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1. Pgedmluva

Prostudování, pochopení a dodrsování bezpeRnostních pokynp pgispívá

rozhodujícím zppsobem k Vaií bezpeRnosti a chrání Vás pged

poikozením zdraví.

Vái pgístroj od firmy Wacker obsluhujte a udrsujte podle pokynp

uvedenqch v provozním pgedpisu. Pgístroj od firmy Wacker se Vám za

tuto péRi odvdWRí bezporuchovqm provozem a vysokou spolehlivostí.

Vadné konstrukRní souRásti okamsitW vymWate.

Viechna práva, obzvláitW právo rozmnosování a roziigování jsou

vyhrazena.

Copyright 2006 by Wacker Construction Equipment AG

Tyto instrukce smí bqt – i zppsobem vqaatku – jen s vqslovnqm,

pgedcházejícím, písemnqm souhlasem Wacker Construction Equipment

AG dotiitWny, reprodukovány, pgetvágeny, rozmnosovány nebo iígeny.

Kasdq firmou Wacker neautorizovanq zppsob rozmnosování, iígení nebo

ulosení v jakékoliv formW a zppsobem na nosiRe dat, znamená poruiení

platného autorského práva a bude soudnW stíhán. Technické zmWny,

které slousí zlepiení naieho nágadí nebo zvyiují bezpeRnostní standard,

jsou vqslovnW vyhrazeny - také bez zvláitního oznámení.
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BezpeRnostní  pokyny
2. BezpeRnostní  pokyny

pro vrtací a sbíjecí kladiva s elektrick hm pohonem

2.1 Vieobecn W

2.1.1 SamostatnW obsluhovat vrtací a sbíjecí kladiva je dovoleno pouze
pracovníkpm, ktegí:

∗ dovriili 18. rok,

∗ jsou tWlesnW i duievnW schopní,

∗ byli instruováni pro práci s vrtacími a sbíjecími kladivy a prokázali
podnikateli své povWgení k provádWní takovqchto prací,

∗ poskytují pgedpoklad, se pgevzaté úkoly budou vykonávat spolehlivW.

Musí bqt urReni zamWstnavatelemk obsluze vrtacích a sbíjecích kladiv.

2.1.2 Vrtací a sbíjecí kladiva je tgeba provozovat specificky podle vqrobku s
respektováním provozního pgedpisu vqrobce a tWchto bezpeRnostních
pokynp.

2.1.3 Osoby povWgené obsluhou vrtacích a sbíjecích kladiv je tgeba seznámit
s potgebnqmi bezpeRnostními opatgeními, vztahujícími se ke stroji. Pgi
mimogádném pousití musí podnikatel sestavit a sdWlit potgebné
dodateRné pokyny.

2.1.4 U tWchto vrtacích a bouracích kladiv lze pgekroRit pgípustnou
posuzovanou hladinu hluku 89 dB (A). Pgi posuzované hladinW hluku
89 dB(A) a vyiií musí zamWstnanci nosit osobní ochranné prostgedky
proti hluku.
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BezpeRnostní  pokyny
2.2 Provoz

2.2.1 ÚRinnost obslusnqch prvkp nesmí bqt nepgípustnW ovlivaována nebo
ruiena.

2.2.2 ZajistWte, aby bylo zagízení pgipojováno pouze na napWtí a kmitoRet
uvedené na typovém itítku. Je tgeba dbát na dostateRnq prpgez
pgívodu.

2.2.3 Pgi opouitWní vrtacího a sbíjecího kladiva nebo pgi pracovních
pgestávkách je tgeba vypnout stroj, odpojit jej od elektrické sítW a odlosit
nebo odstavit v bezpeRné poloze.

2.2.4 K zabránWní poranWní oRí noste ochranné brqle.

2.2.5 DoporuRuje se nosit vhodné rukavice.

2.2.6 Pgi pracích s vrtacími a sbíjecími kladivy je tgeba nosit ochrannou obuv.

2.2.7 Vrtací a sbíjecí kladiva je tgeba zásadnW vést obWma rukama na
rukojetích k tomu urRenqch.

2.2.8 Pgi práci s vrtacím nebo pgíklepovqm kladivem, zvláitW pak pgi vrtání, je
tgeba dbát na bezpeRné stanoviitW obsluhy, pgedeviím pak na
leieních, sebgících atd.

2.2.9 Vrtací nebo pgíklepové kladivo je tgeba obsluhovat tak, aby se
zabránilo poranWní rukou pevnqmi pgedmWty. Pgi bouracích pracích na
vyvqienqch pracoviitích je nutné dbát zvqiené opatrnosti, aby se
kladivo nebo dokonce obsluha nezgítily.

2.2.10 Zabraate styku tWla s uzemnWnqmi Rástmi. Pgi prorásení prpchodp
apod. je tgeba dbát na eventuální elektrické a plynové vedení nebo
podobná zagízení. V prostorách, do nichs je probouráváno spojení, se
nesmí nikdo zdrsovat, nebok hrozí nebezpeRí zranWní odpadávajícím
zdivem nebo nástroji.

2.2.11 Drsák nástrojp je tgeba bWhem provozu udrsovat uzavgenq. U nástroje
a drsáku je tgeba zkontrolovat jejich opotgebení, aby byla zajiitWna
funkRnost drsáku.

2.2.12 Pgi práci s tímto pgístrojem mpse odletovat bouranq materiál. Proto se
v bezprostgedním pracovním okruhu pgístroje nesmWjí kromW obsluhy
zdrsovat sádné osoby.
SV00046CS 4



BezpeRnostní  pokyny
2.2.13 Pged vymWnou nástrojp je tgeba vrtací a sbíjecí kladiva odpojit od sítW.

2.2.14 Nástroje musí bqt vsdy v bezvadném stavu.

2.2.15 Je zakázáno pousívat vrtací a pgíklepová kladiva v prostorách s
nebezpeRím vqbuchu.

2.2.16 Pgívodního kabelu se nesmí nevhodnW pousívat k tasení nebo zvedání
agregátu. Také nepousívejte kabelu k vytahování vidlice ze zásuvky.
Kabel chraate pged horkem, olejem a ostrqmi hranami.

2.2.17 Elektrická zagízení a provozní prostgedky je dovoleno pousívat jen
tehdy, kdys vyhovují provozním a místním bezpeRnostním
posadavkpm. Musí bqt v gádném stavu a takto udrsovány.

2.2.18 Nevystavujte elektrické nágadí deiti. Nepousívejte elektrické nágadí ve
vlhkém nebo mokrém prostgedí.

2.3 Dozor

2.3.1 Vrtací a pgíklepová kladiva smWjí bqt pousívána jen s veikerqmi
ochrannqmi zagízeními.

2.3.2 Pged zahájením prací je tgeba zkontrolovat funkRnost obslusnqch a
bezpeRnostních zagízení.

2.3.3 U vrtacích kladiv je tgeba pged jejich uvedením do provozu pgezkouiet
funkci bezpeRnostní tgecí spojky.

2.3.4 Kabely je nutno pravidelnW kontrolovat hejsou-li poikozeny.

2.3.5 Pokud se zjistí nedostatky na bezpeRnostních zagízeních nebo jiné
nedostatky, které ovlivaují bezpeRnq provoz stroje, je tgeba neprodlenW
upozornit dozorce.

2.3.6 Pgi zjiitWní závad, které ohrosují provozní bezpeRnost, je tgeba
okamsitW zastavit provoz.
SV00046CS 5



BezpeRnostní  pokyny
2.4 Údrsba

2.4.1 SmWjí bqt pousívány jen originální náhradní díly. ZmWny na pgístroji
smWjí bqt provádWny jen s vqslovnqm souhlasem firmy Wacker. Pgi
nedodrsení tWchto podmínek bude odmítnuta jakákoliv záruka.

2.4.2 Pgi údrsbágskqch a oietgovacích pracích je tgeba vrtací a sbíjecí kladivo
odpojit od sítW.

2.4.3 Práce na elektrické Rásti tohoto zagízení smí provádWt pouze odborník.

2.4.4 Po údrsbágskqch a oietgovacích pracích je tgeba opWt nálesitW
namontovat ochranná zagízení.

2.5 Doprava

2.5.1 Na dopravních prostgedcích je tgeba vrtací a sbíjecí kladiva zajistit pged
odvalením, sklouznutím nebo pgevrhnutím.

2.6 Zkou iky

2.6.1 Vrtací a sbíjecí kladiva je tgeba podle okolností a podle provozních
podmínek dát podle potgeby, nijméne viak kasdqch 6 mWsícp,
pgezkouiet a pgípadnW opravit odborníkem, napg. servisní stanicí
Wacker, pokud jde o jejich stav co do provozní bezpeRnosti.

Dbejte, prosím, krom W toho také p gíslu inqch p gedpis p a smWrnic platn qch
ve Vaií zemi.
SV00046CS 6



Technické údaje
3. Technické údaje

EHB 11BLM/230

Stroj Rís. 0008731 ... 0008920 ... 0008743 ... 0008997 ...

Délka x iígka x vqika (bez
nástroje) mm:

620 x 105 x 245

Provozní hmotnost bez nástroje kg: 11,7

NapWtí V: 220 - 240 1~

Pgíkon kW: 1,38

Minimální posadavek na vqkonn-
ost generátoru pgi samopgipojení kW:

3,3

Odebíranq proud A: 7,5

KmitoRet Hz: 50 / 60

PoRet rázp elekt. nastavitelné min-1: 1300 - 2150

OtáRky vrtáku elekt. nastavitelné
min-1: 140 - 220

Speciální maziva Tuk Retinax LX2

Nástavnq konec pro sbíjecí
nástroje

SDS - max

Pgenos síly na rázovq systém
Od motoru pges klikovq náhon na rázovq systém se

vzduchovqm politágem

Pgenos síly na pohon vrtáku Od motoru pges klikovy náhon na kuselovq pgevod,
bezpeRnostní spojka, pohánWcí hgídel, objímka pro

nástroj

Pohon
RotaRní frekvenRnWtransformaRní motor pro vqmWnu

proudu s ochrannou izolací

Úderná práce J: 19

Pgeruiení práce (Beton B25) kg/h: 600

Hladina akustického tlaku na
místW obsluhy LPA: 94 dB(A)

Efektivní hodnota zrychlení,
jiitWná podle normy EN ISO 5349 m/s2: Riní  9,8

Nezbytnq prpgez vodiRe pgi prodlousení kabelu

Délka vedení  max. m: 26 44 70 104

Prpgez vedení mm2: 1,5 2,5 4 6
TD00709CS 7



Technické údaje
EHB 11BLM/115

Stroj Rís. 0008744 ... 0008745 ...

Délka x iígka x vqika (bez
nástroje) mm:

620 x 105 x 245

Provozní hmotnost bez nástroje kg: 11,7

NapWtí V: 110 - 127 1~

Pgíkon kW: 1,2

Minimální posadavek na vqkonn-
ost generátoru pgi samopgipojení kW:

3,3

Odebíranq proud A: 13

KmitoRet Hz: 50 / 60

PoRet rázp elekt. nastavitelné min-1: 1300 - 2150

OtáRky vrtáku elekt. nastavitelné
min-1: 140 - 220

Speciální maziva Tuk Retinax LX2

Nástavnq konec pro sbíjecí
nástroje

SDS - max

Pgenos síly na rázovq systém
Od motoru pges klikovq náhon na rázovq systém se

vzduchovqm politágem

Pgenos síly na pohon vrtáku Od motoru pges klikovy náhon na kuselovq pgevod,
bezpeRnostní spojka, pohánWcí hgídel, objímka pro

nástroj

Pohon
RotaRní frekvenRnWtransformaRní motor pro vqmWnu

proudu s ochrannou izolací

Úderná práce J: 19

Pgeruiení práce (Beton B25) kg/h: 600

Hladina akustického tlaku na
místW obsluhy

LPA: 94 dB(A)

Efektivní hodnota zrychlení,
jiitWná podle normy EN ISO 5349 m/s2: Riní  9,8

Nezbytnq prpgez vodiRe pgi prodlousení kabelu

Délka vedení  max. m: 7 12 20 30

Prpgez vedení mm2: 1,5 2,5 4 6
TD00709CS 8



4. Popis

4.1 Pousitelnost

4.1.1 Vrtací a bourací kladivo fy Wacker se pousívá v insenqrském a
pozemním stavitelství, pgi stavbW zagízení, v obcích, betonárkách,
vqrobnách umWlého kamene, slévárnách, instalaRních firmách atd.
Vrtací a bourací kladivo je vhodné zejména k opracování pgírodních a
umWlqch kamenp a rovnìs kasdého druhu zdiva a betonu. RozliRné,
rychle vymWnitelné nástroje slousí k vrtání dWr od 12 - 125 mm, k
temování, sekání, bourání, rqhování, itokování, roztloukání,
pWchování a srásení hran.

4.2 Uvedení do provozu

4.2.1 UpevnWní a odstranWní nástroje.

∗ VytáhnWte sít’ovou zástrRku.

∗ OtoRte nástrojem tak, as zgetelnW zapadne.

∗ Silnqm axiálním tlakem nástroj zablokujte.

∗ Pgezkouiejte zablokování nástroje tasením na nástroji. Axiální pohyb
nástroje v upínaRi nástrojp Riní nWkolik centimetrp.

∗ K odstranWní nástroje posuate pouzdro dozadu a nástroj vytáhnWte.

Je tgeba pousívat ostrqch nástrojp s bezvadnqmi zásuvnqmi konci.
DoporuRuje se zásuvné konce nástrojp a pouzdro nástrojp trochu
namazat tukem nebo olejem, aby se zabránilo úplnému chodu
nasucho a tím nadmWrnému opotgebení.

4.2.2 Pgipojení
Elektrické kladivo se pohání stgídavqm jednofázovqm proudem (viz
technické údaje). K pgipojení slousí odpovídající.
T00764CS 9



4.3 Pgi provozu

4.3.1 ZmWna úRelu pousití
Jádoucí pracovní nastavení sbíjet/vrtat je vyznaReno iipkou na kratu
válce a na protilehlém symbolu na stavWcí páRce. StavWcí páRku je k
tomu tgeba pootoRit o ppl otáRky as na doraz.

4.3.2 Nastavení polohy sekáRe
Aby se napg. plochq sekáR pgivedl do sádoucí mhlové polohy, nastavte
nastavovací páku na ”Vrtání”. Pak sekáRem otoRte a pak zapnWte zpWt
na  polohu ”Bourání”.

4.3.3 PgestavWní otáRek
StavWcí koleRkem v rukojeti otáRet proti smWru hodinovqck ruRek (-) =
snísenq vqkon kladiva (to je potgebné napg. k pgesnému navrtání na
vyznaRenqch místech a na zpracování materiálu, ktery se snadno
láme). OtáRením stavWcí koleRka ve smWru hodinovqch ruRek (+) = plnq
vykon.

4.3.4 Rukojek v drsáku nástrojp se skládá ze dvou drsadel

∗ Nastavení drsadla
Nastavení drsadla lze provést v úhlu cca 270o. Nastavení provedete
uvolnWním upínacího kola a otoRením drsadla do posadované polohy.
Zafixování drsadla v dané poloze provedete utasením upínacího kola.
Rukojek mpse bqt nastavována po 22,5o.

∗ Radiální drsadlo
Drsadlo mpse bqt upevnWno zairoubováním na dodateRné drsadlo
nebo po stranách klikového pouzdra.

4.3.5 Celá rukojek mpse bqt nastavována v rozsahu 360˚ okolo osy a musí
bqt pged pracovním nasazením pevnW dotasena iestihranem SW 13
radiální rukojeti. (cca 14 Nm).
T00764CS 10



4.4 Demontá s

4.4.1 Nástrojovq drsák
Vytasení pouzdra drsáku nástroje zpWt a stasení prysové krytky rukou.
Pouzdro odejmWte. Tlumicí krousek stisknWte a rozpWrnq pojistnq
krousek demontujte. Zbqvající díly lze demontovat.

4.4.2 Kryt válce
@rouby s válcovou hlavou bloku válcp vsdy stgídavW trochu vyiroubujte,
as jsou viechny irouby úplnW uvolnWny. Nyní odstraate drsák nástrojp
s mezipístem, podpWrou a mezideskou a odejmWte z klikové skgínW blok
válcp a hnacím hgídel . Píst odstraate.

4.4.3 Kliková skgía
Pgístup k pojistnému krousku na rotoru motoru: uvolnit irouby a
vyjmout z klikové skgínW víko losiska s pohonem kliky.

4.4.4 Demontás rukojeti
Povolit iroubováním, odejmout polovinu drsadla a zadní Rást drsadla.

4.4.5 Motor
Pgístup k statorovému svazku a rotoru: uvolnit irouby a sejmout itít
losiska s klikové skgínW. Svazek statoru. Pak vytáhnout O-krousek a
usmWraovaQ vzduchu pouzdro. Odstranit pojistny krousek a vytlaRit
rotor motoru.

4.5 Montá s

Montás je tgeba provést v opaRném pogadí. Pgitom je zejména tgeba vzít
na zgetel:

∗ Veikeré díly peRlivW vyRistWte a pgezkouiejte. Losiska, klikovq pohon a
nárazovq systém namaste speciálním tukem (viz Technické údaje).

∗ Pgi smontování bloku válcp musí delií z obou nástavcp mezipístu
smWgovat k nástroji, podpWra se nesmí bWhem montáse zkroutit.

∗ )elní plochy bloku válcp a klikové skgínW vyRistWte a utWsnWte pomocí
Omni Visc, typ 1002.

∗ VnWjií krousek radiálního kuliRkového losiska pgilepte pomocí Omnifit
230 L.

∗ Po ukonRení oprav kteréhokoliv druhu je tgeba vykonat nálesitq
zkuiební chod s rostoucím zatisením.
T00764CS 11
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5. Údrsba

5.1 Plán údr sby

5.2 Údrsba a mazání

5.2.1 VieobecnW
Kladivo a nágadí udrsovat stále v RistotW.

5.2.2 Mechanická Rást

∗ Pgimazávání: klikovq pohon a údernq systém je tgeba mírnW namazat
asi po kasdqch 20 provozních hodinách speciálním tukem (viz
technické údaje), a to maznicí na klikové skgíni.

∗ Drzák nástrojp: kontrolovat opotgebení. Nástroj smí mít ve vzdálenosti
200 mm od zavádWcího konce toleranci maximálnW 6 mm. Je-li
pouzdro vytluRené více, vymWate je, aby se zabránilo provozním
poruchám a ikodám.

SouRást Udrsovací práce Interval údr sby

Pgívodní
Kontrolovat dokonalq stav - pgi poikození kabel
vymWnit.

dennWPgívodní
VWtrací itWrbiny bez neRistot - podle potgeby
vyRistit.

Nástroje
Kontrola vkládacích koncp a britu - prípadnW
priostgit, vykovat nebo obnovit.

Rpzné Pgi mazání maznicí. 20 h

Drzák nástrojp Kontrola opotgebení - dle potgeby vymWnit. mWsíRnW

Rpzné Klikovq pohon novW namazat. 600 h
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6. Porucha

6.1 Odstra aování poruch

PgíRina Pomoc

pro pgístroje s 115V:
Vstupní napWtí, pgílii nízké (>150V) nebo pgílii
vysoké (<45V) zkontrolovat správnost napWtí,  zkontrolovat

prpgez, prodlusovací kabely, zda je dostateRnqpro pgístroje s 230V:
Vstupní napWtí, pgílii nízké (>300V) nebo pgílii
vysoké (<170V)

Teplota mWniRem pgílii nízké Pgístroj nechat vychladnout

Pgeruiení pgívodu.
Vyzkouiet pgívod kabelu vRetnW svíracích
kontaktp, pgi poikození vymWnit

SpínaRe defektní VymWate

Porucha kabelu mezi mWniRem a spínaRe
Kabel (vR. zástrRky) nahradit opravnou sadou
mWniR – vypínaR

Porucha v elektronice mWniRe kmitoRtu. VymWate mWniR kmitoRtu.

Porucha kabelu mezi mWniRem a stator
Kabel (vR. zástrRky) nahradit opravnou sadou
mWniR – vypínaR

Stator defektní VymWate stator

Údernq systém blokuje:
* vysokqm ztuhnutím tuku na základW velmi

nízkqch venkovních teplot
* silnqm pgemazáním
* trvalqm poikozením klikového ústrojí a nebo

jinqch dílp pohybujících se stavebních dílp
(napg. pgi dlouhém provozu na sucho)

* sevgením vrtáku

* Pgístroj nechat zahgát v teplejiím prostgedí
(napg. vytopenqch místnostech).

* Odstranit pgebyteRnq tuk z úderného systému
* VymWnit vadné díly

* Vrt vyRistit odvWtrat, vrták zkontrolovat na
vyztuseném seleze
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7. Elektrick V SchVma

bílá

iedq

Rernq hnWdq modrq

ZástrRka

Pgívodní kabel

VqpínaR

FrekvenRní mWniR

Motor
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8. Zástr Rka

Pro následující pgístroje:
0008395 ..., 0008731 ..., 0008740 ..., 0008741 ..., 0008743 ...,
0008744 ..., 0008754 ..., 0008919 ..., 0008920 ..., 0008997 ...

Pro následující pgístroje:
0008733 ..., 0008742 ..., 0008745 ...

1 @tZtek - hladina hlukovVho vqkonu

1 @tZtek - pozor

2 Vqstraha
Neprovozujte bez ochranného zagízení. Provozní návod si pgesnW
pgeRtWte.



Likvidace
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9. Likvidace

9.1 Ekologicky nezávadná recyklace

Odvezte nágadí k ekologicky nezávadné recyklaci, zohledaující
regionální pgedpisy a smWrnice, napg. evropskou smWrnici o pousitqch
elektrickqch a elektronickqch zagízeních.

Nevyhazujte nágadí do zbytkového odpadu, nqbrs je
odvezte k oddWlenému sbWru odpadu.
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Evropské prohlá iení o shodnosti

Wacker Construction Equipment AG , Preußenstraße 41, 80809 München

potvrzuje, se stavební pgístroj:

1. Druh:

Bourací / vrtací kladiva

2. Typ:

EHB 11 BLM/...

3. Typové Rislo pgístroje:

0008731 ..., 0008920 ..., 0008743 ...,

0008744 ..., 0008745 ..., 0008997 ...

4.Provozní hmotnost:

11,7 kg

byl posouzen v souladu se smWrnici 2000/14/ES:

a vyroben v souladu s následujicimi smWrnicemi:
* 2000/14/EG
* 89/336/EG
* 98/37/EG
* 73/23/EG

Metoda posouzenl
shody

U následujíci zúRastnWné
zkuiebny

NamXgená hladina
hlukového vqkonu

ZaruRovaná hladina
hlukového vqkonu

Dodatek VIII VDE Prüf- und
Zertifizierungsinstitut
Zertifizierungsstelle
Merianstraße 28
63069 Offenbach/Main

104 dB(A) 105 dB(A)

Dr. Stenzel
Vedení vqzkumu a vqvoje





Certifikát DIN EN ISO 9001

Prüf- und Zertifizierungsinstitut
 VERBAND DER ELEKTROTECHNIK

ELEKTRONIK INFORMATIONSTECHNIK e.V.

C E R T I F I K Á T 
Registrační číslo: 6236/QM/06.97

Tímto potvrzujeme, že firma

Wacker Construction Equipment AG
Wacker-Werke GmbH & Co. KG

se sídly

Ředitelství München
Preußenstr. 41
80809 München

Výrobní závod Reichertshofen
Logistické centrum Karlsfeld

Distribuční regiony se všemi pobočkami v Německu

zavedla a používá systém řízení jakosti v oblasti

Strojírenství
Stavební stroje.

Tento systém řízení jakosti splňuje požadavky následující normy:

DIN EN ISO 9001:2000
a požadavky německých a mezinárodních

dopravních předpisů.

Tento certifikát je platný do 5.6.2009.

Zkušební a certifikační institut VDE
Certifikační orgán

Datum: 2006-05-30

63069 Offenbach, Merianstraße 28
Telefon: +49 (0) 69 83 06-0, Telefax: +49 (0) 69 83 06-555
E-Mail: vde-institut@vde.com, http://www.vde-institut.com

Zkušební a certifikační institut VDE je akreditován orgánem pro akreditaci DAR podle
DIN EN 1720 a DIN EN ISO 45012 a zaregistrován  pod registračním číslem EU 0366
v rámci celé EU.

TGA-ZM-09-92-00
KBA-ZM-A 00021-97



Wacker Construction Equipment AG - Preußenstraße 41 - 80809 München - Tel.: +49-(0)89-3 54 02-0 - Fax: +49-(0)89-3 54 02-390
Wacker Corporation - P.O. Box 9007 - Menomonee Falls, WI 53052-9007 - Tel.: +1-(1)(262)-255-0500 - Fax: +1-(1)(262)-255-0550 - Tel.: (800)770-0957
Wacker Asia Pacific Operations-Skyline Tower, Suite 2303, 23/F, 39 Wang Kwong Road, Kowloon Bay, Hong Kong-Tel.: +852 2406 6032-Fax: +852 2406 6021






