
Handleiding v.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kernboormachine 

ECO.200 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deze machine is CE goedgekeurd 

Serienummer:   ____________________  

Aankoopdatum::  ____________________  

  



    Inhoud 
 

 

  

 

1. Voor Gebruik ..................................................................... 1 

1.1 Gebruik Melding ............................................................... 1 

1.2 Veiligheidsvoorschriften  .................................................. 1 

1.3 Waarschuwingssymbolen  ............................................... 3 

1.4 Specificatie Plaat  ............................................................ 4 

2. Specificatie ........................................................................ 5 

2.1 Functie en Inleiding van de Machine ................................ 5 

2.2 Specificatie ...................................................................... 5 

2.3 Machine Dimensie ........................................................... 6 

3. Installatie ........................................................................... 7 

3.1 Bijschrift van de Machine  ................................................ 7 

3.2 Installatie Plaats ............................................................... 7 

3.3 Installatie Methode ........................................................... 8 

3.4 Stroomvoorziening Eis ..................................................... 9 

3.5 Controleer de Aansluiting van Stroomkabels ................... 9 

3.6 Test Veiligheidsvoorzieningen ......................................... 9 

3.7 Totaalpakket Van De Machine ....................................... 10 

  



4. Operatie Methode ............................................................ 11 

4.1 Operatie Procedure ....................................................... 11 

4.2 Bedieningspaneel .......................................................... 13 

4.3 Noodstop ....................................................................... 14 

4.4 Aanpassing Van De Machine ......................................... 14 

5. Elektriciteit ....................................................................... 15 

5.1 Algemene Elektrische Veiligheidsvoorschriften .............. 15 

5.2 Bedradingsschema ........................................................ 16 

6. Onderhoud  ...................................................................... 17 

6.1 Algemeen Onderhoud .................................................... 17 

7. Fouten Opsporen ............................................................. 18 

8. Aanhangsel 1. Geëxplodeerde Weergaven 1 .................. 19 

Aanhangsel 2. Geëxplodeerde Weergaven 2 ................... 20 

Aanhangsel 3. Onderdelen Lijst ....................................... 21 

Accessoire Kit  ................................................................. 25 

 

 



1 

1. Voor Gebruik 

1.1 Gebruik Aanmelding 

Lees deze handleiding aandachtig en begrijp alle eisen volledig voor het 

gebruik van deze machine, anders kan snijden, vangen, of ernstige 

verwondingen veroorzaakt worden. 

Voor elk deel dat met gebreken is bewezen, neem contact op met de 

fabrikant of de distributeurs binnen één jaar na aankoopdatum. 

De fabrikant of de distributeurs zijn niet verplicht om een deel dat is 

beschadigd door onzorgvuldig gebruik, misbruik of om welke reden dan 

ook, zoals slechte smering, onvoldoende reiniging, ongepaste werking 

omgeving, en onjuiste operaties te repareren of vervangen . 

1.2 Veiligheidsvoorschriften 

◎ Om de veiligheid op de werkplaats te handhaven, moeten 

werkvoorschriften worden nageleefd door ieder personeel op de 

werkplaats. 

◎  De werkplaats moet schoon en opgeruimd zijn. 

◎ Stel de machine niet bloot aan een gevaarlijke omgeving die 

verboden is voor gebruik. 

◎  Zorg voor voldoende licht op de werkplaats. 
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◎ Mensen met pacemaker of andere geïmplanteerde medische 

hulpmiddelen mogen niet werken met de magnetische boormachine 

omdat deze elektromagnetisme genereert wanneer elektrische 

stroom door de magneetvoet stroomt. 

◎ Reiniging, smering, controle, onderhoud en andere aanpassing 

moeten alleen worden gedaan wanneer de stroomkabel is 

verwijderd. Onderhoud moet door gekwalificeerde technici worden 

gedaan.  

◎  Laat de machine niet zonder toezicht terwijl het nog aan staat. 

◎ De magnetische machine moet worden beveiligd door 

bevestigingsmiddelen om dysfunctie van de magneetvoet te 

voorkomen in geval van stroomtekort. 

◎ Het wordt aangeraden de machine onmiddellijk te laten controleren bij 

een lokale technische service wanneer de machine niet soepel 

draait. 

◎  Het gebruik van snij smeermiddel wordt aanbevolen tijdens het 

boren. 

◎  Forceer geen kleine gereedschappen de taak van sterk 

gereedschap uit te voeren. 

◎  Houd de machine buiten het bereik van kinderen. 
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1.3 Waarschuwingssymbolen 

Om te zorgen voor een goede en veilige werking, zijn er zes symbolen 

met uitleg op de machine, zoals hieronder. Verwijder geen 

waarschuwingssymbolen van de machine.  

De Waarschuwingssymbolen zijn als volgt: 

              

Algemene waarschuwing 

 

Gebruik oordoppen 

 

  

Lees de handleiding 

 

Gebruik veiligheidsschoenen 

 

  

Gebruik veiligheidsbril  

  

Draag geschikte werkkleding 
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Gebruik altijd een veiligheidsriem bij het horizontaal of bovenhands 
werken. Maximale snij grootte 200mm diameter. 

Kern zet zich uit aan het einde van het snijden. 

Gebruik het smeersysteem geïnstalleerd op de machine met hoge 
prestatie snijolie. 

  

WAARSCHUWING 
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1.4 Specificatieplaat 

     

 

 

Voltage  

Vermogen  

TPM  

Kernboor  

Max.Snijdiepte  

Magnetische kracht: 3900kg gereedschaphouder: MT4  

 

 

 

WAARSCHUWING 

Gebruik altijd een veiligheidsriem bij het horizontaal of  

bovenhands werken. Maximale snij grootte 200mm diameter. 

Kern zet zich uit aan het einde van het snijden. 

Gebruik het smeersysteem geïnstalleerd op de machine met hoge 
prestatie snijolie. 

 

  

Algemene 
waarschuwing 

 

Gebruik oordoppen 

 

  

Lees de handleiding 

 

Gebruik veiligheidsschoenen 

 

  

Gebruik veiligheidsbril  Draag geschikte werkkledin 
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2. Specificatie 
 
2.1 Functie en Inleiding van de Machine 

1. Zeer efficiënte en stabiele boring, die hoge precisie resultaten biedt 

2. Laag boor verbruik  

3. Multi-purpose functies, voor zowel boren en tapping 

4. Ergonomisch ontworpen 

5. Olie fles geïnstalleerd in de behuizing, voor goede bescherming 

6. Krachtige en duurzame motor met lange levensduur 

9. Capstan arm  

7. Waterdicht en stofdichte schakelaar, die veiligheid garandeert 

8. Bescherming tegen overbelasting 

9. Capstan arm kan aan beide kanten van de machine worden bevestigd 

10. De bedieningspaneel assemblage kan aan beide kanten van de 
machine worden bevestigd 

11. Hendel rotatie biedt operatie positionering 

12. Toerental variaties van de motor bieden de beste oplossingen voor 
operaties op verschillende materialen en afmetingen 

2.2 Specificatie 
Technische gegevens ECO. 200 

 

Vermogen 3600W 

Voltage 230V/50H/Z 

 110V/60H/Z 

Toerental Twee snelheden 

 Hoog 350/150 

 Laag 150/60 

Kernboor Φ 12mm - Φ 200mm 

Max snijdiepte 110mm 

Spiraalboor tot Φ 44mm met Morse Taper 

Gereedschapshouder MT4 

Magnetische kracht 3900kg 

Gewicht 53kg 
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2.3 Machineafmetingen 
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3. Installatie 

3.1 Legenda van de Machine 

 

 

   
 

1. Lichaam       4. Magneet                                      7. Olie Fles Assemblage 

2. Motor        5. Bedieningspaneel Assemblage   8. Capstan Arm 
3. Tandwielkast    6.  Hoofdkabel Assemblage  

 

3.2 Installatie Plaats 
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3.3 Installatiemethode 
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3.4 Eisen Stroomvoorziening 

Onvoldoende voltage van de stroomvoorziening in de fabriek kan invloed 
hebben op het uitgangsvermogen van de motor. 

Het is belangrijk dat deze machine op slechts een aparte 
stroomvoorziening is gebaseerd en correct is aangesloten op de 
stroomvoorziening in de fabriek. Uitgebreide verbinding van 
stroomvoorziening zou met een gekwalificeerde lekkage breker van 
andere veiligheidsapparaten moeten worden uitgerust.   

Tabel voor vereiste stroomvoorziening: 

W Voltage Breker capaciteit Draadmaat 

3600 110V 26A 2mm2 

3600 230V 13A 1.5mm2 

 

3.5 Controleer de Aansluiting van Stroomkabels 

(1) Zorg ervoor dat de stroomvoorziening in overeenstemming is met het 
aangegeven op de naamplaat. 

(2) De stroomkabel moet geaard zijn. 

(3) Controleer de draden aan de machine om te zien of er enige schade 
is. 

(4) Controleer elke schakelaar om te zien of het open geschakeld is 
alvorens de stroomvoorziening te verbinden. 

3.6 Test Veiligheidsapparaten 

De machine stopt automatisch wanneer de magneetvoet is 
uitgeschakeld of de stroom uit is. 

Een magneetventiel is aanwezig  in de schakelaar van de motor om te 
voorkomen dat de machine opnieuw opstart zonder opwarming wanneer 
de stroomvoorziening wordt hersteld na een elektriciteitspanne. Het is 
noodzakelijk om de motor schakelaar opnieuw in te drukken om de 
machine in werking te stellen.  
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3.7 Totaalpakket van de Machine 

 

Optionele metalen transportkoffer met wielen 

(We raden het gebruik aan van de transportkoffer tijdens het vervoer om 
de machine te beschermen) 
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4. Operatie Methode 

4.1 Operatie Procedure 

Controleer de volgende punten voordat u de machine start. 

(1) Voor het aansluiten van de stroomvoorziening, controleer alle 

onderdelen voor losheid, draad voor eventuele schade en alle 

schakels om te zien of ze op UIT positie staan. 

(2) Controleer of de specificatie van de stroomvoorziening in 

overeenstemming is met het aangegeven op de naamplaat. 

(3)  De stalen platen moeten magnetische materialen zijn. 

 (4)  Controleer de basis van de machine en de werkstukken om te zien 

of ze vlak en schoon zijn, ze mogen geen hobbel, deuk of vreemde 

voorwerpen hebben. De dikte moet groter zijn dan 10mm. Verf en 

andere oppervlaktebehandelingen zouden de intensiteit van het 

magnetisme beïnvloeden. 

(5)  De magneetvoet moet volledig op de stalen plaat passen, er mogen 

geen gaten zijn. 

(6)  Controleer of het niveau van snijvloeistof bruikbaar is. 

 (7)  Controleer of de gebruikers hun persoonlijke 

beschermingsmiddelen goed dragen. 

(8)  Kies een boor van geschikte maat en monteer het met de pin die 

past op de uitgangs schacht. Gebruik de adapter die de fabrikant 

levert bij het gebruik van een spiraalboor. 
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 (9)  Teken op de werkposities en pas de machinepositie aan om het met 

de gemarkeerde positie af te stemmen, en zet dan de schakelaar 

van de magneetvoet aan. (De dikte van de werkstukken moet 

consistent zijn) 

(10)  Verplaats de machine basis met de handen om de vastheid van de 

magneetvoet te controleren; verhoog en verlaag de motor om te 

controleren of het gat goed is uitgelijnd. 

 (11)  Zet de schakelaar van het snijvloeistof aan voordat u de motor 

aanzet. Voer het gereedschap langzaam aan. Wanneer de pin 

tegen de stalen plaat aanduwt, controleer dan of de snijvloeistof 

stroomt. Druk tijdens het boren voorzichtig op de staalplaat om het 

gereedschap te voeden. Voed het nooit haastig. Bij het gebruik van 

een spiraalboor, bereid uw eigen snijvloeistof voor.  

(12) Wanneer de gereedschappen volledig door de stalen plaat boren, 

duwt de pin de spaander eruit. (Let op de hoogte van de werk 

positie, die niet boven het hoofd van de gebruiker mag zijn. 

Een machine boven de taille van de gebruiker moet goed worden 

beveiligd met riemen; veiligheid voorziening voor het voorkomen 

van vallende spaanders moet ook worden ingezet.) 

 (13) Controleer de riemen voor hun bruikbaarheid zowel vóór als na het 

boren. Vervang elk gebroken of defecte onmiddellijk. 

(14) Zet de kracht van de motor uit, en zet de kracht van de 

magneetvoet uit. Reinig de spanen na het proces grondig, en reinig 

de resterende snijvloeistof. Als u een boorproces wilt hervatten, 

herhaalt u de bovenstaande procedure 

(15) Ontkoppel de machine; reinig en neem anti-roest maatregelen.  
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4.2 Bedieningspaneel 

1. Magneet AAN/UIT schakelaar  

2. Motor AAN schakelaar  

3. Motor UIT schakelaar  

4. Zekering Houder 

 

  

MAGNEET MOTOR 

RESET 
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4.3 Noodstop 

 

4.4 Aanpassing van de Machine 

Stop onmiddellijk met het gebruik van de machine als u een los of 

schuddend slede en rail tijdens de bediening ontdekt. Pas de kloof 

aan door de volgende stappen:  

1. Draai de bouten los van de rails. 

2. Stel de stelling schroeven aan de rechterkant van de machine bij. 

(stel de kloof tussen de slede en de rail bij.) 

3. Maak de bouten van de rails na bijstelling weer vast. 

 

  

MAGNEET MOTOR 

Noodstop 
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5 Elektriciteit 

5.1 Algemene Elektriciteit 

1. Informeer elke plaatselijke instantie over de operatie van de machine, 

om ervoor te zorgen dat de werkomgeving veilig is. 

2.  Gebruik de machine niet in een omgeving met een ontvlambaar 

object of mogelijke explosie. 

3. Gebruik de machine niet in natte ruimtes om elektrocutie te 

voorkomen.  

4.  Doe nooit onderhoud van de machine zonder de stroomvoorziening 

te verwijderen. Onderhoud kan alleen worden gedaan door 

gekwalificeerd technici. 

5. Verander nooit het circuitontwerp in de machine. 

6. Contact met blote draden kan leiden tot ernstige verwondingen of 

zelfs dood. 

7.  Een natte machine of kabel verhoogt het risico van elektrocutie. 

8. Sluit geen verlengsnoeren langer dan 12m aan. De draden mogen 

geen dwarsdoorsnede hebben van meer dan 1,5 mm. 

9. Controleer de stroomkabel constant op een beschadigd isolerend 

schild. Vervang de kabel onmiddellijk wanneer er schade is.  
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5.2 Bedradingsschema 

 

Specificaties: 
AC 115V / 26A 
AC 230V / 13A 
Toerental 40% tot Max. 

: Eigenschappen 
Softstart 
Controle van de 
tachometer 
Volledige Golf 
Feedback 
Bescherming tegen 
overbelasting 

  

Magneet 

Motor 

Wit 

Zwart 

Blauw 
SNELHEIDSREGELAAR 

Wit 

Zwart 

Oranje 

Geel 

Groen 

Blauw 

Blauw 

Blauw 
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6. Onderhoud 

Onderhoud van de machine wordt aanbevolen om het in een efficiënte 

toestand te houden. 

6.1 Algemeen Onderhoud 

1. Haal de stroomkabel uit het stopcontact voordat u de machine 

onderhoudt. 

2. Controleer elk mechanisme voor afwijkingen. Controleer de riemen 

voor eventuele breuk of defect. 

3. Verwijder het gereedschap van de machine, maak het schoon en vet 

het in voor roest weerstand, en houd het in de gebruikelijke stand. 

4. Reinig de spanen en de resterende snijvloeistof van de machine, de 

sleden en links. 

5. Maak de snijvloeistof in de container leeg. 

6. Vervang de carbonborstels onmiddellijk wanneer zij minder dan 5mm 

in lengte worden vanwege gebruik. 

7. Breng lichte vetten op de koppelingen van de machine en zet de 

machine in de transportkoffer. 
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7. Fouten Opsporen 

Probleem 
Waarschijnlijke 

oorzaak 
Oplossing 

De motor stopt tijdens 
het gebruik terwijl de 
magneetvoet 
functioneel blijft 
 

Overbelasting 
bescherming apparaat 
van de motor is 
uitgeschakeld 

Koel de machine af 
voordat u deze opnieuw 
gebruikt. 

De zekering is 
afgeslaan om 
momentane hoge 
belasting 

Vervang het door een 
nieuwe zekering. 

De motor stopt tijdens 
het gebruik terwijl de 
magneetvoet 
functioneel blijft 

De lekkage breker is 
uitgeschakeld 

Start de lekkage breker 
opnieuw. 

De stekker gaat los 
Doe de stekker er weer 
in. 

De machine is defect 
Neem contact op met de 
technici van de fabrikant. 

 
Lekkage breker in het 
distributiepaneel is 
uitgeschakeld 

Te veel machines zijn 
tegelijk aangesloten op 
dezelfde 
stroomvoorziening 

Een stroomvoorziening 
wordt door een machine 
alleen gebruikt. 

Geen magnetische 
kracht of onvoldoende 
magnetische kracht 

De magneetschakelaar 
is niet ingeschakeld 

Schakel de 
magneetschakelaar in 

De werkplaats is niet 
magnetisme geleidend 

De machine werkt alleen 
op magnetisme 
geleidende materialen 

Defecte machine 
Contact opnemen met 
de technici van de 
fabrikant 

Geen smering door 
snijvloeistof tijdens het 
proces 

Gebrek aan 
snijvloeistof 

Vul snijvloeistof bij 

De schakelaar van 
snijvloeistof is niet 
ingeschakeld 

Schakel de schakelaar 
van snijvloeistof in 
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8. Aanhangsel 1. Geëxplodeerde Weergaven 1 
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Aanhangsel 2. Geëxplodeerde Weergaven 2 
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Aanhangsel 3. Onderdelenlijst 

ECO.200 - Complete Machine 
Deel nr Component Aantal 

1 Capstan bal 3 
2 Capstan arm 3 
3 Capstan pinion shaft 1 
4 Pinion 1 
5 Snap ring 1 
6 Pinion bearing 2 
7 Pinion shaft collar 1 
8 Shakeproof washer 1 
9 Socket head cap schroef 1 
10 Coolant elbow 1 
11 Hex nut 1 
12 Valve 2 
13 Socket head cap schroef 4 
14 Magneetvoet 1 
15 Socket set schroef 4 
16 Bush 4 
17 Slide 1 

17-1 Socket head cap schroef 4 
18 Sleutel 1 
19 Hoofdkabel assemblage 1 

19-1 Cable fixture 1 
20 Countersunk screw 4 
21 Handle 1 
22 Handle fixture 1 

22-1 Lifting bolt 1 
23 Socket set screw 2 
24 Socket head cap screw 2 
25 Oil bottle cover 1 
26 O ring 1 
27 Fixing bolt 1 
28 Socket head cap screw 4 
29 Housing cover 1 
30 Steel tube 2 
31 Rack 1 
32 Socket head cap screw 2 
33 Cable cover 1 
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Aanhangsel 3. Onderdelenlijst 

 

ECO.200 - Complete Machine 
Nr Component Aantal 
34 Housing 1 
35 Tension pin 6 
36 Housing cover plate 1 
37 Arbor bearing 1 

37-1 Arbor bearing washer 1 
38 Pan head screw 12 
39 Control panel assembly 1 

39-1 Red & green switch 1 
39-2 Power switch 1 
40 Fascia plate frame 1 
41 Fascia plate 1 
42 Tension pin 2 
43 Pan head screw 2 
44 Waterproof rubber 1 
45 Pan head screw 1 
46 Logo plaat 1 
47 Safety strap 1 
48 Socket head cap screw 4 
49 Motor cable assembly 1 
50 Oil bottle assembly 1 
51 Valve 1 
52 Valve fixture 1 
53 Socket set screw 2 
54 Motor assembly 1 
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Aanhangsel 3. Onderdelenlijst 

 

ECO.200 - Motor- & gearbox 
Deel nr Component Aantal 

1 Arbor spindle 1 
2 End cap 1 
3 Copper spacer 1 
4 Gearbox assembly 1 
5 Speed sensor 1 
6 Ball bearing 2 
7 Third pinion (H) 1 
8 Thrust washer 1 
9 Spacer 1 

10 Shakeproof washer 2 
11 Thrust washer 2 
12 Shakeproof washer 1 
13 Third gear 1 
14 Disk spring 3 
15 Metal collar 1 
16 Lock nut 1 
17 Ball bearing 2 
18 Second pinion 1 
19 Sleutel 1 
20 Second gen 1 
21 Inner cap 1 
22 Schroef 4 
23 Ball bearing 2 
24 Circlip 1 
25 Metal collar 2 
26 Circlip 1 
27 Metal collar 1 
28 Metal 1 
29 Final gear (L) 1 
30 Circlip 1 
31 Shift mg 1 
32 Metal collar 2 
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Aanhangsel 3. Onderdelenlijst 

 

ECO.200 - Motor & gearbox 
Nr Component Aantal 
33 Metal 1 
34 Final gear (H) 1 
35 Circlip 1 
36 Shift lever 1 
37 Seal 1 
38 Inner gearplate 1 
39 Rubber collar 1 
40 Geer selector 1 
41 Schroef 1 
42 Ball bearing 2 
43 Rotor 1 
44 Speed controller assembly 1 

44-1 Schroef 2 
45 Stator 1 
46 Schroef 2 
47 Ball bearing 1 
48 Carbon brush cover 2 
49 Motor housing 1 
50 Metal Dollar 4 
51 Disk seal 4 
52 Socket head cap screws 4 
53 Looe plates 1 
54 Brush holder 2 
55 Carbon brush 7X17 2 
56 Aluminum bush 1 

56-1 Insulation spacer 1 
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Accessoire kit: 

Keyless   x1stk 

Veiligheidskoord x1 stk 

Hex. sleutel  x1 stk 

Middelste pin x1 stk 

Uitwerper pin x1 stk 


