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Gefeliciteerd met de aanschaf van de Euroboor ECO-TUBE.30 portable kernboormachine. Uw model is 

ontworpen om snel en efficiënt superieure gaten te boren. Door jarenlange ervaring, constante innovatie 

en ontwikkeling, is Euroboor toegewijd om u te voorzien van metalen snijgereedschappen en producten 

die u helpen productiever te zijn.  

 

Voordat u uw nieuwe kernboormachine gebruikt, lees alle instructies eerst aandachtig. Deze omvatten de 

gebruikers handleiding en waarschuwingslabel op het apparaat zelf. Met het juiste gebruik, 

voorzichtigheid en onderhoud van uw model zal u worden voorzien van jaren van effectieve gaten 

boorprestaties. 

 

OM HET RISICO VAN LETSEL TE VOORKOMEN DIENT DE GEBRUIKER ALLE INSTRUCTIES GELEZEN EN 

BEGREPEN TE HEBBEN. 

 

 

EUROBOOR B.V. 

 

Kryptonstraat 110 

2718 TD Zoetermeer 

Nederland 

 

T +31 79 361 49 90 

F +31 79 361 49 89 

 

info@euroboor.com 

www.euroboor.com 

 

 

  



  3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afbeelding 1 

  



  4 

Symbool Begrip, betekenis Verklaring 

  

Lees de handleiding 

Lees de bijgevoegde documenten, zoals de 

handleiding en de algemene 

veiligheidsinstructies.  

  

Gebruik gehoorbescherming 

 

Gebruik gehoorbescherming tijdens de 

werkzaamheden. 

  

Gebruik oogbescherming 

 

Gebruik oogbescherming tijdens de 

werkzaamheden. 

  

Gevaar/waarschuwing/voorzichtig 

 

Neem de vermelde aanwijzingen in acht! 

  

Europees conformiteitsteken 

Bevestigt de conformiteit van het elektrische 

gereedschap met de richtlijnen van de 

Europese Gemeenschap. 

  

Isolatieklasse I 

Product met basisisolatie en extra aan de 

aardleiding aangesloten aanraakbare 

geleidende delen. 

 

mm 

 

Millimeter 

 

Maateenheid voor lengte, breedte, hoogte of 

diepte 

in Inch 
Maateenheid voor lengte, breedte, hoogte of 

diepte 

 

kg 

 

Kilogram 

 

Maateenheid voor massa 

Lbm Pounds (massa) Maateenheid voor massa 

 

V 

 

Volt 

 

Maateenheid voor elektrische voltage 

 

A 

 

Ampère 

 

Maateenheid voor elektrische stroomsterkte 

 

W 

 

Watt 

 

Maateenheid voor vermogen 

 

N 

 

Newton 

 

Maateenheid voor kracht 

Lbf Pounds (kracht) Maateenheid voor kracht 

 

min 
Minuten Maateenheid voor tijd  

no Onbelaste toerental Omwentelingssnelheid onbelast 

 

1/min 

 

per minuut 

Aantal omwentelingen, toeren, slagen of 

trillingen per minuut. 
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ALGEMEEN ELEKTRISCH GEREEDSCHAP VEILIGHEIDSWAARSCHUWINGEN 

 

Gebruik dit elektrisch gereedschap niet voordat u deze handleiding en de “Algemene 

Veiligheidsinstructies” grondig hebt gelezen en volledig hebt begrepen, inclusief de afbeeldingen, 

specificaties, veiligheidsvoorschriften en de met GEVAAR, WAARSCHUWING en VOORZICHTIG aangeduide 

aanwijzingen. 

 

WAARSCHUWING: Bij het gebruik van elektrische gereedschappen moeten elementaire 

veiligheidsmaatregelen altijd worden gevolgd om het risico van brand, elektrische schokken en 

lichamelijk letsel te verminderen.  

 

Houdt u ook rekening met de relevante nationale regelgeving inzake industriële veiligheid. Niet-naleving 

van de veiligheidsinstructies in de genoemde documentatie kan leiden tot een elektrische schok, 

brandwonden en/of ernstige verwondingen. 

 

Bewaar deze gebruiksaanwijzing met inbegrip van de “Algemene Veiligheidsinstructies” voor later gebruik. 

Overhandig de gebruiksaanwijzing en de veiligheidsvoorschriften als u het elektrische gereedschap afgeeft 

of verkoopt. 

 

WERKGEBIED 

1. Houd uw werkgebied schoon en goed verlicht. Rommelige werkbanken en donkere gebieden 

vragen om ongelukken. 

2. Gebruik de kernboormachine niet in explosieve omgevingen, zoals in de aanwezigheid van 

ontvlambare vloeistoffen, gassen of stof. De kernboormachine kan vonken creëren die het stof of 

de dampen kunnen ontsteken. 

3. Houd omstanders, kinderen en bezoekers uit de buurt wanneer u een kernboormachine bedient. 

Afleiding kan ertoe leiden dat u de controle verliest. 

 

ELEKTRISCHE VEILIGHEID 

1. De kernboormachine stekkers moet overeenkomen met het stopcontact. De stekker mag op geen 

enkel wijze worden veranderd. Gebruik geen adapterstekkers.  

2. Vermijd lichamelijk contact met geaarde oppervlakken zoals leidingen, radiatoren, fornuizen en 

koelkasten. Er is een verhoogd risico op elektrische schokken als uw lichaam is geaard. 

3. Stel de kernboormachines niet bloot aan regen of natte omstandigheden. Water in een machine 

verhoogt het risico van elektrische schok.  

4. Het stroomsnoer mag niet ruw worden behandeld. Gebruik het snoer nooit om de 

kernboormachine te dragen of om de stekker uit het stopcontact te trekken. Houd het snoer uit 

de buurt van warmte, olie, scherpe randen of bewegende delen. Vervang de beschadigde snoeren 

onmiddellijk. Beschadigde snoeren verhogen het risico van een elektrische schok.  

5. Bij het bedienen van een kernboormachine, gebruik een verlengsnoer die geschikt is voor buiten 

gebruik. Het gebruik van een snoer die geschikt is voor buiten gebruik vermindert het risico van 

elektrische schok.  

6. Als het bedienen van een kernboormachine in een vochtige locatie onvermijdelijk is, gebruik dan 

een stroomvoorziening die beveiligd is met een aardlekschakelaar (RCD of GFCI). Het gebruik van 

een aardlekschakelaar vermindert het risico van elektrische schok. 
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PERSOONLIJKE VEILIGHEID  

1. Blijf alert, kijk wat u doet en gebruik uw gezonde verstand bij het gebruik van een 

kernboormachine. Gebruik geen machine terwijl vermoeid of onder de invloed van drugs, alcohol, 

of medicijnen. Een moment van onoplettendheid tijdens het gebruik van kernboormachines kan 

leiden tot ernstig lichamelijk letsel. 

2. Draag werkkleding. Draag geen loszittende kleding of sieraden. Doe lang haar vast. Houd uw haar, 

kleding en handschoenen uit de buurt van bewegende delen. Loszittende kleding, sieraden, of lang 

haar kunnen in bewegende delen terechtkomen. 

3. Voorkom onbedoeld aanzetten van de machine. Zorg ervoor dat schakelaar uitgeschakeld is 

voordat u de stekker in het stopcontact doet. Een kernboormachine dragen of aansluiten met uw 

vinger op de schakelaar of met de schakelaar aan, is vragen om ongelukken. 

4. Vermijd magneten in te schakelen alvorens contact te maken met werkend materiaal.  Het 

voortijdig inschakelen van magneten vraagt om ongelukken.  

5. Plaats nooit handen, vingers, handschoenen of kleding in de buurt van het snijgebied of draaiende 

machineonderdelen.  

6. Verwijder alle stelsleutels of moersleutels voordat u de machine aanzet. Een moersleutel of een 

sleutel die wordt verbonden aan een draaiend deel van de machine kan leiden tot lichamelijk 

letsel. 

7. Reik niet te ver. Bewaar te allen tijde uw evenwicht en houd beide voeten op de grond. Hierdoor 

hebt u in onverwachte situaties meer controle over de kernboormachine.  

8. Gebruik altijd de geleverde veiligheidsketting tijdens alle werkzaamheden op niet-horizontale 

componenten. De magnetische kracht van de magneetvoet kan afhangen van het soort materiaal, 

de magneetvoet kan loslaten tijdens het gebruik. 

 

HET GEBRUIK EN ONDERHOUD VAN DE MACHINE  

1. Wanneer u de machine op niet-horizontale oppervlakken gebruikt, moet u boorpasta gebruiken. 

Gebruik geen olie, omdat de olie in de motoreenheid kan druppelen. 

2. Tijdens de werking van de machine, moet de boor worden gekoeld en gesmeerd met een goede 

kwaliteit snij-of smeerolie. Verwijder de spanen uit de boor na elk gat.  

LET OP! De prop kan heet zijn!   

3. Gebruik klemmen of een andere praktische manier om het werkstuk te beveiligen en te steunen 

aan een stabiel platform. Het werk met de hand vasthouden of tegen uw lichaam houden is 

instabiel en kan leiden tot verlies van controle. 

4. Gebruik de machine niet als de schakelaar deze niet aan of uit kan zetten. Ieder gereedschap dat 

niet kan worden bediend met de schakelaar is gevaarlijk en moet worden gerepareerd. 

5. Ontkoppel de stekker uit het stopcontact voordat u aanpassingen uitvoert, toebehoren wijzigt of 

het gereedschap opbergt. Dergelijke preventieve veiligheidsmaatregelen verminderen het risico 

dat het elektrische gereedschap per ongeluk opstart.  

6. Bewaar kernboormachines die niet worden gebruikt buiten het bereik van kinderen en andere 

ongetrainde personen. Gereedschappen zijn gevaarlijk in de handen van ongetrainde gebruikers. 

7. Onderhoud machines met zorg. Houd verspaningsgereedschap scherp en schoon. Correct 

onderhouden gereedschappen met scherpe snijranden lopen minder snel vast en zijn 

gemakkelijker te beheersen. 

8. Controleer op verkeerde uitlijning en het grijpen van bewegende onderdelen, breuk van 

onderdelen, en elke andere omstandigheden die de machinewerking kunnen beïnvloeden. Indien 

beschadigd, laat het gereedschap onderhouden worden voordat u het gebruikt. Veel ongelukken 

worden veroorzaakt door slecht onderhouden gereedschappen. 

9. Gebruik uitsluitend toebehoren die voor uw model zijn aanbevolen door Euroboor. Toebehoren 

die voor de ene machine geschikt zijn, kunnen gevaarlijk zijn bij gebruik op een andere machine. 
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ONDERHOUD 

1. Zorg dat het gereedschapsonderhoud uitsluitend wordt uitgevoerd door een erkende reparateur. 

Reparatie of onderhoud dat wordt uitgevoerd door een ongekwalificeerd reparateur kan leiden 

tot een risico op letsel. 

2. Gebruik bij het onderhoud van gereedschap alleen uitsluitend identieke vervangende onderdelen. 

Volg de instructies in het onderhoudsgedeelte van deze handleiding. Het gebruik van niet-

goedgekeurde onderdelen of het niet volgen van onderhoudsinstructies kan een risico van 

elektrische schokken of verwondingen veroorzaken. 

3. Bij het gebruik van deze machine, MOET u gehoor- en oogbescherming dragen. 

 

AANVULLENDE SPECIFIEKE VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN VOOR KERNBOORMACHINES 

 

• Houd uw vingers ver uit de buurt van het boorvlak; 

• Vermijd het aanraken van de geboorde kern die automatisch wordt uitgeworpen door de 

centreerstift wanneer het werk is voltooid. Contact met de kern als het warm is, of als het valt, 

kan leiden tot lichamelijk letsel; 

• Gebruik altijd de veiligheidsriem of-ketting. 

• De kernboormachine is geoptimaliseerd voor gebruik op staal beginnend met een dikte vanaf 3,5 

mm met nul-luchtspleet tussen het magneet oppervlak en het montage oppervlak. Houd de 

luchtspleet tot een minimum door het reinigen van het oppervlak; Dit zal de prestaties van de 

magneten aanzienlijk beïnvloeden. 

• De maximaal toegestane tip kracht van de kernboormachine zal toenemen met de dikte en de 

aard van het materiaal; luchtgaten, oppervlaktecoatings en puin kunnen deze waarde 

verminderen.  

• Plaats de machine altijd op een oppervlak dat schoon is van metaalsnippers, spanen, vijlsel en 

oppervlaktevuil; 

• Houd de magneet schoon en vrij van vuil en vijlsel; 

• Schakel de machine niet in totdat deze is gemonteerd en geïnstalleerd volgens deze instructies; 

• Schakel de machine niet in voordat u heeft gecontroleerd of de magnetische standaard stevig vast 

zit op het bevestigingsoppervlak; 

• Stel de tafel af zodat de boor vóór het boren niet uitsteekt in het werkstuk. Voer geen activiteiten 

(ontwerp, assemblage of constructie) uit op het werkstuk terwijl de machine is ingeschakeld; 

• Controleer voordat u de machine inschakelt of alle toebehoren correct gemonteerd zijn; 

• Gebruik de machine niet op hetzelfde werkstuk waarop elektrische lassers worden gebruikt; 

• Gebruik alleen de geschikte snijvloeistof. Gebruik een algemeen, niet op olie gebaseerd 

koelmiddel voor het snijden van metaal; 

• Gebruik geen vloeibare snijolie tijdens het verticaal of bovenhands boren. Dompel de snijder in 

boorpasta of breng een geschikte spray voor deze toepassingen; 

• Giet geen snijolie in het reservoir terwijl deze in de beugel is gemonteerd.  

• Laat geen snijolie toe om in de motor te komen; 

• Zorg ervoor dat voor gebruik de beweegbare klauwplaat goed functioneert; 

• Zorg ervoor dat metaalsnippers of hars residuen niet tot verstopping van de functie leiden; 

• In geval van vastgelopen boor, koppel de machine los van de stroomvoorziening, verwijder de 

reden voor de storing voordat u de machine opnieuw aanzet. 
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OVERIGE RISICO'S 

Ook al worden de relevante veiligheidsvoorschriften en de veiligheidsvoorzieningen toegepast, bepaalde 

risico’s kunnen niet worden vermeden. 

Deze zijn: 

• Gehoorbeschadiging  

• Risico van lichamelijk letsel door rondvliegende deeltjes 

• Risico van brandwonden als gevolg van toebehoren die tijdens het gebruik heet worden 

• Risico op lichamelijk letsel door langdurig gebruik.  

 

MARKERINGEN OP GEREEDSCHAP 

De volgende pictogrammen worden weergegeven op het gereedschap: 

   

 

Lees de gebruiksaanwijzing voor gebruik. 

 

 

Draag gehoorbescherming in gebieden met geluidsemissies > 80 decibel (A). 

 

 

                             Draag oogbescherming 

 

 

POSITIE Serienummer 

Het serienummer, die ook het type machine, het jaar en de maand van fabricage en identificatienummer 

omvat, is gegraveerd op het onderstel, magneet en de motor.  

 

 

Voorbeeld: 

 

30  14  09 001 

 

Model type 

               Jaar van fabricage 

  Maand van fabricage 

   Identificatienummer 
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INHOUD VAN DE VERPAKKING 

 

1 Kernboormachine 

1 Transportkoffer 

3 Hendels 

1 Inbussleutel 2.5 

1 Inbussleutel 3 

1 Inbussleutel 4 

1 Inbussleutel 5 

1 Sleutel 

1 Smeersysteem 

1 Handleiding 

1 Onderdelen tekening 

1 Paar oordoppen 

1 Veiligheidsbril 

1 Paar handschoenen 

1 IBK. 50 spindel extensie 50 

1 IBC. K25 centreerstift voor extensie 
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TECHNISCHE GEGEVENS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Waarden gemeten op platte oppervlakte 

 

Emissiewaarden voor geluid en trillingen 

(Twee-cijfer-specificaties volgens ISO 4871) 

 

Geluidsemissie 

Gemeten A-gewogen geluid vermogen niveau LwA (re 1 pW), in decibel  95 

Onzekerheid KwA, in decibel                    3 

 

Gemeten A-gewogen emissie druk vermogen op de 

werkplaats LpA (re 20 μPa), in decibel         84 

Onzekerheid KpA, in decibel        3 

 

Trillingemissie 

Geschatte versnelling, in m/s²        0.5 

Onzekerheid K, in m/s²         1.5 

 

OPMERKING: de som van de gemeten emissiewaarde en de respectieve meet onzekerheid is de 

bovengrens van de waarden die bij metingen kunnen optreden. 

 

                           Draag gehoorbescherming! 

 

Voor meetwaarden die volgens de respectieve productnorm worden verkregen, zie de laatste pagina van 

deze handleiding.  

 

BESCHRIJVING (Afb. 1) 

 

SPECIFICATIES 

Euroboor ECO-TUBE.30 

Magnetische kracht (volledige sat) 1150 lbs./521 kg* 

Magneet (L x B x H)  
187mm x 165mm x 83mm 

7.36”x 6.49” x 3.27” 

Volledige saturatie dikte 1/2” / 12.7mm 

Max Tip Kracht (volledige saturatie) 609 lbs./276kg** 

Kleinste pijp diameter 3.5”/90mm 

Motor Vermogen  8.2  A 

Toerental (onbelast) 775 RPM 

Toerental (belast 900 W) 400 RPM 

Voedingsbron 
110-120 V, 50-60 Hz 

220V-240V, 50Hz 

Boor slag 3.5”/90mm  

Spindel  ¾” Weldon 

Kernboren 
Ø ½”-1 3/16” 

Ø 12-30 mm 

Spiraalboren  
Ø 1/16”-1/2” 

Ø 1-13 mm 

Hoogte 16.38”/416 mm 

Lengte  10.83”/275 mm 

Breedte  7.28”/185 mm 

Gewicht 24.2 lbs. /11 kg 
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WAARSCHUWING: Wijzig nooit het elektrisch gereedschap of een deel ervan. Het kan tot schade 

of lichamelijk letsel leiden.  

 

 

BEOOGD GEBRUIK 

Deze kernboormachine is bestemd voor commercieel gebruik als een boormachine voor het boren van 

materialen met een magnetiserend oppervlak met behulp van kernboren en spiraalboren, en voor tappen, 

verzinken, ruimen in een weer-beschermde omgeving met behulp van de applicatie gereedschappen en 

toebehoren aanbevolen door EUROBOOR. 

De kernboormachine kan horizontaal, verticaal of bovenhands worden gebruikt. 

 

INSTRUCTIES VOOR INGEBRUIKNEMING 

Zorg ervoor dat het contactoppervlak voor de magneet niveau, schoon en roestvrij is. 

Verwijder alle vernis of primer.  

Wanneer het werk op staal materialen met een materiaaldikte van minder dan 3,5 mm gebeurt, wordt het 

aanbevolen om het werkstuk mechanisch vast te houden om een goede kleefkracht te garanderen. 

 

Controleer de machine op mogelijke beschadigingen; Alvorens de machine te gebruiken, moet u 

beschermingsmiddelen en beschadigde componenten zorgvuldig controleren om ervoor te zorgen dat zij 

volkomen en zoals bedoeld werken. 

Controleer of de beweging in perfecte staat is en niet vastloopt en controleer of onderdelen beschadigd 

zijn. Alle onderdelen moeten correct worden geïnstalleerd en voldoen aan alle voorwaarden die nodig zijn 

om een perfecte werking van de machine te garanderen.  

Beschadigde beschermingsmiddelen en onderdelen moeten worden gerepareerd of vervangen volgens 

specificaties door EUROBOOR of een geautoriseerde Euroboor-dealer. 

 

NIET onder natte omstandigheden of in aanwezigheid van ontvlambare vloeistoffen of gassen gebruiken. 

Deze kernboormachine is een professioneel elektrisch gereedschap. 

 

Laat kinderen NIET in contact komen met de machine. Toezicht is vereist wanneer onervaren gebruikers 

gebruik maken van deze machine. 

 

ELEKTRISCHE VEILIGHEID 

De elektrische motor is ontworpen voor slechts een type voltage. Controleer altijd of de stroomvoorziening 

overeenkomt met de voltage op de classificatie plaat. 

 

Uw EUROBOOR KERNBOORMACHINE is ontworpen in klasse I (geaard) volgens EN 61029-1. Aardedraad is 

vereist. 

Indien het voorziening snoer beschadigd is, moet het worden vervangen door een speciaal voorbereid 

snoer beschikbaar bij EUROBOOR. 

 

VERLENGKABEL 

Als een verlengkabel nodig is, gebruik dan een goedgekeurde 3-aderige verlengkabel die geschikt is voor 

de stroomtoevoer van dit gereedschap (zie technische gegevens). De minimale kabel maat is 1,5 mm²; de 

maximale lengte is 30 meter. Bij gebruik van een kabelhaspel, dient u het snoer altijd volledig af te 

rollen. 
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ASSEMBLAGE EN ANPASSINGEN 

 

WAARSCHUWING: Om het risico van verwonding te verminderen, schakel het toestel uit en 

ontkoppel de machine van de stroomvoorziening alvorens het installeren en verwijderen van 

toebehoren, vóór het aanpassen of het veranderen van opstellingen of reparaties. Zorg ervoor dat 

alle schakelopties in de UIT-stand staan. Letsel zou het gevolg kunnen zijn als het gereedschap per 

ongeluk wordt gestart. 

  

VOORBEREIDING VAN DE MACHINE (afb.  1) 

1. Monteer de invoerhendel. 

2. Pas het smeersysteem zo nodig aan. 

3. Plaats de machine op een schone, vlakke en stevige ondergrond. Verwijder alle deeltjes die het  

volledige contact tussen de magneet standaard en het bevestigingsoppervlak belemmeren. 

4. Monteer de veiligheidsketting (in verticale of bovenhandse boor toepassingen). 

 

SMEERSYSTEEM MONTEREN (Afb 1) 

• Het smeersysteem kan gebruikt worden voor horizontale boor toepassingen (de boor wordt 

verticaal gebruikt). 

• Houd de koeltank tegen de beugel op de slede en duw hem op zijn plaats. 

• Sluit de slang aan op de fitting van de spindel aandrijfas. 

 

Om het smeersysteem te gebruiken, moet de tank voldoende gevuld zijn met een snijolie 

1. Zorg ervoor dat de stroomregelaar gesloten is; 

2. Schroef de dop los; 

3. Vul de tank met snijolie; 

4. Schroef de dop weer vast. 

 

WAARSCHUWING: Gebruik het smeersysteem niet in verticale of bovenhandse boortoepassingen. 

Gebruik in plaats daarvan Euroboor boorpasta. 

 

  

DE VEILIGHEIDSKETTING MONTEREN (niet inbegrepen) 

1. Voer de veiligheidsketting door de opening van de framegreep; 

2. Bevestig de ketting rond het werkstuk; 

3. Sluit de ketting goed af met het slot; 

 

Waarschuwing: Gebruik de veiligheidsketting altijd bij het verticaal of ondersteboven gebruik van 

de machine. 
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EEN TOEBEHOREN INVOEGEN EN VERWIJDEREN (AFB. 1) 

De gereedschapshouder accepteert kernboren met een 19,05 mm Weldon Schacht met een of meer 

vlakten. 

 

 

WAARSCHUWING: De tanden van een boor zijn zeer scherp en kunnen gevaarlijk zijn. 

 

1.   Om een kernboor te monteren is het noodzakelijk om de beschermkap te verwijderen (1); 

2.   Schuif de pilot pin door het gat in het midden van de boor schacht. 

3.   Plaats de schacht van het toebehoren zo ver mogelijk in de gereedschapshouder. 

4.   Draai de twee inbusschroeven met inbussleutel; 

5.   Om het toebehoren te verwijderen, draai de inbusschroeven los en haal de boor er uit. 

 

VOORAFGAAND AAN DE BEWERKING 

 

Probeer een paar eenvoudige projecten met behulp van schroot materiaal totdat u het gebruik van de 

machine doorhebt. 

 

BEWERKING 

 

Gebruiksaanwijzing 

 

 

WAARSCHUWING: Neem altijd de veiligheidsinstructies en de toepasselijke regelgeving in acht. 

 

WAARSCHUWING: Om het risico van ernstige lichamelijk letsel te verminderen, schakel het 

gereedschap uit en ontkoppel het van de stroomvoorziening vóór het aanpassen of het 

verwijderen/installeren van toebehorens. 

 

 

MAGNEETVOET 

 

Door het combineren van Magswitchs patent-wachtende draaiende magneet technologie en Euroboors 

lichtste kernboor tot nu toe, hebben we een gereedschap ontworpen die in staat is snel en veilig te boren 

op contouren en platte oppervlakken. Magswitch LAY magneten zorgen voor een veel efficiëntere veld op 

dunner materiaal, waardoor meer consistente kleefkrachten mogelijk zijn. 

 

De kleefkracht die door de magneten wordt opgewekt hangt van diverse factor af: 

• Dikte van het materiaal 

• Materiaalkwaliteit 

• Verf of deklaag van het materiaal waar de magneet op geplaatst wordt 

• Metaalsnippers, olie of ander vuil onder de magneet 

 

Zorg ervoor dat beide magneetvoeten stevig kleven aan het werkstuk voor het inschakelen van de motor 

eenheid van de kernboormachine. 

 

Gebruik altijd de inbegrepen veiligheidsketting. Boren boven uw hoofd is uiterst gevaarlijk en wordt niet 

aanbevolen. 
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MOTOR AAN EN UIT UITSCHAKELEN 

 
HET BEDIENINGSPANEEL 

 

Het bedieningspaneel op uw kernboormachine is ontworpen voor maximale operationele faciliteit en 

veiligheid. 

 

1 - De Motorschakelaar:  

Deze schakelaar wordt gebruikt om de motor IN en UIT te schakelen; 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
2 - De Magswitch  

 

De twee hendels op de Magswitch magneetvoeten moeten de volledige 180 graden worden gedraaid om 

volledig IN-of UITgeschakeld beschouwd te worden  

 

 

 
Om goed te kunnen functioneren, MOET de machine worden INgeschakeld zoals hieronder beschreven. 
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DE MAGNETEN ACTIVEREN 

Sluit de machine aan op het stroom/werkstuk. Voor het activeren van de magneten draai de ratelhendel 

de volledige 180 graden. 

 

MOTOR IN EN UIT UITSCHAKELEN 

Om de motor IN te schakelen, druk op de groene knop met de markering "I". Om de motor UIT te 

schakelen, druk op de rode knop met de markering "O". (Afb. 2 - 1). 

 

EEN GAT BOREN 

Nu u de toelichting en de veiligheidsaanbevelingen hierboven hebt gelezen, bent u klaar om daadwerkelijk 

te beginnen met boren. Volg deze 10 stappen voor het beste boorresultaat:  

 

1.  Gebruik de punt van de pilot pin om het centrum van het gat te markeren. 

 

2. Bedien de 2 magneetvoeten gedeeltelijk zodat de magneten aan het werkstuk kleven, maar rond 

kunnen draaien voor positie bijstelling. Verlaag de boormachine zodat de pilot pin het werkstuk 

oppervlak aanraakt, controleer of de boor zich in de juiste positie bevindt en bedien beide 

magneten volledig (tot volledige 180 graden). Controleer of de machine strak tegen het werkstuk 

wordt geduwd. 

 

3.  Als uw machine is uitgerust met een auto koelvloeistof systeem, zet de klep open om de olie los 

te laten. Als uw machine niet beschikt over een auto koelvloeistof systeem, smeer de boor grondig. 

 

4. Schakel de motor in en laat deze draaien op de vereiste snelheid. 

 

5. Draai de armen om te beginnen met boren. Breng slechts een lichte druk wanneer de ringvormige 

snijder het metaal raakt. Duw de ringvormige snijder niet met kracht in het metaal. 

 

6. Breng een regelmatige druk tijdens het boren. De boor prestaties verbeteren niet door meer druk 

op het gereedschap te zetten. Te veel druk zal overbelasting van de motor creëren en de kernboor 

zal eerder verslijten. Laat de boor het werk doen en geef het de tijd om het metaal te snijden!!! 

 

7. Pas de olietoevoer aan indien nodig, als uw boor geen auto koelvloeistof systeem heeft, stop dan  

regelmatig met boren, smeer de boor grondig en ga door met boren. 

 

8. Breng minder druk wanneer de boor door het materiaal snijdt 

 

9. Draai de armen om de motor in de hoogste positie te zetten en schakel de motor uit. 

 

10.  Verwijder de afsnijdsels, metaalsnippers en reinig de boor en oppervlak zonder zich te 

verwonden. 

 

Let op: De uitgeboorde metalen kern kan scherp en zeer heet zijn! 

 

 

BOREN MET KERNBOREN 

Met kernboren doe je aan omtrekverspaning en boor je niet al het materiaal weg  Daardoor is er minder 

energie nodig voor het maken van een gat dan bij een spiraalboor. 

Wanneer u boort met een kernboor, is het niet nodig om eerst een hulpgat te boren. 
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WAARSCHUWING: Raak de snijder of de onderdelen dicht bij de snijder niet onmiddellijk na het 

boren aan, omdat ze extreem heet kunnen worden en brandwonden veroorzaken aan de huid. Zorg 

ervoor dat niemand in het werkgebied is waar de metalen kern wordt uitgeworpen.  

 

 

BOOR CONDITIES 

Het gemak waarmee materiaal kan worden geboord, hangt af van verschillende factoren, waaronder 

treksterkte en slijtvastheid. Terwijl de hardheid en/of de sterkte het gebruikelijke criterium is, kunnen 

brede variaties in bewerkbaarheid bestaan onder materiaal dat gelijkaardige fysieke eigenschappen toont.  

 

De boor condities zijn afhankelijk van vereisten voor gereedschapsleven en oppervlak afwerking. Deze 

condities worden verder beperkt door de starheid van het gereedschap en het werkstuk, de smering en 

de beschikbare machine kracht. Hoe harder het materiaal, hoe lager de boorsnelheid. 

 

Sommige materialen van lage hardheid bevatten schurende stoffen die leiden tot snelle snijkant slijtage 

op hoge snelheden. De invoerniveau wordt beheerst door de stijfheid van de set-up, de hoeveelheid te 

verwijderen materiaal, de oppervlak afwerking en beschikbare machine kracht. 

 

SMERING 

IN HORIZONTALE TOEPASSINGEN 

 

•  Stel de vloeistofstroom als nodig bij met de stroomregelaar; 

• Voeg meer snijolie toe als de schaafsels (metaalsnippers) blauw worden. 

 

IN VERTICALE EN BOVENHANDSE TOEPASSINGEN 

Dompel de snijder in boorpasta of gebruik een passende spray. 

 

DE AANZET SMEREN 

 

De aanzet moet regelmatig met vet worden gesmeerd om voor een gelijkmatige werking te zorgen. 

 

• Breng de motoreenheid zover mogelijk omhoog. 

• Smeer de zwaluwstaartgeleiding aan beide zijden. 

• Smeer de tandheugel. 

 

Na herhaaldelijk gebruik kan de tandheugel los komen te zitten. Stel indien nodig de 5 zelfborgende 

stelschroeven aan de linkerzijde af. Draai de schroeven in reeksen vast tot de tandheugel vrij kan bewegen 

in de zwaluwstaartgeleiding, maar er geen speling op de motor zit. 
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REINIGING 

 

          WAARSCHUWING: Blaas vuil en stof uit de belangrijkste behuizing met droge lucht zo vaak als vuil      

zich verzamelt in en rond de ventilatieopeningen. Draag goedgekeurde oogbescherming en een 

goedgekeurd stofmasker 

 

 

                    WAARSCHUWING: Gebruik nooit oplosmiddelen of andere agressieve chemicaliën voor het 

reinigen van de niet-metalen delen van het gereedschap. Deze chemicaliën kunnen de materialen die 

worden gebruikt in deze delen verzwakken. Gebruik een bevochtigde doek met alleen water en milde zeep. 

Laat geen enkele vloeistof in het gereedschap komen; dompel geen enkel deel van het gereedschap in een 

vloeistof.  

 

 

OPTIONELE TOEBEHOREN 

 

WAARSCHUWING: Aangezien toebehoren, andere dan die worden aangeboden door EUROBOOR, 

niet getest zijn met dit product, kan het gebruik van dergelijke toebehoren met dit gereedschap 

gevaarlijk zijn. Om het risico van verwonding te verminderen, zouden slechts EUROBOOR 

geadviseerde toebehoren met dit product moeten worden gebruikt. 

  

Raadpleeg uw dealer voor meer informatie over de juiste toebehoren. 

 

ONDERHOUD 

 

Uw EUROBOOR gereedschap is ontworpen om te werken gedurende een lange periode met een minimum 

aan onderhoud. Voortdurend tevredenstellend gebruik hangt af van de juiste gereedschapsonderhoud en 

regelmatige reiniging. 

 

LET OP: Om het risico van verwonding te verminderen, schakel het toestel uit en ontkoppel de 

machine van stroomvoorziening alvorens het installeren en verwijderen van toebehoren, vóór het 

aanpassen of het veranderen van opstellingen of reparaties. Zorg ervoor dat alle schakelopties in 

de UIT-stand staan. Het onbedoeld aanzetten van de machine kan verwondingen veroorzaken. 

 

Zoals elke kernboormachine met bewegende delen, vergt uw Euroboor kernboormachine ook regelmatige 

onderhoud. Een paar aanbevelingen volgen: 

 

CONTROLEER DE MACHINE VISUEEL VOOR SCHADE  

 

De machine moet gecontroleerd worden voor ingebruikname, op eventuele tekenen van schade die 

invloed kunnen hebben op de werking van de machine. Bijzondere aandacht moet worden gegeven aan 

de hoofdkabel, als de machine beschadigd lijkt te zijn, mag deze niet worden gebruikt. Wanneer deze 

waarschuwing genegeerd wordt, kan dit letsel of de dood tot gevolg hebben. 

 

 

-   LET OP: Reinig alle vuil, stof, metaalsnippers en afsnijdsels van uw kernboormachine 
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WERKING VAN DE MACHINE 

Voor ingebruikname van de machine moet de werking worden gecontroleerd om ervoor te zorgen dat alle 

onderdelen correct werken.  Vervang eventuele defecte onderdelen onmiddellijk. Dit voorkomt dat goed 

functionerende onderdelen beschadigd raken. 

 

KOOLBORSTELS  

Koolborstels moeten worden gecontroleerd om ervoor te zorgen dat er geen abnormale slijtage aanwezig 

is. Dit moet ten minste eenmaal per week worden gecontroleerd, indien vaak gebruikt. Als meer dan 2/3 

van de oorspronkelijke lengte van de koolborstel versleten is , moet de koolborstel worden vernieuwd. Als 

u dit niet doet, kan dit schade toebrengen aan de machine.  

 

CONTROLEER MAGNEETVOET  

Voor ingebruikname moet de magneetvoet worden gecontroleerd om ervoor te zorgen dat de basis vlak 

is en er geen schade aanwezig is. Een ongelijke magneetvoet zorgt ervoor dat de magneet niet genoeg 

kleefkracht heeft en kan letsel toebrengen aan de gebruiker.  

 

CONTROLEER MACHINE OLIE 

De versnellingsbak olie moet ten minste eenmaal per maand worden gecontroleerd om ervoor te zorgen 

dat alle bewegende onderdelen gedekt zijn om slijtage te voorkomen. De olie moet tenminste eenmaal 

per jaar vervangen worden om ervoor te zorgen u het beste uit de machine haalt. 

 

CONTROLEER HET ANKER  

Dit moet ten minste een keer per maand gecontroleerd worden om te zien of er zichtbare tekenen van 

schade aan het anker of aan de collector zijn. Sommige tekenen van slijtage zullen gezien worden op de 

collector na een tijd. Dit is normaal omdat dit het deel is dat in contact komt met de borstels, maar indien 

er tekenen van abnormale slijtage zijn, zullen de onderdelen moeten worden vervangen. 

 

AANPASSING VAN SLEDE 

Een essentiële voorwaarde van de machine is dat de slede kan bewegen op een soepele en gecontroleerde 

manier, vrij van zijdelingse beweging en trillingen. 

 

Dit kan worden gerealiseerd door de slede periodiek op de onderstaande manier af te stellen: 

 

1. Plaats de machine rechtop en zet de slede met de lier in de hoogste positie. Reinig de aluminium 

rails en breng een kleine hoeveelheid machineolie op de versleten oppervlakken. 

2. Beginnend met de bovenste schroef, draai de stelschroef voorzichtig aan met de meegeleverde 

inbussleutel 2,5 totdat lichte weerstand voelbaar is. Werk van boven naar beneden en stel alle 

stelmoeren en -schroeven af. 

3. Beweeg de slede een paar keer op en neer om de beweging te testen en verdere noodzakelijke 

aanpassingen te maken. Probeer ervoor te zorgen dat alle schroeven een gelijkmatige druk van 

boven naar beneden op de slede uitoefenen. Een perfect afgestelde slede werkt vrij op en neer 

zonder zijwaartse beweging. 

 

  



  19 

REPARATIE, MODIFICATIE EN INSPECTIE 

Reparatie, modificatie en inspectie van de ECO-TUBE.30 moet worden gedaan door EUROBOOR of een 

erkende Euroboor-dealer. De reserveonderdelen lijst zal nuttig zijn voor de Euroboor-dealer bij het 

aanvragen van reparatie of ander onderhoud. 

 

Euroboor machines worden voortdurend verbeterd en aangepast aan de nieuwste technische 

ontwikkelingen.  Dienovereenkomstig kunnen sommige delen (d.w.z. onderdeelnummers en/of ontwerp) 

zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Eveneens als gevolg van het doorlopende 

programma voor onderzoek en ontwikkeling van Euroboor kunnen de specificaties van de machines 

zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. 
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PROBLEMEN OPSPOREN 

 

Motor werkt niet - Beschadigde of defecte bedrading 

- Defecte zekering 

- Defecte control unit 

- Defecte stroomvoorziening 

Boren breken snel, geboorde 

gaten zijn groter dan boor 

- Speling in de geleiding 

- Gebogen spindel 

- Uitgaande as van motor krom 

- Gebogen pilot pin 

Motor loopt zwaar en/of loopt vast - Gebogen spindel 

- Uitgaande as van motor krom 

- Geleidingsdriehoek scheef gemonteerd 

- Vuil tussen spindel en geleidingsdriehoek 

Motor maakt een ratelend geluid  - Tandkrans versleten (onderzijde anker) 

- Tandwiel (en) versleten 

- Onvoldoende olie in tandwielbak 

Brommend geluid motor, grote 

vonken en motor heeft geen 

kracht 

- Anker beschadigd (verbrand) 

- Veld beschadigd 

- Koolborstels versleten 

Motor start niet of valt uit  

 

- Beschadigde of defecte bedrading 

- Vuil in sensor toerental control unit 

- Defecte of losse magneet bovenop anker 

- Beschadigde of defecte (sensor) toerental control unit 

- Schade aan anker of veld spoel 

- Koolborstels beschadigd of defect  

Geleiding gaat zwaar - Geleiding is te strak ingesteld 

- Geleiding is droog, moet worden ingevet 

- Geleiding/tandheugel/draaisysteem vuil of beschadigd 

Onvoldoende magnetische kracht - Onderkant van de magneet niet schoon en droog 

- Onderkant van de magneet niet vlak 

- Werkstuk is niet blank metaal 

- Werkstuk is niet schoon  

- Magneet Defect  

Frame staat onder stroom - Beschadigde/defecte bedrading 

- Motor ernstig vuil 

Zekering brand door wanneer 

motor wordt gestart 

- Beschadigde of defecte bedrading 

- Verkeerde waarde zekering 

- Motor loopt te zwaar 

- Defecte anker en/of veld 

- Koolborstels versleten 

- Defecte control unit 

Draaisysteem vrije slag te lang - Tandheugel zit los of is kapot 

- Draaisysteem kapot 
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OPMERKING: Neem contact op met EUROBOOR als er machinestoring is en het probleem niet kan 

worden opgelost met een van de bovenstaande oplossingen! 

HET MILIEU BESCHERMEN 

 

Gescheiden afvalinzameling. Dit product mag niet met normaal huishoudelijk afval worden 

verwijderd. 

 

 

Als u op een dag bemerkt dat uw EUROBOOR product vervangen dient te worden of dat u er verder geen 

gebruik meer van maakt, mag u het niet als normaal huishoudelijk afval aanbieden. Bied dit product aan 

bij de gescheiden afvalinzameling. 

 

De gescheiden inzameling van gebruikte producten en de verpakking staat materialen toe om 

opnieuw gerecycleerd en gebruikt te worden. Hergebruik van gerecycleerde materialen helpt 

milieuvervuiling te voorkomen en vermindert de vraag naar grondstoffen. 

 

Lokale regelgeving kan voorzien in gescheiden inzameling van elektrische producten van het huishouden, 

op gemeentelijke afval terreinen of door de winkelier bij aankoop van een nieuw product. 



ONDERDELENLIJST ECO-TUBE.30 

 

Nr.: Article:     Description  

1 030E.5001 Motor complete 

2 032.0106 Screw BK4,8x55 

3 032.0111 End Cover 

4 032.0136 Screw for spring 

5 032.0141 Spring 

6 032.0142 Screw M4x15 

7 032.0241 Housing  

8 032.0146 Carbon Brush Set 220v 

 032.0147 Carbon Brush set 110v 

9 032.0116 Screw 4,2x13 

10 032.0131 Adaptor Ring Cap 

11 032.0151 Field 220v 

 032.0152 Field 110v 

12 032.0156 Screw M4x55 

13 032.0161 Baffle 

14 032.0126 Bearing 608 

15 032.0181 Armature 220-240v 

 032.0182 Armature 110-120v 

16 032.0166 Circlip 472/28 

17 032.0171 Bearing 6001 

18 032.0236 Inner Gear Plate 

19 032.0176 Circlip 471/10 

20 032.0237 Gasket small 

21 032.0126 Bearing 608 

22 032.0226 First Gear 

23 032.0186 Spindle Gear 

24 032.0191 Adaptor ring   

25 032.0196 Bearing 6003 

26 KSP.N/2 Coolant nipple quick connect 

27 032.0211 Casing Pin 

28 030E.5028 M6x12 

29 030E.5029 Rack 

30 100A.0014 Hex screw M8x25 

31 030E.5031 Gear Box  

31/Set 030E.5031/Set Gear box complete  

32 032.0216 Screw BK5x40 

33 030E.5033 Seal 

34 030E.5034 Bearing 

35 030E.5035 Spindle  

36 020.0136 M8x8  

37-41 030E.5037 Spindle set ECO.30  

42 030E.5042 Brass rail left  

 

 

 

 

 

 

 

Nr.: Article:     Description   

36 020.0136 M8x8  

37-41 030E.5037 Spindle set ECO.30  

42 030E.5042 Brass rail left  

43 030E.5043 Brass rail right 

44 020.0086/S M4x20 

45 020.0101 M4x8 

46 PP.30/2ET Back panel ECO-TUBE.30 

47 020.0063 M5x10 

48 KSP.M/2 Bracket 

49 020.0081 End screw M6x16 

50 020.0077 End Plate 

51 030E.5051 Spring washer  

52 030E.5052 Frame 

53 020.0056/S Setting Screw M5x6 

54 020.0046 Motor cable complete 

55 030E.5055 Coupling nut angle 

56 030E.5056 Ring φ28 x φ34.5 x 0.2mm 

57 020.0061/X Capstan Hub Assembly 

58 030E.5058 arm for capstan 

59-61 030E.5060 Grounding set  

62 020.0036 Main cable 

63-64 020.0037 Cable clamp set 

65 020.0017 Fuse F2A 

66 020.0001/3 Control Unit  

67 020.0008 Capacitor 

68 020.0146 Screw SSM6x25 

69-70 020.0111 Washer 

71 PP.30/1ET Panel plate ECO-TUBE.30 

72 n/a  n/a 

73 030E.0091/Y Motor switch (5-pin) 220- 

240V YELLOW 

030E.0092/Y Motor switch (5-pin) 110V 

YELLOW 

74 8000995 Magswitch Base ECO-TUBE.30 

75 8800546 Magnetic Base Frame 

76 8800547 Magnet Handle Kit  

77 180165  M5x8 Button Head  

78 1801027 Shoulder Bolt, Mounting 

79 1801028 Bushing, Brass 
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ONDERDELEN TEKENING ECO-TUBE.30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

7
4

 



  
24 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



  
25 

Magswitch Magneetvoet 
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CE/EMC VERKLARING VAN OVEREENSTEMMING 

 

 

VERKLAART: 

 

EUROBOOR B.V. 

 

Kryptonstraat 110 

Zoetermeer  

Nederland 

 

Dat het volgende Apparaat voldoet aan de toepasselijke basisvoorschriften inzake veiligheid en 

gezondheid van de EC richtlijnen op basis van zijn ontwerp en type, zoals in circulatie gebracht door 

EUROBOOR BV. 

 

 

Benaming/ functie   Kernboormachine 

 

Model     ECO-TUBE.30 

 

Classificaties en belangrijkste   230-240V, 50/60Hz, Class I 

kenmerken     ECO.30 | 900 W | N0: 775 minˉ¹ 

 

Toepasselijke EC Richtlijnen  Machinery Directive 2006/42/EC 

 

Relevante norm(en) /   EN 55014-1:2006/+A1:2009/+A2:2011 

Specificatie(s) / Richtlijn(en)  EN 55014-2:1997/+A1:2001/+A2:2008 

     EN 61000-3-2:2006/+A2:2009/+A2:2009 

     EN 61000-3-3 :2008 

     EN 61000-3-11 :2000 

 

EN 61029-1 :2009+A11:2010 

EN ISO 12100:2010 

 

Extra gebruikte EC Richtlijnen  EMC Directive (2004/108/EC) 

 

Verificatie Afgifte Kantoor              INTERTEK Testing Services  

    

Albert Koster 

 

 

 

 

 

 

Managing Director   


