
 

 

 

 
 

Klopboormachine 
Artikelnummer 12507 

 

CE  Dit apparaat is tegen golven bestand conform 

CE EN 55014 + EN 61000 
 

 

 

Voor het gebruik van elektragereedschappen 

moet u zich aan de elementaire 

veiligheidsadviezen in het meegeleverde  

boekje houden! 
 

Veiligheidsadviezen  

 

1. Houd het werkgebied op orde  
Een wanordelijke werkomgeving kan leiden tot 
ongelukken. 
 

 2. Houd rekening met omgevingsinvloeden 
Laat elektrische gereedschappen niet in de regen 
liggen. Gebruik elektrische gereedschappen niet in 
een vochtige of natte omgeving. Zorg voor een 
goede verlichting. Gebruik elektrische 
gereedschappen niet in de buurt van brandbare 
vloeistoffen of gassen.     
 

3. Voorkom een elektrische schok 
Vermijd lichaamscontact met geaarde objecten, 
zoals metalen buizen, radiatoren, CV-kachels, 
koelkasten, enz. 
 

4. Houd kinderen uit de buurt 
Laat andere personen niet aan gereedschap of 
snoer komen, houd ze weg van het werkgebied. 
 

5. Berg het gereedschap veilig op 
Niet in gebruik zijnde elektrische gereedschappen 
Moeten in droge, afgesloten ruimten, buiten 
bereik van kinderen bewaard worden. 
 

6. Overbelast het gereedschap niet 
Men werkt beter en veiliger binnen het 
aangegeven vermogensbereik. 
 

7. Gebruik het juiste gereedschap 
Gebruik geen machines met een te laag vermogen 
of voorzetapparatuur voor een te zware belasting. 
Gebruik de machine niet voor een doel of karwei, 
waarvoor ze niet bestemd zijn, bijvoorbeeld; 
gebruik geen handcirkelzaag voor het omzagen 
van bomen of snoeien van takken. 

8. Gebruik geschikte werkkleding 
Draag geen slobberende kleding of sieraden. 
Draag bij lang haar een haarnet. Deze kunnen door 
bewegende delen gegrepen worden. Bij het werken 
in open lucht zijn rubber werkhand-schoenen en 
schoenen met profielzolen aan te bevelen. 
 

9. Gebruik een veiligheidsbril 
Gebruik altijd een veiligheidsbril en ook een 
stofmasker bij stofverwekkende werkzaamheden. 
Gehoorbescherming wordt aanbevolen. Indien het 
geluidsniveau hoger is dan 85 db (A) is 
gehoorbescherming verplicht. Opgegeven 
geluidsniveaus kunnen worden overschreden 
afhankelijk van de werkomgeving en het te 
bewerken materiaal. 
 

10. Gebruik stofafzuiging 
Indien een mogelijkheid tot stofafzuiging en 
verzameling aanwezig is op het gereedschap, zorg 
dan dat deze op de juiste wijze worden benut. 
 

11. Gebruik het snoer niet verkeerd 
Draag de machine niet aan het snoer en gebruik  
het snoer niet om de stekker uit het stopcontact te 
trekken. Bescherm de snoer tegen hitte, olie, en 
scherpe kanten. 
 

12. Klem het werkstuk vast 
Gebruik een spanelementen of een bankschroef 
om het werkstuk vast te klemmem. Dit garandeert 
een veilige klemming dan met de hand, bovendien 
kan men met twee handen werken. 
 

13. Zorg voor een veilige houding 
Vermijd een abnormale lichaamshouding en zorg 
voor een stabiel evenwicht. 
 

14. Onderhoud het gereedschap zorgvuldig 
Houd het gereedschap scherp en schoon om beter 
en veiliger te kunnen werken. Volg de 
onderhoudsvoorschriften en de adviezen op. 
Controleer regelmatig het snoer en laat dit bij 
beschadigingen door erkende reparateurs 
vernieuwen. Controleer regelmatig het verleng-
snoer en vervang het indien het beschadigt is. 
Houd de handgreep droog en vrij van olie en vet. 
 

15. Trek de stekker uit het stopcontact 
Trek de stekker uit het stopcontact als het 
apparaat niet in gebruik is, tijdens het onderhoud 
en het verwisselen  van gereedschap, zoals 
bijvoorbeeld zaagbladen, boren en 
machinegereedschap van welk soort dan ook.



 
 

 

 

 

16. Laat geen gereedschapsleutels op de 

machine zitten 
Controleer voor het inschakelen van de machine of 
sleutels en andere hulpgereedschappen zijn 
verwijderd. 
 

17. Voorkom het per ongeluk inschakelen 
Draag geen aangesloten machines met de vinger 
aan de schakelaar. Controleer of de schakelaar bij 
aansluiting op het lichtnet, uitgeschakeld staat. 
 

18. Verlengsnoer bij het gebruik buiten 
Gebruik buiten alleen voor dit doel goedgekeurde 
en overeenkomstig gekenmerkte verlengsnoeren. 
 

19. Wees steeds opmerkzaam 
Let steeds op het werk, ga met verstand te werk, 
gebruik de machine niet als men geconcentreerd 
is. 

 

20. Controleer het elektrische gereedschap op 

beschadigingen 
Voor het verdere gebruik van de machine moeten 
veiligheidsinrichtingen of beschadigde delen, 
zorgvuldig op een uitstekende en doelgerichte 
functie worden beproefd. Controleer of de functie 
van de bewegende delen in orde is: of deze niet 
klemmen, of er geen delen gebroken zijn, of alle 
delen perfect  en juist zijn gemonteerd en of alle 
andere voorwaarden, die het functioneren van het 
apparaat zouden kunnen beïnvloeden juist zijn. 
Indien in de gebruiksaanwijzing niet anders is 
aangegeven, moeten beschadigde veiligheids-
inrichtingen en machinedelen, door een 
servicewerkplaats vakkundig worden gerepareerd 
of worden verwisseld. Gebruik geen apparatuur, 
waarvan de schakelaar niet in- en uitgeschakeld 
kan worden. 
 

21. Attentie! 
Gebruik in het belang van persoonlijke veiligheid 
alleen toebehoren en hulpgereedschappen, die in 
de gebruiksaanwijzing worden aanbevolen. Het 
gebruik van andere dan de vermelde toebehoren of 
hulpgereedschappen, kan verwondingsgevaar 
opleveren. 
 

22. Reparaties mogen alleen door erkende 

reparateurs worden uitgevoerd 
Dit artikel voldoet aan de betreffende 
veiligheidsvoorschriften. 
Ter voorkoming van ongevallen voor de gebruiker 
mogen reparaties alleen door erkende reparateurs 
worden uitgevoerd. 
 

23. Voor inbedrijfstelling 
De spanning van het stopcontact moet met die op 
het typeplaatje van de machine overeenkomen. 
Met 230V aangeduide machines kunnen ook op 
220V aangesloten worden. 
 

 

Beschrijving van het toestel (fig. 1) 
1. Boorhouder 
2. Schakelaar boren/klopboren 
3. Rechts-/linksloop-schakelaar 
4. Bedrijfsschakelaar 
5. Variable snelheidregelaar 
6. Blokkeerknop 
7. Additionele handgreep 
 

Technische gegevens 
Spanning 230 V~/50 Hz 
Vermogenopname 600 W 
Nullasttoerental 0- 2.800 min-1 

Slaggetal 29.000 min-1 
Boorhouder 13 mm 
Geluidspiek (LPA) 91,1 dB(A) 
Geluidsvermogenpiek (LWA) 104,1 dB(A) 
Trillingspiek 9,3 m/s² 
Beschermingsklasse / II 
 
Geluids- en trillingmeetwaarden betrekkend 
volgend EN 50144 
 

Bescherm uw oren door het dragen van een 

gehoorbescherming! 
Aangeraden nominale bedrijfsduur: max. 20 
minuten bij continue belasting. 
Rustpauze na bedrijfsduur: ca. 5 - 10 minuten. 
 

Beschrijving   
Uw klopboormachine is ontworpen voor het boren 
in kunststof, hout, metaal, steen en beton. 
 

Aanwijzingen voor gebruik 
- Houd bij het boren in muren rekening met de 

eventuele aanwezigheid van gas en 
waterleidingen en/of elektriciteitsleidingen. 

- Zorg bij het boren in een werkstuk dat het 
vastgeklemd is en niet onder de machine kan 
wegglijden. 

- Markeer de plaats van het te boren boorgat 
- Gebruik boortjes die geschikt zijn voor het te 

boren materiaal. Kies het boortje met de 
gewenste diameter. 

- Duw de machine met gelijkmatige druk in het 
materiaal, maar forceer niet. Overmatige druk 
vermindert de prestaties en versnelt het 
slijtageproces. 

- Inspecteer regelmatig de conditie van het 
boortje. Vervang het boortje zodra deze 
slijtageverschijnselen vertoont. 

 

Plaatsen en verwijderen van een boor  
Uw klopboormachine is voorzien van een snelspan 
boorhouder. 
- Open de boorhouder door de kraag los te 
       draaien 
- Steek de boor in de boorhouder 
 
- Sluit de boorhouder door de kraag stevig vast 

te draaien. Houd hierbij het achterste gedeelte 
van de boorhouder met de andere hand vast. 



 
 

 

- Om de boor te verwijderen, gaat u in 
omgekeerde volgorde te werk. 

 

Monteren van de zijhandgreep (7) 
- Draai de knop op de zijhandgreep los. 
- Schuif de zijhandgreep (7) over de boorhouder 

op de machine. 
- Draai de zijhandgreep in de gewenste stand en 

draai de knop stevig vast. 
 

Monteren van de diepteaanslag 
De diepteaanslag wordt gebruikt om de maximale 
boordiepte te beperken. 
- Draai de knop aan de bovenkant van de 

zijgreephouder los. 
- Steek de dieptehouder erin. 
- Stel de dieptehouder op de juiste boordiepte in. 
- Draai de knop weer stevig vast. 
 

Omschakelen van de draairichting 
- zet de links/rechts-omschakelaar (3) naar links 

om te boren of schroeven vast te draaien 
- Zet de links/rechts-omschakelaar (3) naar 

rechts om schroeven los te draaien. 
- Schakel  de draairichting alleen om bij 

stilstaande machine. 
 

In- en uitschakelen 
- Om de machine in te schakelen, drukt u de 

aan/uitschakelaar (4) in. Hoe verder u de 
schakelaar indrukt, hoe hoger het toerental van 
de machine. 

- Om de machine uit te schakelen, laat u de 
aan/uit-schakelaar (4) los. 

 

Ingebruikname van de machine 
Controleer voor ingebruikname of gereedschappen  
Correct zijn gemonteerd en nog niet zijn versleten. 
Draai 30 seconden onbelast proef om te 
controleren of er geen sprake is van onbalans. 
 

Vergrendeling! 
Uw klopboormachine heeft een 
vergrendelingsknop (6): dit is zeer praktisch 
wanneer u langdurig moet boren. Om te 
vergrendelen: druk op de schakelaar, duw op de 
vergrendelingsknop( 6) en laat de trekker los en 
daarna de vergrendeling. 
Om de vergrendeling op te heffen, druk de trekker 
opnieuw in en laat hem los. Indien tijdens het boren 
met vergrendeling de stroom zou uitvallen, maak 
dit dan direct ongedaan. 

 

Juiste snelheid / toerental 

Lage snelheid: voor startgat, schroeven en tegels 

Midden snelheid: voor harde metalen, plastic en       
laminaat 

Hoge snelheid: voor hout, zachte metalen zoals 
koper en aluminium 

 

Diepteregelaar 
Met de dieptestop kan vooraf zelf exact de 
maximale diepte van het gat worden ingesteld. 

Laat de dieptestop zover uitsteken als het gat 
maximaal diep mag zijn. Dat wil zeggen  van de 
punt van de boor tot de dieptestop 

 

Reiniging en onderhoud 

• Voer geen handelingen uit, terwijl de stekker 
van de boormachine in het stopcontact steekt. 

• Verwijder zoveel mogelijk  stof. 

• Laat geen producten op basis van petroleum op 
de plastic delen komen. Deze bevatten 
chemicaliën die negatieve invloed op plastic 
kunnen hebben.  

• Na langdurig gebruik moet de boorkop 
gereinigd worden, houd de boorhouder hiervoor 
met de opening loodrecht naar beneden en doe 
verschillende keren open en dicht. 

 

Oude apparaten en het milieu 
Mocht u uw BRÜDER MANNESMANN apparaat op 
een dag door een nieuwe willen vervangen of 
mocht u het niet meer nodig hebben, denk dan aan 
het milieu. Elektrische machines horen niet bij het 
normale huisvuil, maar kunnen op 
milieuvriendelijke wijze hergebruikt worden. Tevens 
kunt u de machine brengen naar het afvalstation 
van uw gemeente.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 
 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 


