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7. ELIMINARE PRODUS
În conformitate cu Directiva Europeană 2008/98/CE privind

deșeurile și punerea în aplicare a acestora în conformitate cu legislația
națională, instrumentele, utilajele care au ajuns la sfârșitul vieții trebuie
colectate separat și returnate la o instalație de reciclare compatibilă cu
legislatia in domeniul protejarii mediului.
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DECLARAȚIE DE CONFORMITATE
SC GOLDEN FISH SRL, având sediul social în Șoseaua de Centură Nr.6, sat

Ștefăneștii de Jos, comuna Ștefăneștii de Jos, Judetul Ilfov, Romania, inregistrată la
Re-gistrul Comerţului Ilfov cu nr. J23/2652/2016, CUI RO 22908031, prin
reprezentant legal Pastrav Gabriel Constantin în calitate de Administrator, declarăm
pe propria raspundere, cunoscând prevederile art. 292 Cod Penal cu privire la falsul
în declarații, faptul că produsul:

“Disc fierastrau circular pentru lemn (DZ-C285;DZ-C286)“
care face obiectul acestei declarații de conformitate nu pune în pericol viața,
sanătatea și securitatea muncii, nu produce impact negativ asupra mediului conform
Reg.1935/2004/UE privind materialele și obiectele destinate să vină în contact cu
produsele alimentare, respectiv Reg.10/2011/UE pentru materiale plastice în contact
cu produsele alimentare.

Semnat pentru și în numele: 
S.C. GOLDEN FISH SRL

Nume si prenumele persoanei împuternicite:
Mai 2020 GOLDEN FISH SRL Șoseaua de 
centură nr.6, Platforma betonată D.1.1, pav. 

admin,  biroul nr  .12, etaj 1, Cod postal 077175, 
sat Ștefăneștii de Jos,   comuna Ștefăneștii de 

Jos, Judetul Ilfov, Romania email: service@micul-
fermier .ro;  tel: +40 751 098 855

CERTIFICAT DE GARANTIE

În numele echipei noastre, vă mulțumim pentru încrederea pe care ne-ați acordat-o prin 
cumpărarea acestui produs și vă asigurăm de între-aga noastră colaborare. Echipa 

noastră vă stă la dispoziție pentru orice problemă tehnică sau comercială:
GOLDEN FISH SRL, Șoseaua de centură nr.6, Platforma betonată D.1.1, pav. 

administrativ, biroul nr.12, etaj 1, Cod postal 077175, sat Ștefăneștii de Jos, comuna 
Ștefăneștii de Jos, Judetul Ilfov, Romania

tel: +40 751 098 855; email: service@micul-fermier.ro

2021 Toate drepturile rezervate
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MANUAL DE UTILIZARE ȘI ÎNTREȚINERE

IMPORTATOR:   GOLDEN FISH SRL  FABRICAT IN PRC 
(service@micul-fermier.ro; contact@micul-fermier.ro)

► DZ-C285

► Diam. int 20mm
► Diam. ext 185mm
► Numar dinti 40T
► Grosime disc 1,4mm
► Material OL50,dantura TCT
► Pentru taiere lemn
► Taiere uscata
► Utilizare cu fierastrau circular
► Dimensiuni : 29x24x28mm
► Ambalare 50buc/bax
► Masa neta :14kg
► Masa bruta : 15kg

Dantura din
Carbura de Tungsten

(TCT)
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1. INFORMAȚII GENERALE
Disc pentru taiere lemn, usor de utilizat cu ajutorul unui polizor fierastrau circular. Este special

proiectat pentru taierea materialelor:
-lemn,scandura,panouri din lemn,placaje din lemn.
Datorita materialului din care este confectionat discul este foarte rezistent si poate avea o utilizare
indelungata
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2. INSTRUCTIUNI DE SIGURANȚĂ
 După îndepărtarea ambalajului, verificați integritatea produsului și în caz de deteriorare vizibilă,

nu-l utilizați și contactați vânzătorul. Nu utilizati discuri care au defecte.

5. INSTRUCTIUNI DE UTILIZARE
• Inainte de utilizare verificati discurile pentru a nu prezenta nici un

defect
• Nu utilizati discuri care au defecte;
• Folositi discurile numai pe masini destinate pentru acest scop;
• Protejati-va, obligatoriu, fata, mainile, utilizati sorturi de piele si

pantofi de protectie suplimentar fata de alte masuri de siguranta;
• Utilizati echipamentul de protectie recomandat in cartea sculei

electrice;
• Folositi intotdeauna aparatoarea de protectie;
• Asigurati-va ca masina nu depaseste viteza maxima sau numarul

maxim de rotatii inscris pe disc;
• Curatati suprafata de fixare inainte de montarea discului; asigurati-va

ca montarea sa facut corect;
• Respectati sensul de rotatie a discului. Directia de rotatie a masinii

trebuie sa corespunda cu sagetata indicatea pe disc;
• Asigurati-va ca discul este bine centrat si fixat; Fixati foarte bine

materialul ce urmeaza a fi taiat;
• Nu suprasolicitati discul, faceti pauze de racire; Taiati sectiunile mari

in mai multe etape;
• Nu manipulati discul intr-o maniera dura; nu lucrati in sens invers;

evitati socurile.
• Nu inclinati discul, taiati numai sectiuni drepte si nu curbe, care

produc fisurarea si spargerea discului;
• Nu folositi presiune foarte mare de taiere, greutatea masinii este

suficienta;
• Folositi discul numai la taierea materialelor indicate. Nu se foloseste

la taierea metalelor;

 Cu o paleta larga de intrebuintari, discurile au o durata de viata extinsa iar praful nu este o
problema pentru zona de lucru. Cu o viteza de taiere mare, datorata numarului mare de dinti
discurile sunt ideale si eficiente pentru taierea, remodelarea sau redimensionarea
elementelor de constructie din lemn.

4.     ASAMBLAREA PRODUSULUI
Produsul se instaleaza numai pe aparate destinate pentru taierea materialelor lemnoase.

6. ÎNTREȚINERE
Discul se poate sterge fie cu o carpa de depunerile de praf fie se poate prin pulverizarea aerului
comprimat .Mentineti alezajul curat si asigurati-va ca discul este montat corect pe scula de taiere.
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► DZ-C286

► Diam. int 20mm
► Diam. ext 185mm
► Numar dinti 60T
► Grosime disc 1,4mm
► Material OL50
► Pentru taiere lemn
► Taiere uscata
► Utilizare cu fierastrau

circular
► Dimensiuni : 29x24x28mm
► Ambalare 50buc/bax
► Masa neta :14kg
► Masa bruta : 15kg

3. DESCRIEREA PRODUSULUI
 Discul este o placa circulara de taiere cu o margine exterioara dintata si ascutita. Nucleul

lamei este practic un disc din otel, fabricat cu multa acuratete.
 Taierea cu acest tip de disc se foloseste cu precadere in situatiile in care se impune o

acuratete ridicata in taierea materialelor lemnoase, rezultat obtinut doar prin taierea cu disc
de acest care ofera o precizie dimensionala si pozitionala deosebita.

 Discurile realizeaza taierea lemnului (sau a panourilor si placajelor lemnoase) prin aschierea
acestora intr-un mediu atat umed sau uscat cu o viteza foarte mare.


