các lỏi cắt (phôi thừa) bị đẩy ra vào cuối hành 
trình cắt sẽ không gây nguy hiểm cho bất cứ ai trong vùng lân cận, nếu làm việc ở độ cao 
nên có thiết bị thu hồi lõi cắt ( phôi thừa) là cần thiết nhất. 

 
Nên cẩn thận với lõi cắt (phôi thừa, vì nó rất nóng và sắc cạnh, do đó cần mang bao tay khi 
thu hồi.  
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9 PB32 - Revised 120810  

SỬ DỤNG THIẾT BỊ VÀ BAO DƯỠNGproperly with the carrying handles 
 

Đảm bảo rằng thiết bị luôn làm việc an toàn. 
 
Không sử dụng các công cụ điện nếu công tắc nguồn không bật hoặc tắt được, bất kỳ 
công cụ mà không thể được bật hoặc tắt với chuyển đổi được sẽ nguy hiểm và phải 
được sửa chữa trước khi sử dụng. 
 
Luôn luôn ngắt kết nối từ việc cung cấp điện trước khi thực hiện bất kỳ điều chỉnh, thay 
đổi phụ kiện hoặc lưu trữ các công cụ. Điều này sẽ ngăn chặn nguy cơ thiết bị khi vô 
tình khởi động  
 
Luôn luôn lưu trữ thiết bi không sử dụng ngoài tầm với của trẻ em và người chưa qua 
đào tạo. Công cụ nguy hiểm trong tay của một người sử dụng chưa qua đào tạo. 
 
Duy trì chế độ bảo dưỡng chăm sóc thiết bị, giữ cho chúng được mới và sạch sẽ, Thiết 
bị có bảo dưỡng tốt sẽ giúp kiểm soát dễ dàng hơn.  
Không vận hành thiết bị với sự thiếu hiểu biết hoặc đang trong tình trạng hư hỏng, điều 
này có thể làm động cơ quá tải. 
Kiểm tra định kỳ thiết bị,tìm ra những phụ tùng hư hỏng để thay thế kịp thời.giúp hiệu 
suất làm việc của thiết bị cao hơn và tránh tai nạn đáng tiếc xảy ra.  
Khuyến cáo : chỉ nên thay thế những phụ tùng chính hãng của nhà máy, nếu thay thế 
bằng những phụ kiện không đúng, hư hỏng và tai nạn có thể xảy ra khi sử dụng 

 
 
DỊCH VỤAlways carry the power tool properly with the carrying handles provided. 

 

Chỉ những nhân viên sửa chữa được đào tạo nên thực hiện dịch vụ công cụ. Dịch 
vụ bảo dưỡng được thực hiện bởi nhân viên chưa qua đào tạo có thể dẫn đến 
nguy cơ chấn thương. 
Đối với dịch vụ, chỉ sử dụng bộ phận thay thế giống hệt nhau, nên chú ý đến điện 
áp đang sử dụng và Model cụ thể để bảo đảm phụ tùng thay thế đúng chính xác 
và an toàn. 
 

 

BẢO HÀNH 
 
 

 
POWERBOR WARRANTY STATEMENT 

Thời gian Powerbor bảo hành thiết bị là 1 năm (1).Trong thời gian bảo hành sẽ được 
sửa chữa các lỗi hay phụ tùng miễn phí. Bảo hành này là vô hiệu nếu sản phẩm đã bị 
hư hỏng do tai nạn hoặc sử dụng không hợp lý, bỏ bê, sử dụng không đúng hoặc các 
nguyên nhân khác phát sinh từ các khuyết tật trong vật liệu hay tay nghề của người vận 
hành máy,Không có bảo hành thể hiện khác được đưa ra hoặc ủy quyền. Powerbor từ 
chối bất cứ sự bảo đảm nào về tính thương mại hay phù hợp với bất kỳ khoảng thời 
gian vượt ra ngoài bảo hành, và không chịu trách nhiệm về những thiệt hại ngẫu nhiên 
hay do hậu quả. Để có được dịch vụ bảo hành, trả lại hàng (s) khách hang liên hệ tới  
trung tâm dịch vụ sửa chữa gần nhất có thẩm quyền.  
 

 
This warranty is on lieu of any other warranty, expressed or implied, including any 

warranty of merchantability or fitness for a particular purpose. 
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10 PB32 - Revised 120810  

SỬ DỤNG DÂY AN TOÀN carry 
 
Một dây an toàn được cấp theo máy 

Trên thiết bị có 2 móc kiểu “D” 2 x'D' dùng 
cho việc lắp dây an toàn. 

 
Luôn lắp dây an toàn thật chắc chắn và chính 
xác trước khi khởi động thiết bị. 

 
Dây đeo an toàn được sử dụng để giảm nguy 
cơ chấn thương trong trường hợp của một 
nguồn cung cấp điện hoặc sự cố điện. 

 
Các dây đeo sẽ giúp giữ thiết bị trong trường 
hợp đế từ không bám chặt vào chi tiết cắt 
. 
Nếu dây an toàn bị hư hoặc bị mất phải được 
thay thế trước khi sử dụng thiết bị. 

 
KHÔNG sử dụng dây đeo an toàn như một 
phương pháp thay thế kẹp (thế nam châm 
điện),các nam châm điện sẽ có từ tính tốt 
bám dính vào mọi lúc trong khi sử dụng thiết 
bị. 
 

 
 
TẤM CHE BẢO VỆ 

 

  
Một bảo vệ an toàn được cung cấp thiết bi 
này, nó phải được gắn trước khi sử dụng . 
 
Bảo vệ được cố định ở 3 điểm, bởi các ốc lục 
giác trên phần đầu động cơ (như hình minh 
họa). Chú ý các tấm đệm bằng cao su trên đai 
ốc lục giác.  
 
Các ốc vít phải được siết chặt vừa đủ để các 
vòng đệm đủ lỏng tạo điều kiện cho tấm bảo 
vệ trượt. 
 
Bảo vệ có khoảng trượt 50mm là đủ tiêu 
chuẩn chiều dài cắt. 
 
Bảo vệ cần được điều chỉnh để nó có thể 
trượt  
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LẮP MŨI CẮT VÀO ĐẦU CẶP 

 

Đầu kẹp dao cắt có hình côn.kiểu 
Powerbor 3/4" Weldon s h a n k  D ù n g  c h o  
l ư ỡ i  c ắ t  d ạ n g  r ă n g  x o ắ n . 

 
Đối với kiểu đầu này, sẽ có 2 vị trí để cố định 
lưỡi cắt lệch nhau 90° ( 2 ốc lục giác như  
hình minh họa.) 

 
Gắn lưỡi cắt:. 
Đầu tiên đặt chốt định tâm vào trong mũi cắt 
(chốt định tâm có độ dài phù hợp với mũi 
cắt),nới lỏng 2 ốc lục giác trên đầu kẹp dao. 
Đẩy mũi cắt từ dưới lên trên cho tới khi 
chạm ở vị trí trên cùng. Khóa 2 ốc lục giác 
lại.( xem hình minh họa). 

 
 
LẮP ĐẦU CẶP MŨI KHOAN 

 

 
Để thay thế đầu kẹp dao cắt (A) bằng đầu cặp  
khoan. Trước tiên gỡ bỏ đầu kẹp dao cắt. 
 
Để làm điều này, bằng cách sử dụng 2 Cờ lê 
vòng miệng, đặt một cờ lê trên của trục và một 
phía dưới trục, như hình minh họa. 
 
Xoay Cơ-le phía dưới theo chiều kim đồng hồ 
(nhìn từ phía trên) cho đến khi cờ lê tháo rời 
được khớp nối. (xem hình minh họa) 
 
Nếu có thể cho phép thì bật nút đế từ chon am 
châm hoạt động để giữ máy cố định trong khi 
loại bỏ đầu cặp dao cắt. 
 
Trong trường hợp đầu cặp dao bị vặn quá chặc, 
có thể dung búa mềm để đóng vào Cơ lê (chú ý 
phải đúng chiều tháo ra). 
 
Tháo bỏ khung đở (B) đầu cặp dao cắt, Điều 
này được thực hiện bằng cách loại bỏ hai hình 
lục giác bắt vào than trên khung đở. 
Lắp đầu cặp thích hợp (13mm) vào trục chính. 
 
Khi muốn thay thế đầu cặp mũi khoan bằng đầu 
kẹp dao thì làm theo qui trình ngược lại. 

 
Kiểm tra độ an toàn của đầu kẹp dao trước khi 
sử dụng. 
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VẬN HÀNH TAY QUAY 

 

Di chuyển đầu khoan lên xuống là một bộ phận gồm 3 tay 
quay (C) được gắn vào trục quay (D).  

 
Bộ phận truyền động này, sẽ quay trượt trên thanh răng 
giúp cho đầu khoan di chuyển lên xuống. Điều này rất hữu 
ích khi chọn hành trình khoan .  
 
Các tay quay được thiết kế cùng một bên với bảng điều 
khiển.vì vậy rất dễ dàng thao tác vận hành. 

 
Bình thường các tay quay được bố trí bên tay phải (nhìn từ 
phí trước) nhưng nếu cần thiết vẩn có thể ráp ngược lại 
bên tay trái để phù hợp cho người và vị trí đang làm việc 
 
 
Tháo ốc lục giác “E” (như hình vẽ minh họa  
Tháo nắp chụp trục bánh răng, sau đó trục có thể được 
tháo ra. 

 
Trục bánh răng sau khi tháo ra có thể được gắn ở phía đối 
diện của máy, Chú ý luôn đảm bảo các bánh răng ăn khớp 
gia với ray thuyền động 
 
Sauk hi đặt trục bánh răng vào vị trí,nắp chụp trục bánh 
răng được lắp lại và vít đầu lục giác của nó thắt chặt lại. 
(lưu ý trên hình minh họa nút E đã chuyển qua bên tay phải 
rồi) 
 
VẬN HÀNH ĐẾ TỪMAGNET CONTROL PB32 

 

Đế từ sẽ hoạt động bám giữ trong suốt quá trình làm việc  
Có một phím công tắt (F) trên bảng điều khiển dung để bật tắt 
đế từ (xem hình minh họa) 
Chữ '0'  tương  ứng  OFF (tắt), chữ  'I' tương ứng ON.(mở) 

 
Bật về vị trí OFF trước khi cắm vào nguồn điện. 
Mặt tiếp xúc của đế từ và vật liệu cần cắt phải sạch sẽ và 
phẳng độ dày tối thiểu nhất là 10mm 

 
Khi nối vào nguồn điện, đèn báo nguồn sẽ sang, bật 
công tắc về vị trí ON ( chữ “I” đế từ bắt đầu hoạt động. 
 
Phải kiểm tra sự bám của đế từ trước khi tiến hành 
khoan cắt. 

 
Đế từ được bảo vệ bởi cầu chì  20mm 2A (G). 
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17 PB70/2 • Re\tsed 030311 
 

 
 
 
VẬN HÀNH ĐỘNG CƠ PB32 

 

 Vận hành moter khoan khởi động/dừng bằng nút “H” trên 
bảng điều khiển như hình minh họa  
Nhấn vào nút màu xanh là ON màu đỏ là  OFF. 

 

Nút màu xanh lá cây được thiết kế “chìm” trong khung 
công tắt. Nút màu đỏ đượcthiết kế nổi lên phía trên 
khung công tắc. Điều này là để ngăn chặn hoạt động 
vô ý của người vận hành. 
Các động cơ sẽ không hoạt động trừ khi nam châm 
điện chưa được bật  
Trước khi bắt đầu các động cơ, sự an toàn của nam 
châm sẽ được kiểm tra độ bám, nếu chuyển động bất 
kỳ hư hỏng nào cần phải sửa chữa trước khi sử dụng 
khoan.  
Moter hoạt động bởi công tắc tự giữ dạng Relay, nếu 
điện bị gián đoạn động cơ sẽ dừng lại và sẽ không khởi 
động lại tiếp tục cho đến khi nút điều khiển động cơ 
được vận hành trở lại. 
 
TỐC ĐỘ CẮT – MŨI CẮT HSS ĐỘ CẮT – MUI HSS 

 

Máy Model PB32 được thiết kế 1 cấp tốc độ khoan với tốc độ tải bình thường là 380 vòng / 
phút.(550v/p không tải). Dưới tải PB32 sẽ điều chỉnh tốc độ của nó tùy thuộc vào tải trọng 
áp dụng tức là: một máy cắt nhỏ sẽ chạy nhanh hơn một máy cắt lớn hơn (nếu tỷ lệ thức 
ăn cùng được áp dụng) 
Máy PB 32 Combi sẽ điều chĩnh tốc độ cắt vô cấp, nhưng loai thiết bị này chi có thể cắt 
trên vật liệu sắt có độ cứng trung bình. 
Tốc độ cắt luôn tỉ lệ ngịch với đường kính cắt, nếu cắt lỗ có đường kính nhỏ thi tốc độ sẽ 
nhanh và ngược lại. 
Máy PB322 có quyền chọn lực mô-men xoắn/ tối ưu tốc độ trục chính cho việc cắt sử 
dụng mũi HSS trong khoảng 012mm đến 032mm, tiêu chuẩn cắt EN1 0025 S235J thép 
hoặc tương đương. 
                                       Bảng tra tốc độ - Đường kính – vật liệu 

 
 
 
 

XIN LƯU Ý: Những con số này được tính để tham khảo, hiệu suất thực tế sẽ được 
quyết định bởi loại vật liệu, độ dày, độ cứng, ứng dụng và tình trạng cắt 
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ĐIỀU KHIỂN ĐẾ TỪ PB32 COMBI 
 

Trên máy PB32 Combi công tắt (I) là công tắt dung để  
điều khiển tắt mở đế từ.  

 
Bậc „O‟ là tắt ( OFF) bậc „I‟ là mở (ON). 

 
Đảm bảo việc chuyển công tắt đế từ (nam châm) về 
OFF công tắt FWD / REV về vị trí OFF trước khi kết 
nối điện. 
 
Đảm bảo bề mặt tiếp xúc nam châm và chi tiết là sạch 
sẽ và bằng phẳng,độ dày tối thiểu cần thiết (10mm). 
 
Để mở đế từ (nam châm) hoạt động (ON), thì bật nút 
về vị trí “I” 
  
Việc bảo đãm an toàn của đế từ (nam châm) phải luôn 
luôn được kiểm tra trước khi bắt đầu vận hành khoan 
cắt 

  
 
ĐẦU KHOAN PB32 COMBI  FWD/REV 

 

Đầu khoan PB32 Combi được điều khiển bởi các nút “K” trên bảng điều khiển (xem hình 
minh họa). 

 
Moter cho phép trục chính quay thuân chiều và đảo chiều FWD / OFF / REV tùy theo 
chọn vị trí công tắt. Trước khi kết nối điện phải bật công tắt “K” về vị trí OFF . 

 
Để bắt đầu trục chính trong vòng quay bình thường của nó, chuyển đổi về vị trí FWD. 
 
Để bắt đầu trục chính quay ngược lại chọn công tắt về vị trí REV. 
 
Việc chuyển đổi công tắt FWD / OFF / REV KHÔNG BAO GIỜ được chuyển từ FWD 
về REV hoặc REV về FWD mà không đợi đến khi động cơ đã ngừng quay. Không 
tuân theo hướng dẫn này sẽ dẫn đến thiệt hại cho một trong hai động cơ hoặc thiết bị 
chuyển mạch. 

 
ĐIỀU KHIỂN TỐC ĐỘ PB32 COMBI 

 

Tốc độ điều khiển động cơ trên Combi PB32 là dành chủ yếu cho hoạt động Trao ren. 
 
Đối với sử dụng bình thường (sử dụng mũi cắt) nên được thiết lập tốc độ tối đa để cho 
phép công suất tối đa. 
 
Tốc độ điều khiển động cơ núm (K) cho phép tốc độ được giảm bằng cách xoay ngược 
chiều kim đồng hồ và tăng là xoay cùng chiều kim đồng hồ . 
 
Giảm tốc độ đáng kể sẽ làm giảm điện năng / mô-men xoắn khi cắt. 

Cty TNHH Giải Pháp Công Nghệ Thiết Bị Toàn Cầu Powerbor Model : PB32-PB32 Combi

Địa chỉ : 143 đường 6 , P Phước Bình , Q9 tp HCM 
Điện thoại : 08- 37281.963 (4 line) 
Fax : 08- 37281.966

14

www.ge
ts.

co
m.vn



19 PB70/2 • Re\tsed 030311  

SỬ DỤNG THIẾT BI  KHOAN BẰNG MŨI CẮT 
 

Đặt chốt định tâm vào trong lỗ mũi cắt ( chiều dài mũi định tâm phải phù hợp với chiều dài mũi 
cắt). 

 
Đặt mũi cắt vào đầu kẹp dao cắt như đã giới thiệu ở phần trước , lưu ý phải thật an toàn 
và chính xác. 

 
Máy phải làm việc trên một vật liệu nhiễm từ thật bằng phẳng sạch sẽ và có độ dày tối 
thiểu như qui định. 

 
Sử dụng chốt định tâm phù hợp với mũi cắt 

 
Bật công tắc đế từ, kiểm tra độ bám chắc của đế từ. 

 
Máy được cố định dây an toàn nhằm tránh tai nạn có thể xảy ra.(có thể do máy bị trượt , 
rớt….) 

 
Sử dụng dung dịch cắt (dung dich làm mát) cho bên ngoài mũi cắt hoặc vào tâm mũi cắt 
(tùy theo trục gắn dao cắt ), Việc sử dụng các dung dịch cắt sẽ nâng cao chất lượng cắt 
và kéo dài tuổi thọ của mũi cắt và thiết bị. 

 
Hạ tấm bảo vệ xuống 

 
Bật công tắc Moter về vị tri ON,sử dụng tay quay tiến hành thận trọng cho đầu khoan 
từ từ đi xuống, áp dụng áp lực dần dần cho đến khi cắt đã hình thành một đường rãnh 
của khoảng 3mm (1 / 8 "). Một khi rãnh áp lực được thiết lập có thể được tăng  

 
KHÔNG áp dụng áp lực quá nhiều, nếu áp lực quá mức cần thiết sẽ làm cho mũi cắt mau 
mòn, tiếp tục sử dụng sẽ dẫn đến thiệt hại cho động cơ máy khoan. 
  
Nếu động cơ có hiện tượng quá tải, phải giảm áp lực cắt. 
  

Trong lúc cắt , nếu phôi cắt ra quá nhiều , có thể tạm dừng lấy hết phôi ra, điều này giúp cho 
dung dịch làm mát tiếp xúc nhiều hơn với mũi cắt. 
 
Một máy cắt trong tình trạng tốt sẽ chỉ cần áp lực vừa phải vẫn có thể ăn phôi tốt và đều 
liên tục. Trong trường hợp không ăn được phôi hay phôi ra không đều, cần nên xem xét 
và kiểm tra lại. 
 
VẬN HÀNH- PHÔI CẮT 

 

Nếu cắt phôi ra nhiều quá mức phải tạm dừng để thu hồi bớt phôi cắt,Phôi cắt ra có thể 
nóng và rất sắc , vì vậy nên thận trọng   
Khi cắt hết hành trình áp lực cắt sẽ giảm và phần lõi cắt sẽ được đẩy ra bởi chốt định 
tâm, lõi cắt này có thể nóng , nên thận trọng khi thu hồi.. 
 
Nên cẩn thận và chắc chắn rằng lõi cắt không thể làm tổn thương bất cứ ai trong vùng 
lân cận, nên được ngăn chặn từ rơi xuống nếu có thể khi làm việc trên cao. 
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TARO REN — PB32 COMBI  
 

Máy PB32 Combi, có thể khoan với mũi khoan, mũi cắt và mũi Taro ren. 
 

Khả năng Taro PB32 Combi từ M6 tới M12. 

Máy này cho phép điều khiển tốc độ vô cấp, cho phéo động cơ quay xuôi và quay 

ngược. 

Máy khoan từ này cho phép các chức năng như khoét lỗ,khoan lỗ, và Taro ren. 
 

Nếu trường hợp chuyên về Taro nên sử dụng loại đầu cặp Taro để đãm bảo khi quay 
ngược mũi Taro không bị tự động tháo ra (phải mua thêm). 

 
Những hình ảnh dưới đây sẽ giới thiệu các kiểu mũi Taro Powerbor và đầu cặp 
Powerbor weldon shanks và 3/4” Weldon shank arbor . 

 

 
COMBI DRILL/TAP  - M6 - M10 

(M12 With Annular Drill) 
2-IN-1 DRILL TAP - M12 

 

To tap a hole first set up the machine as for drilling with annular cutters in previous 
chapters. Ensure the machine is secure before commencing any drilling operation. 

 
Khoan và Taro 

 
Khoan lỗ phù hợp với kích thước mũi Taro theo yêu cầu. 

 Tạm dừng máy, thay mũi Traro thích hợp vào. 

Thiết lập tốc độ trục chính với tốc độ Taro theo yêu cầu,  

Bắt đầu khoan trục chính, chọn chiều quay FWD, mũi Taro từng bước bắt đầu ăn vào 

vật liệu,lúc này sẽ không cần áp lực đè lên tay quay nửa.Khi Taro xong phải dừng động 

cơ, sau đó chuyển qua vi tri REV động cơ sẽ quay theo chiều ngược lại và kéo mũi Taro 

ra khỏi lỗ. 
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TARO REN — PB32 COMBI ONLY (Liên tục) 
 

MŨI KHOAN 2 TRONG 1 
 
Khi sử dụng loại mũi khoan và Taro 2 - trong - 1, loại mũi này khi gia công sẽ được giới 
hạn độ dày vật liệu và đường kính mũi khoan-Taro,tức là: M12 = 12mm (độ dày vật 
liệu).Do phần ren nằm phía sau phần mũi khoan (trên cùng một mũi khoan). 
 
Nếu tấm kim loại được khoan là dày hơn đường kính lỗ ren,thì loại mũi khoan này nên 
được sử dụng (vì sẽ tiết kiệm thời gian 2 lần). 
 
Vị trí khoan phải đảm bảo an toàn bám chắc chắn trên tấm kim loai làm việc. 
 
Thiết lập tốc độ trục chính đến tốc độ yêu cầu, khoan lỗ phù hợp với kích thước, nếu 
cần thiết có thể đều chỉnh tốc độ chậm lại (tùy thuộc vào kích thước) trước khi bắt đầu 
Taro. 
Luôn luôn sử dụng kết hợp khoan và taro phù hợp trên tấm kim loai nhắm đạt hiệu quả 
cao nhất và tuổi thọ thiết bị được kéo dài nhất. 
 
Khi Taro, mũi Taro sẽ ăn từng bước ren vào vật liệu mà không cần tới áp lực đè từ tay 
quay,chỉ cần áp lực lúc ban đầu một khi phần ren đã ăn vài ren vào vậ liệu sao đó mũi 
Taro tự động xuyên qua vật liệu. 

  Muốn ngừng Trao chi cần chuyển nút về vị trí  OFF  
Muốn đảo chiều quay bật OFF dừng trục chính, sao đó bậc qua vị trí REV,sau đó động 
cơ sẽ quay đảo chiều và kéo mũi Taro ra khỏi vi tri gia công. 

 
Sau khi Taro xong 1 lỗ , chúng ta có thể di chuyển máy qua vi trí khác  

 
CHÚ Ý: không bao giờ chuyển máy từ vi trí REV sang vi trí FWD hay ngược lại mà bỏ 
qua chế độ OFF,( Phải dừng máy lại trước khi chuyển vi trí ). Nếu thực hiện sai thao tác 
này sẽ làm hư hỏng động cơ và hộp số  

 

TỐC ĐỘ TARO rev/min 

Tap Size Mild Steel Alloy Steel 

M6 480 320 

M8 360 240 

M10 290 190 

M12 240 160 

Bảng thông số này có tinh chất tham khảo, trong từng điều kiện làm việc cụ thể 
sẽ cho phép chọn tốc độ thích hợp khác nhau. 

 
 

BỘ PHẬN LÀM MÁT 
 

Đầu cặp dao cắt PB32 và PB32 Combi được thiết kế 1 lỗ dẫn nước làm mát vào bên 
trong tâm mũi cắt. 
Đây là bộ phận phải mua thêm mà không có kèm theo máy. 
 
Hệ thống này phải được quy định tại thời điểm mua, như hệ thống nước làm mát bên 
ngoài không được trang bị theo cho máy. 
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BẢO DƯỠNG 
 
  

Để giữ cho máy này trong một điều kiện làm việc bảo trì an toàn nhất định thường là 
bắt buộc. 
1. Các bộ phận truyền động phải được kiểm tra, điều chỉnh lại. 
2. Các thanh truyền động sẽ cần phải được bôi trơn dầu định kỳ. 
3. Đế từ (nam châm điện) phải được kiểm tra thiệt hại trên bề mặt từ tính của nó 
hoặc lớp nhựa bảo vệ, thiệt hại cần được sửa chữa trước khi sử dụng máy khoan. 
4. Hàng tháng phải kiểm tra chổi than xem có mòn hay không.Nếu chổi than bị mòn 
quá mức sẽ gây ra đánh lửa và làm hư hỏng động cơ.  

 
 
 
THÁO VÀ THAY MỚI CHỔI THAN 

 

 Các chổi than carbon (M) có thể được tháo ra 
bằng cách đơn giản là mở nắp chổi than (L). 
 
Khi tháo nắp chổi than, sẽ thấy 1 miếng kim loại 
có lo xo,chỉ đơn giản là rút chổi than ra  để kiểm 
tra hoặc thay thế nó 
 
Khi thay thế chổi than,cho chổi than trượt vào ổ 
giử than,sau đó đậy nắp chổi than lại, hãy chắc 
chắn nắp đậy đã cố định được chổi than.sau đó 
dùng vít dẹp vặn nắp chổi than lại. 
Luôn luôn sử dụng phụ tùng thay thế chính hãng. 

 
Chổi than này là loại tự động,khi chổi than hết tới 
một vị trí nào đó sẽ tự động dừng động cơ. ( nhờ 
một lò xo và chốt cao su nằm bên trong chổi than). 
ACCESSORIES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

18Y170—PB32 
CHUCK ADAPTOR 

 
This allows the drill 
chuck to be quickly 
placed into the arbor 
of the machine. 

18YPIPE—PIPE CLAMP 
 
This allows the drill to be mounted 
on a pipe or cylindrical object, the 
magnet attaches to the “saddle” so 
the material of the workpiece does 
not need to be magnetic. 
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Item Part Number Description 
30 18ZA30 BRUSH CAP - HITACHI 961-781 
31 18ZA31 SET CARBON BRUSHES - HITACHI 999-073 
33 18ZA33 BRUSH HOLDER - HITACHI 981-586 

34a 18ZA34A HEX SOCKET SET SCREW - HITACHI 985-114 
36 18ZA36 D-TYPE HANDLE - HITACHI 982-794Z 
37 18ZA37 M10 SPECIAL BOLT - HITACHI 983-796Z 
38 18ZA38 TAPPING SCREW - HITACHI 937-807 
39 18ZA39 M5 WASHER (10) - HITACHI 949-424 
40 18ZA40 HANDLE (B) - HITACHI 984-361 
41 18ZA31 SET CARBON BRUSHES - HITACHI 999-073 
42 18ZA42 SWITCH (2P PILLAR) - HITACHI 971-667Z 
43 18ZA43 TUBE (D) - HITACHI 981-373 
44 18ZA44 PILLAR TERMINAL - HITACHI 982-804Z 
45 18ZA45 PILLER TERMINAL (B) - HITACHI 982-805Z 
46 18ZA46 REVERSING SWITCH ASSEMBLY - HITACHI 982-802Z 
47 18ZA47 HANDLE (A) - HITACHI 984-360 
48 18ZA48 TAPPING SCREW (W/W) D4 X 20 - HITACHI 982-095 
49 18ZA49 SUPPORT (B) - HITACHI 930-153 
51 18ZA51 TAPPING SCREW - HITACHI 930-446 
52 18ZA52 TUBE (D) - HITACHI 981-373 
53 18ZA53 TERMINAL 50061 (10) - HITACHI 959-146 
54 18ZA54 CORD CLIP - HITACHI 960-266 
55 18ZA55 HITACHI LABEL - HITACHI 957-561 
56 18ZA56 CORD ARMOUR (D8.8) - HITACHI 953-327 
57 18ZA57 CORD - HITACHI 500-231Z 
58 18ZA58 SPECIAL SCREW - HITACHI 981-122 

 
 18X305 COMPLETE HITACHI D13 MOTOR UNIT - 110V 
 18X306 COMPLETE HITACHI D13 MOTOR UNIT - 240V 
 

24 
P

B
32 - R

evised 120810 

PB32 MOTOR - PARTS LIST 
 

Item Part Number Description 
1 18ZA01 CHUCK WRENCH - HITACHI 930-515 

2b 18ZA02B DRILL CHUCK (13 VLR)(SUPPLY WITH 18ZA01) - HITACHI 950-275 
3b 18ZA03B SPINDLE D13 - HITACHI 981-667 
4 18ZA04 RETAINING RING (10) - HITACHI 939-556 
5 18ZA05 BALL BEARING - HITACHI 620-2VV 
6 18ZA06 RETAINING RING (10) - HITACHI 939-544 
7 18ZA07 TAPPING SCREW - HITACHI 957-725 
8 18ZA08 M5 SPRING WASHER (10) - HITACHI 949-454 
9 18ZA09 GEAR COVER - HITACHI 981-650 

10 18ZA10 FINAL GEAR - HITACHI 983-448 
11 18ZA11 BALL BEARING - HITACHI 627-VVM 
12 18ZA12 SECOND PINION - HITACHI 981-652Z 
13 18ZA13 M8 WASHER (10) - HITACHI 949-426 
14 18ZA14 BALL BEARING - HITACHI 608-VVM 
15 18ZA15 INNER COVER ASSEMBLY - HITACHI 982-791 
16 18ZA16 WASHER - HITACHI 984-357 
17 18ZA16 WASHER - HITACHI 984-357 
18 18ZA18J ARMATURE - 110V - HITACHI 981-657J 
- 18ZA18 ARMATURE - 240V - HITACHI 981-657 

19 18ZA19 FAN GUIDE - HITACHI 981-562 
21 18ZA21 TAPPING SCREW - HITACHI 931-875 
22 18ZA22 TAPPING SCREW - HITACHI 981-561 
23 18ZA23J FIELD COIL - 110V - HITACHI 982-797J 
- 18ZA23 FIELD COIL - 240V - HITACHI 982-797 

24 18ZA24 WASHER (C) - HITACHI 984-367 
25 18ZA25 BEARING LOCK - HITACHI 946-362 
26 18ZA26 BRUSH TERMINAL - HITACHI N/A 
27 18ZA27 BRUSH TERMINAL - HITACHI 982-801Z 

 
28a 18ZA28A HOUSING ASSEMBLY - HITACHI 982-790Z 
29 18ZA29 SIDE HANDLE FOR M10 - HITACHI 981-205 
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PB32ARBOR 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 ITEM  Part No.  Description  
7 18Y130 ARBOR BODY (1/2"  X 20 UN) 
8 18X321 ARBOR SPRING 
9 18X323 ARBOR PISTON 
10 18X206 3/4"  INTERNAL CIRCLIP 
34 18X205 M8 x 8  SOCKET SCREW 
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PB32 SAFETY GUARD 
 
 
 
 
 

 

Cty TNHH Giải Pháp Công Nghệ Thiết Bị Toàn Cầu Powerbor Model : PB32-PB32 Combi

Địa chỉ : 143 đường 6 , P Phước Bình , Q9 tp HCM 
Điện thoại : 08- 37281.963 (4 line) 
Fax : 08- 37281.966

26

www.ge
ts.

co
m.vn




