EUROBOOR

FOR PROFESSIONALS BY PROFESSIONALS

BRUGERMANUAL
ECO.32
Magnetboremaskine

SERIE NR.:____________

KØBSDATO: __________

Tillykke med købet af din Euroboor transportable magnetboremaskine. Din model er udviklet til
hurtigt og effektivt at bore huller. Med sin årelange erfaring, konstante udvikling og nytænkning er
det Euroboor B.V's målsætning at levere kvalitetsprodukter i skærende værktøj, så du kan øge din
produktivitet.
Før du tager din nye magnetboremaskine i brug, bedes du læse alle instruktionerne. Det drejer sig
om brugermanualen og advarselsskiltene på selve maskinen. Ved normalt brug, omhu og
vedligeholdelse vil din maskine sikre effektiv hulboring i årevis.
FOR AT REDUCERE RISIKOEN FOR PERSONSKADER SKAL BRUGEREN LÆSE OG FORSTÅ ALLE
INSTRUKTIONERNE

EUROBOOR B.V.
Kryptonstraat 110
2718 TD Zoetermeer
Netherlands
T +31 79 361 49 90
F +31 79 361 49 89
info@euroboor.com
www.euroboor.com
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Symbol

Begreb, betydning

Forklaring

Læs dokumentationen

Læs nøje de vedlagte dokumenter:
brugsanvisningen og de generelle
sikkerhedsinformationer.

Brug høreværn

Brug høreværn ved arbejde.

Brug øjenværn

Brug øjenværn ved arbejde.

Advarsel mod farer

Følg informationerne i teksten ved siden af!

Europæisk
overensstemmelseserklæring

Bekræfter at elektroværktøjet er i
overensstemmelse med direktiverne fra EU.

Isolationsklasse I

Produkt med basisisolation og ekstra berørbare
lededygtige dele som er koblet til jordledningen.

mm

Milimeter

Måleenhed for længde, bredde, højde eller dybde

kg

Kilo

Måleenhed for masse

V

Volt

Måleenhed for elektrisk spænding

A

Ampere

Måleenhed for elektrisk strømstyrke

W

Watt

Måleenhed for effekt

N

Newton

Målenhed for kraft

min

Minutter

Måleenhed for tid

no

Ubelastet omdrejningstal

Ubelastet omdrejningstal
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1/min

pr. minut

Måleenhed til angivelse af omdrejninger, slagtal
eller svingninger pr. Minut.

GENERELLE SIKKERHEDSADVARSLER FOR ELVÆRKTØJER
Brug ikke dette elektroværktøj før du har læst denne brugsanvisning og de vedlagte
«Generelle sikkerhedsinformationer» (tekstnummer 3 41 30 054 06 1) grundigt og har
forstået disse helt, inkl. billeder, specifikationer, sikkerhedsregler og informationer som er
mærket med FARE, ADVARSEL og FORSIGTIG.
Følg også de gældende nationale arbejdsmiljøbestemmelser (f. eks. i Tyskland: BGV A3).
Hvis sikkerhedsbestemmelserne i den angivne dokumentation ikke følges, kan dette medføre
elektriske stød, brand og/eller en alvorlig skade.
SIKKERHED I ARBEJDSOMRÅDET
1. Sørg for, at arbejdsområdet er rent og godt oplyst. Rodede eller mørke områder giver
anledning til ulykker.
2. Undlad at benytte elektrisk værktøj i en eksplosionsfarlig atmosfære, som f.eks. ved
tilstedeværelsen af brandbare væsker, gasser eller støv. Elværktøj danner gnister, der kan
antænde støv eller dampe.
3. Hold børn og omkringstående på afstand, når der anvendes elektrisk værktøj. Distraktioner
kan medføre, at du mister kontrollen.

ELEKTRISK SIKKERHED
1. Stik på elektrisk værktøj skal passe til stikkontakten. Stikket må aldrig modificeres på nogen
måde. Undlad at bruge adapterstik sammen med jordforbundet elektrisk værktøj.
Umodificerede stik og dertil passende stikkontakter reducerer risikoen for elektrisk stød.
2. Undgå kropskontakt med jordforbundne overflader, såsom rør, radiatorer, komfurer og
køleskabe. Der er øget risiko for elektrisk stød, hvis din krop er jordforbundet.
3. Undlad at udsætte elektrisk værktøj for regn eller våde forhold. Hvis der trænger vand ind i
et elektrisk værktøj, øges risikoen for elektrisk stød.
4. Undlad at udsætte ledningen for overlast. Brug aldrig ledningen til at bære, trække værktøjet
eller trække det ud af stikkontakten. Hold ledningen borte fra varme, olie, skarpe kanter og
bevægelige dele. Beskadigede eller sammenfiltrede ledninger øger risikoen for elektrisk stød.
5. Når elektrisk værktøj benyttes udendørs, skal der anvendes en forlængerledning, som er
egnet til udendørs brug. Brug af en ledning, der er egnet til udendørs brug, reducerer
risikoen for elektrisk stød.
6. Hvis det ikke kan undgås at betjene et elektrisk værktøj i et fugtigt område, benyt en
strømforsyning, der er beskyttet af en fejlstrømsafbryder. Ved at benytte en
fejlstrømsafbryder reduceres risikoen for elektrisk stød.
PERSONLIG SIKKERHED
1. Vær opmærksom, pas på hvad du foretager dig, og brug sund fornuft, når du benytter et
elektrisk værktøj. Betjen ikke værktøjet, hvis du er træt, påvirket af narkotika, alkohol eller
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2.

3.

4.

5.
6.

7.

medicin. Et øjebliks uopmærksomhed under anvendelse af et elektrisk værktøj kan forårsage
alvorlig personskade.
Brug personligt sikkerhedsudstyr. Bær altid beskyttelsesbriller. Sikkerhedsudstyr, såsom
støvmaske, skridsikre sikkerhedssko, sikkerhedshjelm eller høreværn, brugt når
omstændighederne foreskriver det, reducerer omfanget af personskader.
Undgå utilsigtet start. Sørg for, at der er slukket for kontakten, inden værktøjet tilsluttes en
strømkilde og/eller batterienhed, samles op eller bæres. Når elektrisk værktøj bæres med
fingeren på kontakten eller tilsluttes, når kontakten er tændt, giver det anledning til ulykker.
Fjern eventuelle justerings- eller skruenøgler, før det elektriske værktøj startes. En
skruenøgle eller anden nøgle, der bliver siddende på en roterende del af elektrisk værktøj,
kan give anledning til personskade.
Undlad at række for langt. Hold hele tiden en god fodstilling og balance. Dette giver bedre
kontrol af det elektriske værktøj, når uventede situationer opstår.
Bær hensigtsmæssig påklædning. Bær ikke løst tøj eller smykker. Hold dit hår, tøj og
handsker væk fra bevægelige dele. Løstsiddende tøj, smykker eller langt hår kan blive fanget i
bevægelige dele.
Hvis der anvendes støvudsugnings- eller støvopsamlingsudstyr, skal dette tilsluttes og
anvendes rigtigt. Anvendelse af støvopsamlingsudstyr kan begrænse farer forårsaget af støv.

MASKINENS ANVENDELSE OG VEDLIGEHOLDELSE
• Ved anvendelse af maskinen på ikke-horisontale flader, skal der anvendes skærepasta. Undgå
at anvende olie, da olien kan risikere at dryppe ind i motorenheden.
• Under skæring med kernebor skal boret køles og smøres med skære- eller smøreolie I god
kvalitet. Fjern det udborede metalstykke fra kerneboret efter hvert hul. Advarsel! Det
udborede metalstykke kan være varmt!
• Anvend skruetvinger eller andet egnet værktøj til fastgørelse af emnet på stabilt underlag. At
holde emnet i hænderne eller mod kroppen er ustabilt og kan føre til tab af kontrol.
• Undlad at benytte magnetboremaskiner, hvis kontakten ikke tænder og slukker for
magneten. Alt elektrisk værktøj, der ikke kan kontrolleres med kontakten, er farligt og skal
repareres.
• Træk stikket ud af stikkontakten og/eller batterienheden fra det elektriske værktøj før
magnetboremaskinen justeres, dets tilbehør udskiftes, eller det stilles til opbevaring.
Sådanne forebyggende sikkerhedsforanstaltninger mindsker risikoen for, at værktøjet starter
utilsigtet.
• Opbevar magnetboremaskiner uden for rækkevidde af børn, og tillad ikke personer, som ikke
er bekendt med dette elektriske værktøj eller disse instruktioner, at betjene værktøjet.
Elektrisk værktøj er farligt i hænderne på personer, som ikke er instrueret i brugen deraf.
• Hold skæreværktøjer skarpe og rene. Ordentligt vedligeholdt skæreværktøj med skarpe
skærekanter har mindre tilbøjelighed til at binde og er lettere at styre.
• Vedligeholdelse af magnetboremaskiner: Undersøg om bevægelige dele sidder skævt, binder
eller er gået itu såvel som andre forhold, der kan påvirke betjeningen af værktøjet. Hvis
magnetboremaskinen er beskadiget, skal den repareres før brug. Mange ulykker er
forårsaget af dårligt vedligeholdt værktøj.
• Anvend kun tilbehør anbefalet til din model af Euroboor BV. Tilbehør som er velegnet til én
model kan være risikabelt at anvende på andre modeller.

SERVICE
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•
•

Service på maskinen må kun udføres af uddannede og kvalificerede personer. Service eller
vedligeholdelse udført af ukvalificerede personer kan medføre risiko for skader.
Anvend kun originale reservedele identiske med dele som skal skiftes. Følg instruktionerne I
vedligeholdelsesafsnittet af denne manual. Brug af uoriginale reservedele eller undladelse af
at følge vedligeholdelsesinstruktionerne kan medføre elektrisk stød eller skader.

UDGAVE 1/Original version/MARTS 2013
7

EKSTRA SPECIELLE SIKKERHEDSREGLER FOR MAGNETBOREMSAKINER
• Hold dine fingre på afstand af boreområdet.
• Brug altid sikkerhedsskærmen. Kontrollér før du starter maskinen, at beskyttelsesskærmen er
korrekt lukket.
• Brug altid sikkerhedsremmen.
• Den magnetiske holder er velegnet til brug på stål med en tykkelse startende fra 6 mm, med
nul luftåbning mellem magnetkernens overflade og monteringsoverfladen. Krumning,
malingsbelægninger og ujævnheder på overfladen vil danne en luftåbning. Hold luftåbningen
på et minimum.
• Anbring altid maskinen på en flad overflade. Spænd ikke holderen fast på små eller ujævne
genstande.
• Anbring altid maskinen på en overflade, der er fri for spåner, splinter, metalspåner og
overfladesnavs.
• Hold magneten ren og fri for efterladenskaber og metalspåner.
• Tænd ikke maskinen, før den er monteret og installeret i henhold til disse instruktioner.
• Tænd ikke maskinen, før du har kontrolleret, at den magnetiske holder er korrekt fastgjort til
monteringsoverfladen.
• Justér bordet, så skæret ikke strækkes ind i arbejdsemnet før boring. Udfør ikke nogen
designmæssige, monterings- eller samlingsaktiviteter på arbejdsemnet, når maskinen er
tændt.
• Før du tænder maskinen, kontrollér at tilbehøret er korrekt monteret.
• Anvend altid den anbefalede hastighed til tilbehør og materialet.
• Brug ikke maskinen på det samme arbejdsemne, hvor der anvendes elektriske
svejseapparater.
• Anvend udelukkende en passende skærevæske. Brug en generel ikke oliebaseret
metalskæresmørelse fortyndet med vand.
• Brug ikke flydende skærevæsker, når du borer vertikalt eller oven over hovedet. Dyp skæret i
skærepasta eller anvend en passende spray til disse opgaver.
• Hæld ikke skærevæske i beholderen, når den er monteret i konsollen. Lad ikke skærevæske
• trænge ind i boremotoren.
• Før brug kontrollér, at den bevægelige patronbeskyttelsesskærm virker korrekt.
• Kontrollér at metalspåner eller harpiksholdige rester ikke kan føre til blokering af funktionen.
• I tilfælde af blokeret skær, frakobl maskinen fra strømforsyningen, fjern årsagen til
blokeringen, før du igen starter maskinen
RESTRISICI
På trods af overholdelsen af de relevante sikkerhedsregler og brug af sikkerhedsudstyr kan visse
restrisici ikke undgås. Disse omfatter:
• Hørenedsættelse.
• Risiko for personskade fra flyvende partikler.
• Risiko for forbrænding ved at røre ved tilbehør der bliver varmt under betjening.
• Risiko for personskade som følge af forlænget brug.
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Mærkning på værktøjet
Følgende piktogrammer er vist på værktøjet:

Læs brugsvejledningen før brug.

Bær høreværn (> 80 db(A)).

Brug øjenværn.

DATOKODEPOSITION
Datokoden, der også inkluderer produktionsåret, er trykt på rammen, magneten og motorenheden.
Eksempel:
032 12 11 001
Model-type
Produktionsår
Måned for fremstilling
Fremstillingsnummer
Pakkens indhold
Pakken indeholder:
1 Magnetboremaskine
1 Bæretaske
1 Sikkerhedsskærm
3 Håndtag
1 Unbraconøgle 2.5
1 Unbraconøgle 4
1 Unbraconøgle 5
1 Skruenøgle
1 Smøresystem
1 Sikkerhedskæde
1 Skæreolie (200 ml)
1 Brugermanual
1 Eksplosionstegning/splittegning
1 Sikkerhedshøreværn
1 Sikkerhedsbriller
1 Sikkerhedshandsker
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TEKNISKE DATA ECO.32
BOREKAPACITET:
KERNEBOR
SPIRALBOR
LÆNGDE
BREDDE
HØJDE
VANDRING
VÆGT
MAGNET (L x B x H)
MAGNETKRAFT
EFFEKTFORBRUG
TOMGANGSHASTIGHED:
OMDREJNINGER (AFLÆSES)
OMDREJNINGER (INDLÆST 950W)
Værktøjsholder (fladt skaft)
SPINDELGEVIND STØRRELSE
Spæ SPÆNDING nding

ø 12 - 32 mm
ø 1 - 13 mm
255 mm
110 mm
370-512 mm
150 mm
12kg
160 x 80 x 42 mm
1500 kg
1000 W
775 min¯¹
400 min¯¹
19,05 mm Weldon
1/2" x 20
110 – 120V & 220 - 240V AC

Grænseværdier for lyd og vibration
(2 værdier – specifikationer iht. ISO 4871)
Lyd grænseværdier
LWA (lydeffekt)
KWA (usikkerhed lydeffekt)

98
3

LPA (lydtryk)
KPA (lydtrykusikkerhed)

98
3

Vibration grænseværdier
Kapacitet for acceleration, i m/s²
Måleusikkerhed K, in m/s²

0.5
1.5

BEMÆRK: Summen af de målte værdier og de respektive måleusikkerheder repræsenterer den øvre
grænse for værdier opnået ved måling.

Brug høreværn!

For måleværdier I henhold til de respektive produktstandarder, se sidste side i denne brugermanual.
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BESKRIVELSE (fig. 1)
ADVARSEL: Modificér aldrig el-værktøjet eller dele af det. Kan forårsage skade på maskine
eller personer.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Beskyttelsesskærm
Fremføringshåndtag
Skærevæskebeholder
Magnetholder
Magnetkontakt
Motorkontakt

TILSIGTET BRUG
Denne magnetboremaskine er beregnet for professionelt brug som boremaskine på magnetiske
overflader med anvendelse af kernebor, spiralbor, tappe, forsænkere og fræsere I et vejrbeskyttet
miljø og med brug af ekstraudstyr og tilbehør anbefalet af EUROBOOR. Magnetboremaskinen kan
anvendes horisontalt, vertikalt og i omvendt loftmontage.
MÅ IKKE anvendes under våde forhold eller I nærheden af brandbare væsker eller gasser.
Denne magnetboremaskine er et professionelt elværktøj.
LAD IKKE børn komme i kontakt med værktøjet. Overvågning er påkrævet, når uerfarne brugere
anvender denne magnetboremaskine.
EL-SIKKERHED
Elmotoren er kun designet til én spænding. Kontrollér altid, at strømforsyningen svarer til
spændingen på mærkepladen.
Din EUROBOOR magnetboremaskine er designet i klasse I (jordforbundet) i henhold til EN 61029.
Jordforbundet ledning er påkrævet.
Hvis forsyningsledningen er beskadiget, skal den udskiftes med en særlig ledning, der kan fås
gennem EUROBOOR‘S serviceorganisation.
BRUG AF FORLÆNGERLEDNING
Hvis en forlængerledning er påkrævet, skal du anvende en godkendt 3-koret forlængerledning, der
passer til dette værktøjs effektforbrug (se tekniske data). Den minimale lederstørrelse er 1.5 mm²;
den maksimale længde er 30 m.
Ved brug af en kabeltromle skal kablet altid rulles helt ud.
SAMLING OG JUSTERING
ADVARSEL: For at reducere risikoen for kvæstelser, skal enheden slukkes, og maskinen
frakobles strømforsyningen, inden på- eller afmontering af tilbehør, justering eller ændring af
op stillinger eller udførelse af reparationer. Kontrollér at kontakten står i OFF position. Start
ved et uheld kan medføre skader.
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INSTALLATION AF MASKINEN (FIG. 1)
1. Fastgør fremføringshåndtaget.
2. Montér sikkerhedsskærmen.
3. Tilpas om nødvendigt smøresystemet.
4. Anbring maskinen på en ren, jævn og solid overflade. Fjern alle partikler, som vil blokere
fuld kontakt mellem magnetholderen og monteringsoverfladen.
5. Tilpas og spænd sikkerhedsremmen (ved vertikal- eller loftmontage).

MONTERING AF SIKKERHEDSSKÆRMEN (FIG. 1)
1. Hold skærmen (g) foran magnet, idet du retter rillerne i skærmen ind efter hullerne I
maskinen.
2. Montér skruen (m) i hullet (n), der findes foran på magnet.

ADVARSEL: Brug altid sikkerhedsskærmen.

MONTERING AF SMØRESYSTEMET (FIG. 1)
Smøresystemet kan bruges til horisontale boreopgaver (boret bruges vertikalt).
1. Hold skærevæskebeholderen imod konsollen og skub den på plads.
2. Anbring slangen mellem skærevæskebeholderen og tilslutningen i rammen.
For at bruge smøresystemet skal det være fyldt med en tilstrækkelig mængde skærevæske.
1. Kontrollér at flowregulator er lukket;
2. Skru dækslet af;
3. Fyld beholderen med skæresmørelse fortyndet med vand;
4. Skru igen dækslet på.
ADVARSEL: Brug ikke smøresystemet, når du borer vertikalt eller oven over hovedet.

MONTERING AF SIKKERHEDSKᴁDE
1. Træk sikkerhedskæde gennem kærven;
2. Svøb remmen omkring arbejdsemnet som vist;
3. Spænd remmen godt fast ved hjælp af spændet.
ADVARSEL: Brug altid sikkerhedskæde ved vertikal- eller loftmontage.

Indsætning og fjernelse af et stykke tilbehør (FIG. 1)
Værktøjsholderen accepterer ringformede skær med 19 mm skaft med en eller flere flader.

ADVARSEL: Tænderne på et skær er meget skarpe og kan være farlige.

1. For at montere et stykke tilbehør er det nødvendigt at hæve skærmen (1);
2. Skub styrestiften gennem hullet midt i skæreskaftet.
3. Drej værktøjsholderens låsebøsning (aa) med uret og hold den i position.
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4. Indsæt tilbehørets skaft så langt ind i værktøjsholderen som muligt.
5. Du fjerner tilbehøret ved at vride låsebøsningen med uret og tage skæret ud.

FØR BRUGEN
Afprøv et par enkle projekter ved brug af affaldsmateriale, indtil du udvikler en “fornemmelse” for
maskinen.

BETJENING
ADVARSEL: Overhold altid sikkerhedsvejledningen og de gældende regler.
ADVARSEL: For at reducere risikoen for personskade skal du slukke for værktøjet og afbryde
det fra strømkilden, inden der foretages justeringer, eller der fjernes/monteres tilbehør eller
ekstraudstyr.

Den magnetiske basis
En materialetykkelse på mindst 10 mm er nødvendig for at magneten fungerer optimalt.
Magnetkraften afhænger af forskellige faktorer.
• Tykkelsen af det materiale magneten er placeret på
• Maling eller coating på det materiale magneten er placeret på.
• Metalsplinter, olie og andet snavs under magneten.
Hvis LED-indikatoren lyser GRØNT, giver magneten tilstrækkelig kraft. Hvis LED-indikatoren lyser
RØDT, giver magneten muligvis ikke tilstrækkelig kraft.
ADVARSEL: Anvend ikke maskinen hvis LED-indikatoren lyser RØDT. Magneten giver muligvis
ikke tilstrækkelig kraft.
Vi gør opmærksom på, at dette kun er en indikation og det siger ikke med sikkerhed, at magneten
vil slippe materialet. Euroboor påtager sig intet ansvar i tilfælde af at magnetindikatoren ikke
fungerer eller fungerer dårligt.
Sørg for, at magneten sidder tæt fast på arbejdsemnet før boremaskinens motor startes. Euroboor
magneter har to spoler. Sørg for at begge spoler er i kontakt med materialet. Tilslut ikke andre
maskiner i samme kontakt som magnetboremaskinen. Det kan medføre tab af magnetkraft.
Brug altid den medfølgende sikkerhedskæde. At bore over hovedet er ekstremt farligt, og det
anbefales ikke. Angående boring på rør, ikke-flade og ikke-magnetiske materialer henviser vi til vores
brochure og vores hjemmeside www.euroboor.com hvor flere af vakuum- og rørklemmesystemerne
er nævnt.

UDGAVE 1/Original version/MARTS 2013
13

TÆND OG SLUK
BETJENINGSPANELET
Betjeningspanelet på magnetboremaskinen er
udformet med størst mulig brugervenlighed og
sikkerhed.
1 - Tænd/sluk-knappen:
Denne knap tænder og slukker motorenheden;
2 - Magnet LED-indikator:
Denne LED-indikator angiver den magnetiske
kraft.
3 - Magnetafbryderen:
Denne knap er hovedafbryder, den tænder og
slukker også magneten.

FIG. 2

Slå til og fra
For at kunne virke korrekt skal maskinen slås til ifølge den nedenfor angivne procedure.
SLÅ STRØMMEN TIL OG FRA
Magneten kan kun aktiveres, når strømmen er slået til. Du slår magneten til ved at trykke på den
røde knap (Fig.2-3). Den grønne indikator (Fig.2-2) tændes. Magnetkontakten vil lyse rødt.
Du slår magneten fra igen ved, at trykke på den røde knap. Magneten vil være aktiveret
i endnu 3 sekunder, hvilket angives af den grønne indikator, som vil blinke, indtil den slås fra
(Fig. 2 - 3). Du slår magneten til ved at trykke på den røde knap. Den grønne indikatorlampe tændes.
SLÅ BOREMASKINEN TIL OG FRA
Boremaskinen kan kun tilsluttes, når magneten er aktiveret. Du aktiverer boremaskinen ved at
trykke på den grønne knap med mærket "I" (FIG. 2-1). For at skifte motor FRA, tryk på den røde knap
med mærket "O" (fig. 2 - 1).
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BORING
Nu hvor du har læst forklaringen og de ovenstående sikkerhedsinformationer, er du klar til at
begynde at bore. Følg disse 10 trin for at opnå det bedste boreresultat:
1. Brug spidsen af styrestiften til at fastlægge midten i det hul, der skal bores.
2. Tænd magneten og kontroller at boret er på det rigtige sted, og at maskinen er trykket helt ind
på arbejdsemnet.
3. Hvis maskinen er forsynet med et automatisk kølesystem, åbn ventilen for olien. Hvis maskinen
ikke har et automatisk kølesystem, skal hullerne i spindlen fyldes med olie.
4. Start motoren i den højeste indstilling og lad den køre ved fuld hastighed.
5. Drej fremføringshåndtaget og begynd at bore. Brug kun et let tryk når kerneboret rammer
metallet. Tryk ikke kerneboret ind i metallet med kraft.
6. Tryk normalt under boringen. Boreeffekten bliver ikke større, når der trykkes på maskinen. For
stort tryk vil overbelaste motoren, og det vil slide kerneboret hurtigere. Lad boret gøre arbejdet,
og giv det tid til at skære metallet!!!
7. Juster om nødvendigt olietilførslen. Hvis din boremaskine ikke har et automatisk kølesystem, skal
boringen stoppes regelmæssigt, og hullerne i spindlen skal fyldes op før boringen kan fortsætte.
8. Let trykket på fremføringshåndtaget, når boret skærer igennem materialet.
9. Drej fremføringshåndtaget, så motoren sættes i højeste position og sluk motorenheden.
10. Fjern metalsplinterne og rens hullet uden at skade dig selv.
Advarsel: Det udborede metalstykke kan være skarpt og meget varmt!!
BORING MED KERNEBOR
Kernebor skærer kun materiale i hullets omkreds i stedet for at konvertere hele huller til
spåner. Som et resultat heraf, bruger kernebor mindre energi til at lave et hul end et sneglebor.
Ved boring med et kernebor er det ikke nødvendigt at bore et forsøgshul.
ADVARSEL: Rør ikke ved skæret eller dele tæt på skæret lige efter boringen, da de kan være
meget varme og kan medføre forbrændinger på huden. Kontrollér at der ikke er nogen i
arbejdsområdet, når metalkernen udkastes.

BOREFORHOLD
Hvor let, der kan bores i materialet, afhænger af forskellige faktorer inklusive brudstyrke og
slidbestandighed. Mens hårdhed og / eller styrke er det normale kriterium, kan der være store
variationer i maskinbearbejdningen af materialer med ens fysiske egenskaber.
Boreforholdene er afhængige af kravene til værktøjets levetid og overfladefinish. Disse forhold
begrænses yderligere af værktøjets og arbejdsemnets stivhed, smøring og tilgængelig
maskinkraft. Jo hårdere materialet er, jo lavere skærehastighed.
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Nogle materialer med lav hårdhed indeholder slibende stoffer, der medfører hurtig skærekantslitage
ved høje hastigheder. Fremføringshastigheder styres af opstillingens stivhed, den mængde materiale,
der skal fjernes, overfladefinish og tilgængelig maskinkraft.

SMØRING
VED HORISONTALE OPGAVER
• Justér væskeflowet efter behov ved hjælp af flowregulatoren;
• Tilsæt mere skærevæske, hvis spånerne bliver blå.
VERTIKALE OG OVER HOVEDET OPGAVER
Dyp skæret i skærepasta eller anvend en passende spray.
SMØRING AF FREMFØRINGSVANDRINGEN
Fremføringsvandringen skal smøres regelmæssigt med fedt for at sikre smidig drift.
• Hæv motorenheden til den højest mulige position;
• Smør svalehaleføringen på begge sider;
• Smør geartandstangen.
Efter brug gentagne gange, kan geartandstangen gå løs. Hvis nødvendigt justér de 5 selvlåsende
skruesæt på venstre side. Spænd skruerne i serier, indtil geartandstangen bevæger sig frit i
svalehaleføringen, men ikke får motoren til at slingre.
Rengøring
ADVARSEL: Blæs støv og snavs ud af hovedhuset med tør luft, lige så snart der samler sig
snavs i og omkring luftaftrækket. Bær godkendte beskyttelsesbriller og godkendt støvmaske
ved udførelse af denne procedure.
ADVARSEL: Brug aldrig opløsningsmidler eller andre kraftige kemikalier til at rengøre
værktøjets ikke-metalliske dele. Disse kemikalier kan svække de materialer, der anvendes i
disse dele. Brug en klud, der kun er fugtet med vand og mild sæbe. Lad aldrig væske trænge
ind i værktøjet, og nedsænk aldrig nogen del af værktøjet i væske.
Valgfrit tilbehør
ADVARSEL: Da andet tilbehør end det, som stilles til rådighed af EUROBOOR ikke er afprøvet
med dette produkt, kan det være farligt at bruge sådant tilbehør med dette værktøj. For at
mindske risikoen for personskade, må dette produkt kun anvendes med tilbehør, som
anbefales af EUROBOOR.
Kontakt forhandleren for yderligere oplysninger om korrekt tilbehør.
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VEDLIGEHOLDELSE
Dit EUROBOOR-elværktøj er beregnet til langvarig brug med minimal vedligeholdelse. Værktøjets
fortsatte tilfredsstillende drift afhænger af korrekt vedligeholdelse og rengøring af værktøjet.
ADVARSEL: For at reducere risikoen for uheld, skal enheden slukkes, og maskinen frakobles
strømforsyningen, inden på- eller afmontering af tilbehør, justering eller ændring af
opstillinger eller udførelse af reparationer. Kontrollér at kontakten er i OFF position. Start
ved et uheld kan medføre skader.

VISUALLY CHECK THE MACHINE FOR DAMAGE
Machine must be checked before operation for any signs of damage that will affect the operation of
the machine. Particular notice must be taken of the mains cable, if the machine appears to be
damaged it should not be used failure to do so may cause injury or death.
CAUTION : Clean all dirt, dust, metal chips and burrs of your magnetic drilling machine

OPERATION OF THE MACHINE
The machines operation must be checked to ensure that all components are working correctly.
Replace any defective parts immediately. This prevents properly function parts from being damaged.
CARBON BRUSHES
Brushes should be checked to make sure there is no abnormal wear present. This should be checked
at least once a week if used frequently. If the carbon brush has worn more than 2/3 the original
length the brushes should be changed. Failure to do so may cause damage to the machine.
CHECK MAGNETIC BASE
Before every operation the magnetic base should be checked to make sure that the base is flat and
there is no damage present. An uneven magnet base will cause the magnet not to hold as efficiently
and may cause injury to the operator.
CHECK MACHINES GREASE
The gearbox grease should be checked once a month to ensure all moving components are covered
to prevent wear. The grease should be changed at least once a year to ensure you gain the best from
the machine.
CHECK ARMATURE
This should be checked at least 1 per month to check that there are visual signs of damage to the
body or to the commutator. Some signs of wear will be seen on the commutator over a period of
time this is normal as this is the part that comes in contact with the brushes but any signs of
abnormal damage and the part should be replaced.
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ADJUSTMENT OF SLIDE
Adjust your slide regularly and make sure it is clean and greased. This prevents any movement from
being created and the spindle, steady and guide parts from excessive wear or damage. The slide can
be adjusted by loosening the setting nut (#5 on spare part drawing) with included wrench 8,
tightening the setting screws (#4 on spare part drawing) with included Allen key 2.5 and tightening
the setting nut (#5) again with included wrench 8. The adjustment is done well when the motor unit
can be turned to every possible position without falling down by its own weight.

ADJUSTMENT OF SLIDE AND BEARING BRACKET ALIGNMENT
An essential requirement of the machine is that the slide can move in a smooth and controlled
manner, free of lateral movement and vibration.
This situation can be maintained by periodic adjustment of the slide and is accomplished in the
following manner:
1. Place the machine in an upright position and, by means of the capstan, raise the slide to its
highest position. Clean the brass rail strips and apply a small amount of light machine oil to
the wear surfaces.
2. Now lower the slide back to its lowest position. Bring the slide into the centre of the dovetail
slide housing and loosen screws thus allowing free movement of the arbor support bracket.
3. Commencing with the middle screws, gently feed in all the screws until slight resistance is
encountered.
4. Operate the slide up and down a few times to test the movement and make any further
necessary adjustments. Try to ensure that all the screws are exerting a uniform pressure on
the slide from top to bottom. A perfectly adjusted slide will operate freely up and down
without any sideways movement.
5. Now raise the slide to its highest position. Slightly undo the arbor bearing bracket and, using
fingers only, tighten the screws.
6. Place the machine on a steel plate, connect to supply and switch on magnet. Start up the
motor. If the arbor is incorrectly aligned, the arbor support bracket will be seen to oscillate.
Make any necessary further adjustments to the bracket to ensure correct alignment of the
spindle and finally tighten the screws using a spanner. Lastly tighten the arbor bearing
bracket.
REPARATION, ÆNDRING OG INSPEKTION
Reparation, ændring og inspektion af Euroboor magnetboremaskiner skal udføres af en
autoriseret Euroboor forhandler. Reservedelslisten er praktisk at have at vise frem sammen med
maskinen, når den leveres ind til en Euroboor forhandler for service, reparation og anden
vedligeholdelse.
Euroboor maskinerne forbedres og ændres konstant for at gøre brug af den nyeste teknologiske
udvikling. Derfor kan nogle dele (dvs. delenumre og/eller udseende) være ændret uden
forudgående meddelelse herom. Ydermere, på grund af Euroboors konstante forskning og
udvikling kan specifikationerne på maskinerne ændres uden forudgående meddelelse herom.
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TROUBLE SHOOTING
Magnet and motor do not
function

Magnet does function, the motor
does not

Magnet does not function, the
motor does
Hole cutters break quickly, holes
are bigger than the hole cutter

Motor running roughly and/or
seizing up

Motor making a rattling sound

Motor humming, big sparks and
motor has no force
Motor does not start or fails.

Guiding takes a great deal of
effort
Insufficient magnetic force

- The magnet switch is not connected to the power supply
- Damaged or defective wiring
- Defective fuse
- Defective magnet switch
- Defective Control Unit
- Defective power supply
- Damaged or defective wiring
- Carbon brushes are stuck or worn out
- Defective magnet switch
- Defective On / off switch
- Defective Control Unit
- Defective armature and/or field
- defective protective reed switch
- Defective magnet
- Defective Fuse
- Defective Control Unit
- Play in the guide
- Bent spindle
- Shaft extending from the motor is bent
- Pilot bent
- Bent spindle
- Shaft extending from the motor is bent
- Triangular guide not mounted straight
- Dirt between spindle and triangular guide
- Gear ring (bottom of the armature) worn out
- Gear(s) worn out
- No grease in gear box
- Armature damaged
- Field burned
- Carbon brushes worn out
- Damaged or defective wiring
- Damage to Armature or field coil
- Damaged or defective brushes
- Guide is set too tight
- Guide is dry
- Guide/gear- rack/rotation system dirty or damaged
- Damaged or defective wiring
- Bottom of magnet not clean and dry
- Bottom of magnet not flat
- Work piece is not bare metal
- Work piece is not flat
- Work piece is too thin less than 10mm
- Defective Control Unit
- Defective magnet

Frame under voltage

- Damaged / defective wiring
- Defective magnet
- Motor seriously dirty
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Fuse blows when magnet switch is - Damaged or defective wiring
turned on
- Wrong value fuse
- Defective magnet switch
- Defective Control Unit
- Defective magnet
Fuse blows when motor is started - Damaged or defective wiring
up
- Wrong value fuse
- Motor running roughly
- Defective Armature and / or Field
- Carbon brushes worn out
- Defective Control Unit
Rotation system free stroke too
- Loose or defective gear-rack
long
- Defective rotation system

MILJØBESKYTTELSE
Særskilt bortskaffelse. Dette produkt må ikke bortskaffes sammen med almindeligt
husholdningsaffald.

Hvis du på noget tidspunkt finder det nødvendigt at udskifte dit EUROBOOR-produkt, eller hvis det
ikke længere tjener det tiltænkte formål, må det ikke bortskaffes med almindeligt
husholdningsaffald. Sørg for, at dette produkt bortskaffes særskilt

Særskilt bortskaffelse af brugte produkter og emballage gør det muligt at genbruge
materialer og anvende dem på ny.

Genanvendelse af genbrugsmaterialer bidrager til at forhindre forurening af miljøet og reducerer
behovet for råmaterialer.
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RESERVEDELSLISTE ECO.32
Nr.:

Varenr:

Beskrivelse :

Nr.:

Varenr.:

Beskrivelse :

1
2
3
4
5

020.0056
020.0106
020.0111
020.0096
020.0091
020.0098
020.0052
020.0051
020.0201
032.0011
032.0016
020.0156
032.0026
020.0146
032.0041
020.0142
020.0116
020.0116Q
020.0121
020.0131
020.0145
020.0136
020.0086
020.0084/4
020.0084/6
020.0061
020.0330
020.0077
020.0081
020.0066
020.0046
020.0041
020.0031
020.0036
020.0182
PP.RSEU
020.0101
PP.32EU
020.0206

Ramme
Skrue SSM6x16
Skive M6
Indstillingsbolt
Indstillingsskrue
Indstillingsæt (6x nr. 4 +5)
Magnet H = 42mm
Magnet (-2004) H=48mm
Sensor
Bagplade
Tandstang
Skrue SSM6x20
Motorholder
Skrue SSM6x25
FastXgørelsesplade 120mm
Bundplade
Spindel
Spindel Quick connect
Fjedersæt spindel
Låsering
Kølervæske-ring
Fastsættelsesskrue M8x8
Føringsskinne sæt messing
Føringsbeslag 4 huller
Føringsbeslag 6 huller
Gearnav
Power Assist lille
Endeplade
Slutsskrue
Fremføringshåndtag
Motorkabel
Kobl.møtrik motorkabel
Kobl. møtrik hovedkabel
Hovedkabel
Skrue + skive + møtrik
Bagplade
Panel skrue
Frontplade
Sensor LED + Kable

35
36
37
38
39

020.0006
020.0016
020.0017
020.0011
020.0001
020.0002
020.0037
032.0101
032.0102
032.0136
032.0141
032.0116
032.0156
032.0121
032.0191
032.0126
032.0221
032.0171
032.0186
032.0226
032.0201
032.0231
032.0131
032.0146
032.0151
032.0152
032.0181
032.0182
032.0111
032.0241
032.0206
032.0216
032.0106
032.0196
032.0161
032.0176
032.0166
032.0236
032.0236

On/Off switch
Sikringsholder
Sikring F2A
Magnetkontakt
Kontrolenhed 220v
Kontrolenhed 110v
Kabelklemme
Motorenhed 220v
Motorenhed 110v
Skrue til fjeder
Fjeder
Skrue BK4,2x13
Skrue BK3,9x60
Adapterring 22x0,5
Adapterring 17x0,1
Leje (lukket) 8x22x7
Leje 8x22x7
Leje 12x28x8
Spindelgear
Første gear
Spindel, Drivaksel
Aksel
Adaptrring-kappe
Carbon børstesæt
Felt 220v
Felt 110v
Armatur 220v
Armatur 110v
Endedæksel
Motorhus
Gearhuset
Skrue BK4,8x38
Skrue BK4,8x50
Leje 17x35x10
Feltkappe
Låsering 471/10
Låsering 472/28
Indvendig gearplade
Stift til gearhus

6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

40
41
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
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Splittegning ECO.32
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EU-overensstemmelseserklæring
MASKINDIREKTIV
EUROBOOR BV
Kryptonstraat 110
Zoetermeer
The Netherlands
T +31 79 361 49 90
F +31 79 361 49 89
www.euroboor.com
www.euroboor.nl

EN 61029-1
EN 61058-1:2002+A2
EN 60384-14
EN 60384-14-2005
EN 60947-1:199+A1+A2
EN 60947-4-1:2001
DIN EN 61027-2
DIN EN 60998-1
DIN EN 60998-2-1

Albert Koster

Managing Director
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