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Elektrische boormachine 
Model: artikelnr. 12502 

HANDLEIDING 
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Voor het gebruik van elektrische werktuigen moeten de apart bijgevoegde 
algemene veiligheidsinstructies worden gelezen, ze dienen te worden 
opgevolgd! 
 

Speciale veiligheidsinstructie voor boormachines 
 

• Draag bij het werken altijd gehoorbescherming.  
Het effect van lawaai kan gehoorverlies zijn. 
 

• Houdt het werktuig altijd vast bij de geïsoleerde handgrepen, als u 
werkzaamheden uitvoert waarbij de boor elektrische leidingen zou kunnen raken, 
bijvoorbeeld bij het boren in huismuren. Bij het aanboren van een elektrische leiding 
zouden metalen delen van de boormachine de netspanning kunnen opnemen en zou 
degene die het apparaat bedient het gevaar lopen een elektrische schok te krijgen. 

 

Extra veiligheidsinformatie  
 

• Trek voor alle werkzaamheden met de machine en bij het wisselen van werktuig de 
stekker uit het stopcontact.  

 

• Draag bij alle werkzaamheden met de boormachine een veiligheidsbril en 
eventueel ook een stofmasker.  
 

• De netspanning moet overeenkomen met de informatie op het typeplaatje. Met 230V 
gekenmerkte apparaten kunnen ook op 220V worden aangesloten. 

• Gebruik nooit de in-/uitschakelaar, voor u de netstekker in het stopcontact hebt gestoken. 
Zorg ervoor dat de schakelaar dan wel is uitgeschakeld. 
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• Let erop dat het netkabel niet in de roterende boor blijft hangen. Leid de kabel altijd naar 
achteren van de machine weg. 

• Span werkstukken die kunnen bewegen in een schroefstok, houd ze niet in uw handen en 
leg ze niet op uw benen. 

• Maak direct de vergrendeling van de schakelaar los en laat de in-/uitschakelaar los, als 
de boor klem zou raken. Zet de draairichting om op linksloop en draai de geklemde boor 
er voorzichtig uit. 

• Raak de boor niet direct aan na het beëindigen van de boorwerkzaamheden. De hete 
boor kan brandwonden veroorzaken. 

• Gebruik geen stompe of beschadigde boor resp. toebehoordelen. 
 

Gebruik volgens de voorschriften 
 
De boormachine is een geschikt werktuig voor het boren in hout, metaal, kunststof en 
soortgelijke materialen. Door de links-/rechtsomschakeling kan hij ook als schroevendraaier 
worden gebruikt. 
 

Beschrijving van het apparaat  
 

1. Snel in te spannen boorhouder 
2. Instelring draaimoment  
3. Koolborstelafdekking  
4. Vastzetknop 
5. In-/uitschakelaar 
6. Omschakelaar rechts-/linksloop 

 

Technische gegevens 
 
Spanning    230-240 V~/50 Hz 
Vermogen    300 W 
Nul toerental    0 – 850 min-1 

Boorhouder    10 mm 
Geluidsdrukniveau (LPA)  81 dB(A) 
Niveau geluidsvermogen (LWA) 92 dB(A) 
(Meetonzekerheid: 3 dB)  
Informatie vibratie boren:  3,12 m/s² 
 (Meetonzekerheid: 1,5 m/s²) 
Beschermingsklasse        / II 

 
 
Draag bij gebruik altijd gehoorbescherming! 
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Informatie over geluid en trillingen 
  

Meetwaarden bepaald volgens een gestandaardiseerde procedure 
 
- De opgegeven vibratiewaarde is volgens een genormeerde controleprocedure gemeten 

en kan voor het vergelijken van het ene elektrische werktuig met het andere worden 
gebruikt. 

- De opgegeven vibratiewaarde kan ook voor een inschatting van de blootstelling vooraf 
worden gebruikt. 

- De vibratiewaarde kan tijdens het effectieve gebruik van het elektrisch werktuig ver-
schillen van de aangegeven waarde, al naar gelang de manier waarop het elektrische 
werktuig wordt gebruikt; 

- Probeer om de belasting door vibraties zo gering mogelijk te houden. Voorbeelden van 
maatregelen om de vibratiebelasting te verminderen zijn het dragen van handschoenen 
bij gebruik van het werktuig en het beperken van de werktijd. Daarbij moet met alle 
aandelen van de bedrijfscyclus rekening worden gehouden (bijvoorbeeld tijden waarin het 
elektrische werktuig is uitgeschakeld, en tijden waarin het weliswaar ingeschakeld is, 
maar zonder belasting loopt). 

 

Beschrijving van de bedieningselementen 
 

1.) Snel in te spannen boorhouder  
 

• Voor het wisselen van werktuig de stekker uit het stopcontact halen. 

• Draai het voorste gedeelte van de boorhouder naar rechts, om de klauwen te openen. 

• Steek de boor tot de aanslag in de boorhouder. 

• Om de boorhouder te sluiten het voorste gedeelte naar links draaien. 

• Let bij het sluiten van de boorhouder op juiste positie van de boor of ander werktuig. 

• Nadat u een aantal boringen hebt verricht trekt u de stekker uit het stopcontact en 
controleert u opnieuw of de boor nog vastzit. 

 

2.) In- en uitschakelen  
 

• Gebruik de in-/uitschakelaar (5), om het elektrische werktuig in te schakelen.  

• Om het werktuig uit te schakelen laat u de in-/uitschakelaar (5) weer los. 
 

3.) Continubedrijf  
 

• Voor continubedrijf drukt u de in-/uitschakelaar (5) en tegelijkertijd de vastzetknop (4). 

• Om het continubedrijf te beëindigen de in-/uitschakelaar (5) kort aantrekken en loslaten. 

• Voor u de machine weglegt moet de vergrendeling worden losgemaakt om te vermijden 
dat de machine per ongeluk aanslaat als hij een volgende keer wordt gebruikt. 

• Let erop dat de vergrendeling los is voor de machine opnieuw op het elektrische net wordt 
aangesloten. 

 



 
 

 

 NL - 36 

4.) Rechts-/ linksloop  
 
De draairichting van de boormachine kan worden omgeschakeld. 
 

• LET OP: De draairichting mag alleen bij stilstaande motor worden omgeschakeld. 

• Voor het omschakelen van de draairichting gebruikt u de hefboom (6) boven de in-/uit-
schakelaar (5), door hem naar rechts of naar links te schuiven. 

 

5.) Het instellen van het draaimoment  
 
De boormachine is voorzien van een mogelijkheid om het draaimoment in te stellen. 
 
• Door het draaien van de ring (2) kan het draaimoment worden versteld om verschillende 

inschroefdieptes van schroeven mogelijk te maken. 
• Het draaimoment is des te hoger, al naar gelang het ingestelde getal groter is. 
• Om te boren stelt u de ring (2) op het boorsymbool, waardoor het hoogst mogelijke 

draaimoment bereikt wordt. 

 
6.) Voorselectie toerental  
 
Het toerental kan worden gereguleerd door vaster of minder vast op de in-/ uitschakelaar (5) 
te drukken. 
De volgende tips dienen om het juiste toerental te kiezen: 

• Lage toerentallen worden gebruikt voor het aanboren van niet opgeruwd materiaal, om te 
schroeven, kleuren te mengen of in keramiek te boren. 

• Doorsnee toerentallen worden gebruikt bij het boren van metaal en kunststof. 

• Hoge toerentallen worden gebruikt bij het boren van hout, steen en zachte metalen. 
 

Gebruik 
 

• Boor niet in asbestcement om schadelijke gevolgen voor uw gezondheid te vermijden. 
Zorg altijd voor goede ventilatie. Let op de stofconcentratie in de lucht en onderbreek zo 
nodig het werk. 

• Het apparaat mag niet vochtig zijn en ook niet in een vochtige omgeving worden gebruikt. 

• Zet alleen geschikte en scherpe boren in om goed en veilig te kunnen werken. 

• Zet altijd eerst de boor direct op plek waar u gaat boren en schakel dan pas langzaam de 
machine in. 

• Boren van metaal: Indien mogelijk ruwt u de plek waar u wilt boren van tevoren op, om het 
wegglijden van de boor te voorkomen. 

• Maak eventueel gebruik van koelmiddelen. Een geschikt koelmiddel krijgt u in de bouw-
markt. Laat u zich in elk geval adviseren over hoe u dat moet gebruiken. 

• Een in het boorgat vastzittende boor kan er door het veranderen van de looprichting weer 
uitgedraaid worden. 

• Met het juiste schroevendraaier toebehoor kunt u de boormachine ook als schroeven-
draaier gebruiken. 

• Het veranderen van de looprichting mag alleen gebeuren als de machine is uitgeschakeld. 
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Het wisselen van de boorhouder 
 

• Voor het wisselen van de boorhouder de stekker uit het stopcontact halen 

• Backen van de boorhouder helemaal openen. 

• Met een schroevendraaier de schroef aan de onderkant van de boorhouder losdraaien 
(linkse schroefdraad!) 

 

Koolborstel wisselen 
 
• Open daarvoor de koolborstelafdekking (3) met een schroevendraaier en neem de 

koolborstels eruit. 

• Vervang de koolborstels altijd paarsgewijs. 

• Zet de koolborstelafdekking (3) er weer op en schroef hem weer vast. 
 

Schoonmaken en onderhoud 
 
• De boormachine heeft geen onderhoud nodig.  

• Houd de ventilatiesleuf altijd vrij en schoon met een zachte borstel.  

• Houd de handgrepen en de schakelaar droog en vrij van olie en vet.  

• Maak de kast af en toe schoon met een droge doek. Gebruik geen schoonmaakmiddelen, 
omdat die de kast kunnen aantasten. 

• Als het netsnoer beschadigd is, moet het door de fabrikant of een gekwalificeerde 
werkplaats worden vervangen om de elektrische veiligheid te waarborgen. 

 
Reserveonderdelen, uitgerangeerd elektrisch werktuig en 
milieubescherming 
 
Verloren/defecte onderdelen alleen vervangen door originele reserveonderdelen. 

• Mocht uw werklicht op een dag zo intensief gebruikt zijn dat het moet worden vervangen 
of mocht u het niet meer nodig hebben, dan dient u het elektrische apparaat af te geven 
bij een centraal verwijderingsbedrijf voor elektrisch en elektronisch afval.  

• Informatie over plaatsen waar u uw elektrische apparatuur kunt afgeven krijgt u bij uw 
plaatselijke afvalverwerkingsbedrijf resp. bij de gemeente. 

• Elektrische apparatuur bevat waardevolle grondstoffen die kunnen worden hergebruikt. 
Als u dat dus bij een centraal punt van het afvalverwerkingsbedrijf afgeeft draagt u bij aan 
het hergebruiken van waardevolle grondstoffen. 

• Elektrische apparatuur bevat ook stoffen, die bij ondeskundige verwijdering tot schade 
voor mens en milieu kunnen leiden. 

• Het symbool van de doorgestreepte afvalton staat voor de verplichting om de zo 
gekenmerkte apparatuur apart af te geven bij een inzamelplaats voor elektrische en 
elektronische apparatuur. 
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Twee jaar volledige garantie 
 
De garantieperiode voor dit apparaat begint met de dag waarop u het koopt. De datum van 
koop toont u aan door het meesturen van de originele kassabon. 
Wij garanderen tijdens de garantieperiode: 
 

• Kosteloze reparatie van eventuele storingen. 

• Kosteloze vervanging van alle delen die kapotgaan. 

• Met inbegrip van kosteloze, deskundige service (dat houdt in: kosteloze montage door 
onze vakmensen). 

Voorwaarde is wel dat de fout niet te herleiden is tot een onjuiste behandeling. 
 
Bij evt. vragen of kwaliteitsproblemen richt u zich s.v.p. altijd direct aan de producent: 
 
Brüder Mannesmann Werkzeuge GmbH 
Abt. Reparatur-Service 
Lempstr. 24 
 
D-42859 Remscheid - Duitsland 
 
 
 + 49 2191/37 14 71 

 + 49 2191/38 64 77 

 service@br-mannesmann.de 
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