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-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG
• Wir erklären in alleiniger Verantwortung, daß dieses 

Produkt mit den folgenden Normen oder normativen 
Dokumenten übereinstimmt: EN 60745, EN 61000, 
EN 55014, gemäß den Bestimmungen der Richtlinien 
2006/95/EG, 2004/108/EG, 2006/42/EG

• Technische Unterlagen bei: SKIL Europe BV 
(PT-SEU/PJE), 4825 BD Breda, NL

23.12.2010

GERÄUSCH/VIBRATION
• Gemessen gemäß EN 60745 beträgt der 

Schalldruckpegel dieses Gerätes 95 dB(A) und der 
Schalleistungspegel 106 dB(A) (Standardabweichung:  
3 dB), und die Vibration ✱ Hand-Arm Methode; 
Unsicherheit K = 1,5 m/s²)
✱ beim Bohren in Metall 3,9 m/s²
✱ beim Schlagbohren in Beton 14,8 m/s²

• Die Vibrationsemissionsstufe wurde mit einem 
standardisierten Test gemäß EN 60745 gemessen; Sie 
kann verwendet werden, um ein Werkzeug mit einem 
anderen zu vergleichen und als vorläufige Beurteilung 
der Vibrationsexposition bei Verwendung des Werkzeugs 
für die angegebenen Anwendungszwecke
- die Verwendung des Werkzeugs für andere 

Anwendungen oder mit anderem oder schlecht 
gewartetem Zubehör kann die Expositionsstufe 
erheblich erhöhen

- Zeiten, zu denen das Werkzeug ausgeschaltet ist, 
oder wenn es läuft aber eigentlich nicht eingesetzt 
wird, können die Expositionsstufe 
erheblich verringern

! schützen Sie sich vor den Auswirkungen der 
Vibration durch Wartung des Werkzeugs und des 
Zubehörs, halten Sie Ihre Hände warm und 
organisieren Sie Ihren Arbeitsablauf

Klopboormachine 1024
INTRODUCTIE
• Deze machine is bestemd voor het klopboren in 

baksteen, beton en steen en voor het boren in hout, 
metaal, keramiek en kunststof; machines met 
elektronische toerentalregeling en rechts-/linksdraaien 
zijn ook geschikt voor het in- en uitdraaien van schroeven 
en het snijden van schroefdraad

• Lees en bewaar deze gebruiksaanwijzing 3

TECHNISCHE SPECIFICATIES 1

MACHINE-ELEMENTEN 2
A Schakelaar voor aan/uit en toerentalregeling
B Knop voor vastzetten van schakelaar
C Instelwieltje voor maximum-snelheid/koppel
D Knop voor omschakelen van draairichting
E Toerentalschakelaar
F Knop voor omschakelen van boorstand
G Extra handgreep
H Ventilatie-openingen

VEILIGHEID
ALGEMENE VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

 LET OP! Lees alle veiligheidswaarschuwingen en 
alle voorschriften. Als de waarschuwingen en 
voorschriften niet worden opgevolgd, kan dit een elektrische 
schok, brand of ernstig letsel tot gevolg hebben. Bewaar 
alle waarschuwingen en voorschriften voor toekomstig 
gebruik. Het in de waarschuwingen gebruikte begrip 
“elektrisch gereedschap” heeft betrekking op elektrische 
gereedschappen voor gebruik op het stroomnet (met 
netsnoer) en op elektrische gereedschappen voor gebruik 
met een accu (zonder netsnoer).

1) VEILIGHEID VAN DE WERKOMGEVING
a) Houd uw werkomgeving schoon en opgeruimd. Een 

rommelige of onverlichte werkomgeving kan tot 
ongevallen leiden.

b) Werk met het gereedschap niet in een omgeving 
met explosiegevaar waarin zich brandbare 
vloeistoffen, gassen of stof bevinden. Elektrische 
gereedschappen veroorzaken vonken die het stof of de 
dampen tot ontsteking kunnen brengen.

c) Houd kinderen en andere personen tijdens het 
gebruik van het elektrische gereedschap uit de 
buurt. Wanneer u wordt afgeleid, kunt u de controle over 
het gereedschap verliezen.

2) ELEKTRISCHE VEILIGHEID
a) De aansluitstekker van het gereedschap moet in het 

stopcontact passen. De stekker mag in geen geval 
worden veranderd. Gebruik geen adapterstekkers in 
combinatie met geaarde gereedschappen. 
Onveranderde stekkers en passende stopcontacten 
beperken het risico van een elektrische schok.

b) Voorkom aanraking van het lichaam met geaarde 
oppervlakken, bijvoorbeeld van buizen, 
verwarmingen, fornuizen en koelkasten. Er bestaat 
een verhoogd risico door een elektrische schok wanneer 
uw lichaam geaard is.

c) Houd het gereedschap uit de buurt van regen en 
vocht. Het binnendringen van water in het elektrische 
gereedschap vergroot het risico van een elektrische schok.

d) Gebruik de kabel niet voor een verkeerd doel, om 
het gereedschap te dragen of op te hangen of om de 
stekker uit het stopcontact te trekken. Houd de 
kabel uit de buurt van hitte, olie, scherpe randen en 
bewegende gereedschapdelen. Beschadigde of in de 
war geraakte kabels vergroten het risico van een 
elektrische schok.
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e) Wanneer u buitenshuis met elektrisch gereedschap 
werkt, dient u alleen verlengkabels te gebruiken die 
voor gebruik buitenshuis zijn goedgekeurd. Het 
gebruik van een voor gebruik buitenshuis geschikte 
verlengkabel beperkt het risico van een 
elektrische schok.

f) Als het gebruik van het elektrische gereedschap in 
een vochtige omgeving onvermijdelijk is, dient u 
een aardlekschakelaar te gebruiken. Het gebruik van 
een aardlekschakelaar vermindert het risico van een 
elektrische schok.

3) VEILIGHEID VAN PERSONEN
a) Wees alert, let goed op wat u doet en ga met 

verstand te werk bij het gebruik van het elektrische 
gereedschap. Gebruik het gereedschap niet 
wanneer u moe bent of onder invloed staat van 
drugs, alcohol of medicijnen. Een moment van 
onoplettendheid bij het gebruik van het gereedschap kan 
tot ernstige verwondingen leiden.

b) Draag persoonlijke beschermende uitrusting en altijd 
een veiligheidsbril. Het dragen van persoonlijke 
beschermende uitrusting zoals een stofmasker, slipvaste 
werkschoenen, een veiligheidshelm of gehoorbescherming, 
afhankelijk van de aard en het gebruik van het elektrische 
gereedschap, vermindert het risico van verwondingen.

c) Voorkom per ongeluk inschakelen. Controleer dat 
het elektrische gereedschap uitgeschakeld is 
voordat u de stekker in het stopcontact steekt of de 
accu aansluit en voordat u het gereedschap oppakt 
of draagt. Wanneer u bij het dragen van het elektrische 
gereedschap uw vinger aan de schakelaar hebt of 
wanneer u het gereedschap ingeschakeld op de 
stroomvoorziening aansluit, kan dit tot ongevallen leiden.

d) Verwijder instelgereedschappen of schroefsleutels 
voordat u het gereedschap inschakelt. Een 
instelgereedschap of sleutel in een draaiend deel van het 
gereedschap kan tot verwondingen leiden.

e) Probeer niet ver te reiken. Zorg ervoor dat u stevig 
staat en steeds in evenwicht blijft. Daardoor kunt u 
het gereedschap in onverwachte situaties beter onder 
controle houden.

f) Draag geschikte kleding. Draag geen loshangende 
kleding of sieraden. Houd haren, kleding en 
handschoenen uit de buurt van bewegende delen. 
Loshangende kleding, sieraden en lange haren kunnen 
door bewegende delen worden meegenomen.

g) Wanneer stofafzuigings- of stofopvang-
voorzieningen kunnen worden gemonteerd, dient u 
zich ervan te verzekeren dat deze zijn aangesloten 
en juist worden gebruikt. Het gebruik van een 
stofafzuiging beperkt het gevaar door stof.

4) GEBRUIK EN ONDERHOUD VAN  
ELEKTRISCHE GEREEDSCHAPPEN

a) Overbelast het gereedschap niet. Gebruik voor uw 
werkzaamheden het daarvoor bestemde elektrische 
gereedschap. Met het passende elektrische 
gereedschap werkt u beter en veiliger binnen het 
aangegeven capaciteitsbereik.

b) Gebruik geen elektrisch gereedschap waarvan de 
schakelaar defect is. Elektrisch gereedschap dat niet 
meer kan worden in- of uitgeschakeld, is gevaarlijk en 
moet worden gerepareerd.

c) Trek de stekker uit het stopcontact of neem de accu 
uit het elektrische gereedschap voordat u het 
gereedschap instelt, toebehoren wisselt of het 
gereedschap weglegt. Deze voorzorgsmaatregel 
voorkomt onbedoeld starten van het gereedschap.

d) Bewaar niet-gebruikte elektrische gereedschappen 
buiten bereik van kinderen. Laat het gereedschap 
niet gebruiken door personen die er niet mee 
vertrouwd zijn en deze aanwijzingen niet hebben 
gelezen. Elektrische gereedschappen zijn gevaarlijk 
wanneer deze door onervaren personen worden gebruikt.

e) Verzorg het gereedschap zorgvuldig. Controleer of 
bewegende delen van het gereedschap correct 
functioneren en niet vastklemmen en of onderdelen 
zodanig gebroken of beschadigd zijn dat de werking 
van het gereedschap nadelig wordt beïnvloed. Laat 
beschadigde delen repareren voordat u het 
gereedschap gebruikt. Veel ongevallen hebben hun 
oorzaak in slecht onderhouden elektrische gereedschappen.

f) Houd snijdende inzetgereedschappen scherp en 
schoon. Zorgvuldig onderhouden snijdende 
inzetgereedschappen met scherpe snijkanten klemmen 
minder snel vast en zijn gemakkelijker te geleiden.

g) Gebruik elektrische gereedschappen, toebehoren, 
inzetgereedschappen en dergelijke volgens deze 
aanwijzingen. Let daarbij op de 
arbeidsomstandigheden en de uit te voeren 
werkzaamheden. Het gebruik van elektrische 
gereedschappen voor andere dan de voorziene 
toepassingen kan tot gevaarlijke situaties leiden.

5) SERVICE
a) Laat het gereedschap alleen repareren door 

gekwalificeerd en vakkundig personeel en alleen 
met originele vervangingsonderdelen. Daarmee 
wordt gewaarborgd dat de veiligheid van het 
gereedschap in stand blijft.

VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN  
VOOR KLOPBOORMACHINES

ALGEMEEN
• Deze machine mag niet worden gebruikt door personen 

onder de 16 jaar
• Trek altijd de stekker uit het stopcontact  

voordat u een instelling verandert of een  
accessoire verwisselt

• Draag gehoorbeschermers bij het gebruik van 
klopboormachines (blootstelling aan geluid kan tot 
gehoorverlies leiden)

• Gebruik de bij de machine geleverde zijhandgrepen 
(verlies van controle kan tot verwondingen leiden)

• Gebruik volledig uitgerolde en veilige verlengsnoeren met 
een capaciteit van 16 Ampère

• Bewerk geen asbesthoudend materiaal (asbest geldt 
als kankerverwekkend)

• Stof van materiaal zoals loodhoudende verf, sommige 
houtsoorten, mineralen en metaal kunnen schadelijk zijn 
(contact met of inademing van de stof kan allergische 
reacties en/of ademhalingsziekten bij gebruiker of 
omstanders veroorzaken); draag een stofmasker en 
werk met een stofopvang-voorziening als die kan 
worden aangesloten
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• Bepaalde soorten stof zijn geclassificeerd als 
kankerverwekkend (zoals stof van eiken en beuken),  
met name in combinatie met toevoegingsmiddelen  
voor houtverzorging; draag een stofmasker en 
werk met een stofopvang-voorziening als die  
kan worden aangesloten

• Neem voor de door u te bewerken materialen de 
nationale voorschriften aangaande stofopvang in acht

VÓÓR GEBRUIK
• Controleer of het voltage, dat vermeld staat op het 

typeplaatje van de machine, overeenkomt met de 
netspanning (met 230V of 240V aangeduide machines 
kunnen ook op 220V aangesloten worden)

• Voorkom schade, die kan onstaan door schroeven, 
spijkers en andere voorwerpen in uw werkstuk; verwijder 
deze, voordat u aan een karwei begint

• Gebruik een geschikt detectieapparaat om 
verborgen stroom-, gas- of waterleidingen op te 
sporen of raadpleeg het plaatselijke energie- of 
waterleidingbedrijf (contact met elektrische leidingen 
kan tot brand of een elektrische schok leiden; 
beschadiging van een gasleiding kan tot een explosie 
leiden; breuk van een waterleiding veroorzaakt materiële 
schade en kan tot een elektrische schok leiden)

• Zet het werkstuk vast (een werkstuk, dat is vastgezet 
met klemmen of in een bankschroef, zit steviger vast dan 
wanneer het met de hand wordt vastgehouden)

• Gebruik de machine niet, wanneer het snoer beschadigd 
is; laat dit door een erkende vakman vervangen

ACCESSOIRES
• SKIL kan alleen een correcte werking van de machine 

garanderen, indien originele accessoires worden gebruikt
• Gebruik alleen accessoires met een toegestaan 

toerental, dat minstens even hoog is als het hoogste 
onbelaste toerental van de machine

TIJDENS GEBRUIK
• Houd het snoer altijd verwijderd van de bewegende 

delen van uw machine
• Schakel in geval van onverwacht blokkeren van de 

boorpunt (met een gevaarlijke schokbeweging als gevolg) 
de machine onmiddellijk uit

• Houd rekening met de krachten, die optreden bij 
blokkeren (vooral bij het boren in metaal); gebruik altijd 
zijhandgreep G 2 en zorg ervoor, dat u stevig staat

• Houd het elektrische gereedschap alleen vast aan 
de geïsoleerde greepvlakken als u werkzaamheden 
uitvoert waarbij het inzetgereedschap verborgen 
stroomleidingen of de eigen netkabel kan raken 
(contact met een onder spanning staande leiding zet ook 
de metalen delen van het elektrische gereedschap onder 
spanning en leidt tot een elektrische schok); gebruik 
altijd zijhandgreep G 2

• In geval van electrische of mechanische storing, de 
machine onmiddellijk uitschakelen en de stekker uit het 
stopcontact trekken

• Raak het snoer niet aan, als dit tijdens de 
werkzaamheden wordt beschadigd of doorgesneden, 
maar trek onmiddellijk de stekker uit het stopcontact

NA GEBRUIK
• Als u de machine wegzet moet de motor uitgeschakeld 

zijn en de bewegende delen tot stilstand zijn gekomen

GEBRUIK
• Aan/uit 4
• Vastzetten van schakelaar voor continu gebruik 5
• Toerentalregeling voor langzaam starten 6
• Instelbaar maximum-toerental 7
 Met wieltje C kan een maximum-snelheid van laag tot 

hoog ingesteld worden
- zet de machine aan
- zet de schakelaar vast
- draai aan wieltje C om de gewenste maximum-

snelheid in te stellen
• Mechanische toerentalkeuze 8

- zet schakelaar E op het gewenste toerental
! bedien de toerentalschakelaar alleen als de 

machine langzaam loopt
1 = LAAG TOERENTAL
- hoog koppel
- voor schroeven en boren van grote diameters
- voor draadtappen
2 = HOOG TOERENTAL
- lager koppel
- voor boren van kleine diameters

• Omschakelen van draairichting 9
- als de omkeerschakelaar niet in de uiterste stand op 

links/rechts staat, kan schakelaar A 2 niet 
ingedrukt worden

! schakel de draairichting alleen om als de 
machine volledig stilstaat

• Normaal boren/schroeven of hamerboren 0
! selecteer de boor-functie alleen als de machine 

uitgeschakeld is en met de stekker uit  
het stopcontact

• Verwisselen van bits !
- plaats bit zo diep mogelijk in de boorkop
! gebruik geen bits met een beschadigde schacht

• Instellen van boordiepte @
• Vasthouden en leiden van de machine #

- gebruik altijd zijhandgreep G 2 (regelbaar 
zoals afgebeeld)

! houd de machine tijdens het werk altijd vast bij 
het(de) grijs-gekleurde greepvlak(ken)

- houd de ventilatie-openingen onbedekt
- oefen niet te veel druk uit; laat de machine het werk 

voor u doen

TOEPASSINGSADVIES
• Gebruik de juiste bits $

! gebruik uitsluitend scherpe bits
• Voor boren in beton en metselwerk voortdurend druk op 

de boormachine uitoefenen
• Bij het boren van harde metalen

- een kleiner gat voorboren, wanneer een groot gat 
nodig is

- vet de boorpunt af en toe met olie in
• Altijd een gat voorboren bij het schroeven in/vlakbij de 

kopse- of zijkant van hout
• Splintervrij boren in hout %
• Stofvrij boren in muren ^
• Stofvrij boren in plafonds &
• Boren in tegels zonder uitglijden *
• Voor meer tips zie www.skileurope.com
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ONDERHOUD / SERVICE
• Houd machine en snoer altijd schoon (met name de 

ventilatie-openingen H 2)
! trek de stekker uit het stopcontact vóór  

het reinigen
• Mocht het elektrische gereedschap ondanks zorgvuldige 

fabricage- en testmethoden toch defect raken, dient de 
reparatie te worden uitgevoerd door een erkende 
klantenservice voor SKIL elektrische gereedschappen
- stuur de machine ongedemonteerd, samen met het 

aankoopbewijs, naar het verkoopadres of het 
dichtstbijzijnde SKIL service-station (de adressen 
evenals de onderdelentekening van de machine vindt 
u op www.skileurope.com)

MILIEU
• Geef electrisch gereedschap, accessoires en 

verpakkingen niet met het huisvuil mee 
(alleen voor EU-landen)
- volgens de Europese richtlijn 2002/96/EG inzake oude 

electrische en electronische apparaten en de 
toepassing daarvan binnen de nationale wetgeving, 
dient afgedankt electrisch gereedschap gescheiden  
te worden ingezameld en te worden afgevoerd naar 
een recycle-bedrijf, dat voldoet aan de 
geldende milieu-eisen

- symbool ( zal u in het afdankstadium 
hieraan herinneren

-CONFORMITEITSVERKLARING
• Wij verklaren, dat dit product voldoet aan de volgende 

normen of normatieve documenten: EN 60745, 
EN 61000, EN 55014, overeenkomstig de bepalingen 
van de richtlijnen 2006/95/EG, 2004/108/EG, 2006/42/EG

• Technisch dossier bij: SKIL Europe BV (PT-SEU/PJE), 
4825 BD Breda, NL

23.12.2010

GELUID/VIBRATIE
• Gemeten volgens EN 60745 bedraagt het 

geluidsdrukniveau van deze machine 95 dB(A) en  
het geluidsvermogen-niveau 106 dB(A) (standaard 
deviatie: 3 dB), en de vibratie ✱ (hand-arm methode; 
onzekerheid K = 1,5 m/s²)
✱ bij het boren in metaal 3,9 m/s²
✱ bij het klopboren in beton 14,8 m/s²

• Het trillingsemissieniveau is gemeten in 
overeenstemming met een gestandaardiseerde test 
volgens EN 60745; deze mag worden gebruikt om twee 
machines met elkaar te vergelijken en als voorlopige 
beoordeling van de blootstelling aan trilling bij gebruik 
van de machine voor de vermelde toepassingen

- gebruik van de machine voor andere toepassingen, of 
met andere of slecht onderhouden accessoires, kan 
het blootstellingsniveau aanzienlijk verhogen

- wanneer de machine is uitgeschakeld of wanneer 
deze loopt maar geen werk verricht, kan dit het 
blootstellingsniveau aanzienlijk reduceren

! bescherm uzelf tegen de gevolgen van trilling 
door de machine en de accessoires te 
onderhouden, uw handen warm te houden en uw 
werkwijze te organiseren

Slagborrmaskin 1024
INTRODUKTION
• Maskinen är avsedd för slagborrning i tegel, betong och 

sten samt för borrning i trä, metall, keramik och plast; 
maskiner med elektronisk varvtalsreglering och höger-/ 
vänstergång är även lämpliga för skruvdragning 
och gängskärning

• Läs och spara denna instruktionsbok 3

TEKNISKA DATA 1

VERKTYGSELEMENT 2
A Strömbrytare för till/från och varvtalsreglering
B Knapp för låsning av strömbrytare
C Ratt för justering av maximalvarvtalet
D Omkopplare för reversering av rotationsriktningen
E Växellägesomkopplare
F Omkopplare för utväljande av borr-system
G Hjälphandtag
H Ventilationsöppningar

SÄKERHET
ALLMÄNNA SÄKERHETSANVISNINGAR

 OBS! Läs noga igenom alla anvisningar. Fel som 
uppstår till följd av att anvisningarna nedan inte följts kan 
orsaka elstöt, brand och/eller allvarliga kroppsskador. 
Förvara alla varningar och anvisningar för framtida 
bruk. Nedan använt begrepp “elverktyg” hänför sig till 
nätdrivna elverktyg (med nätsladd) och till batteridrivna 
elverktyg (sladdlösa).

1) ARBETSPLATSSÄKERHET
a) Håll arbetsplatsen ren och välbelyst. Oordning på 

arbetsplatsen eller dåligt belyst arbetsområde kan  
leda till olyckor.

b) Använd inte elverktyget i explosionsfarlig 
omgivning med brännbara vätskor, gaser eller 
damm. Elverktygen alstrar gnistor som kan antända 
dammet eller gaserna.

c) Håll under arbetet med elverktyget barn och 
obehöriga personer på betryggande avstånd. 
Om du störs av obehöriga personer kan du förlora 
kontrollen över elverktyget.




