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B O O R M A C H I N E S

Industriële Boormachines

Lees, begrijp en volg de instructies in de Bedieningsinstructies en Onderdelenhandleiding die bij uw 
machine zijn geleverd. 
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1. Waarschuwingen! Zorg ervoor

dat de machine geaard is voor

gebruik!
- Verkeerd gebruik van deze machine kan ernstig letsel

veroorzaken.
-Voor de veiligheid moet de machine correct worden

ingesteld, gebruikt en onderhouden. 
-Lees, begrijp en volg de instructies in de

Bedieningsinstructies en Onderdelenhandleiding 
die bij uw machine is geleverd. 

Bij het opstellen van de machine: 
- Gebruik de machine nooit in vochtige of slecht verlichte
werkomgevingen.
- Zorg er altijd voor dat de machineondersteuning stevig
is verankerd aan de vloer of de werkbank.

Bij gebruik van de machine: 
-Draag altijd een veiligheidsbril met zijschermen
-Draag nooit losse kleding of sieraden.
- Reik nooit te ver - u kunt uitglijden en vallen.

Bij onderhoud aan de machine: 
- Koppel de machine altijd los van de elektrische voeding

tijdens onderhoud.
-Volg altijd de instructies in de Bedieningsinstructies en

Onderdelenhandleiding bij het verwisselen van 
hulpgereedschap of onderdelen. 

- Wijzig de machine nooit zonder
TMT te raadplegen

Lees en volg deze eenvoudige regels voor de beste 
resultaten en volledige voordelen van uw machine. Bij 
correct gebruik behoren TMT-machines tot de beste op 
het gebied van ontwerp en veiligheid. Elke verkeerd 
gebruikte machine kan echter inefficiënt en onveilig 
worden. Het is verplicht dat degenen die onze producten 
gebruiken, goed zijn opgeleid om ze correct te gebruiken. 
Ze moeten de Bedieningsinstructies en de 
Onderdelenhandleiding lezen en begrijpen, evenals alle 
labels die op de machine zijn aangebracht. Het niet 
opvolgen van al deze waarschuwingen kan ernstig letsel 
veroorzaken. 

Algemene Veiligheidswaarschuwingen 

voor Machines 
 Draag altijd oogbescherming bij het bedienen van

machines. Oogbescherming moet een stootvaste
veiligheidsbril zijn met zijschermen die voldoen aan
de ANSI Z87.1-specificaties. Gebruik van
oogbescherming die niet voldoet aan de ANSI
Z87.1-specificaties kan leiden tot ernstig letsel door
het breken van oogbescherming.

 Draag gepaste kleding. Geen loshangende kleding

of sieraden die in bewegende onderdelen kunnen 
blijven hangen. Schoeisel met rubberen zolen wordt 
aanbevolen voor het beste evenwicht. 

 Reik niet te ver. Als u niet in de juiste werkhouding
blijft, kan dit ertoe leiden dat u in de machine valt of
dat uw kleding vast komt te zitten, waardoor u in de 
machine wordt getrokken. 

 Houd de afschermingen op hun plaats en in goede
staat. Gebruik de machine niet als de
beschermkappen zijn verwijderd. 

 Vermijd gevaarlijke werkomgevingen. Gebruik geen
stationaire werktuigmachines op natte of vochtige
plaatsen. Houd werkplekken schoon en goed 
verlicht. 

 Voorkom onbedoeld starten door ervoor te zorgen dat
de startschakelaar op "UIT" staat voordat u de
stekker in het stopcontact steekt. 

 Laat de machine nooit zonder toezicht draaien. De
machine moet worden uitgeschakeld wanneer deze
niet in werking is. 

 Koppel de elektrische voeding los voordat u
onderhoud uitvoert. Telkens wanneer accessoires
worden vervangen of algemeen onderhoud aan de
machine wordt uitgevoerd, moet de elektrische
stroom naar de machine worden losgekoppeld
voordat het werk wordt uitgevoerd.

 Onderhoud alle werktuigmachines met zorg. Volg alle
onderhoudsinstructies voor het smeren en
verwisselen van accessoires. Er mogen geen 
pogingen worden ondernomen om de machine te 
wijzigen of geïmproviseerde reparaties uit te voeren. 
Dit maakt niet alleen de garantie ongeldig, maar 
maakt de machine ook onveilig. 

 Machines moeten aan de vloer worden verankerd.
 Veilig werken. Gebruik klemmen of een bankschroef

om het werk vast te houden, indien mogelijk. Het is
veiliger dan uw handen gebruiken en u hebt beide 
handen vrij om de machine te bedienen. 

 Houd het werkgebied schoon. Rommelige gebieden
nodigen ongelukken uit.

 Gebruik de juiste gereedschap. Forceer een
gereedschap of hulpstuk niet om een taak uit te
voeren waarvoor het niet is ontworpen. 

 Gebruik alleen aanbevolen accessoires en volg de
instructies van de fabrikant die daarbij horen.

 Houd uw handen in het zicht en uit de buurt van alle
bewegende onderdelen en snijvlakken.

 Alle bezoekers moeten op veilige afstand van het
werkgebied worden gehouden.

 Ken het gereedschap dat u gebruikt: de toepassing,
beperkingen en mogelijke gevaren.

2. Beschrijving

Lees de veiligheidswaarschuwingen en maak vervolgens 
kennis met de machinefuncties en terminologie 
Draag altijd oogbescherming 

Correct Gebruik van de Machine, zoals 
hieronder: 
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 Werk niet te veel
 De machinebediener moet worden opgeleid en deze

handleiding volgen
 Lees deze handleiding en alle veiligheidsinstructies

van de machine zorgvuldig door
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3. Algemene Specificaties（一）

11035 11036  11037 11038 

Boorcapaciteit 16mm 20mm 25mm 32mm 

Boorkop maat B16 1-16mm B16 1-16mm B16 1-16mm B16 1-16mm 

Kolom diameter 70mm 70mm 80mm 98mm 

Spil 
verplaatsing 80mm 100mm 100mm 135mm 

Zwaai 360mm 410mm 410mm 510mm 

Afstand Spil tot 
Tafel 340mm 300mm 850mm 860mm 

Afstand Spil tot 
Grondvlak 570mm 540mm 1160mm 1200mm 

Tafel 
Hellingshoek ± 45 ° ± 45 ° n/a n/a 

Spilconus B16 MT2 MT2 MT3 

Kolom Diameter Ø70mm / 
Gietijzer 

Ø70mm / 
Gietijzer 

Ø80mm / Stalen 
Buis 

Ø98mm / Stalen 
Buis 

Aantal 
Spilsnelheden 5 5 5 5 

Materiaal 
Katrollen Gietijzer Gietijzer Gietijzer Gietijzer 

Bereik van 
Spilsnelheden 200-2350 RPM 200-2350 RPM 200-2350 RPM 200-2250 RPM

Grootte 
Werktafel 267×230mm 283X248mm 320X320mm 410X380mm 

Grootte 
Grondvlak 490×310mm 520mm×345mm 600X385mm 650X440mm 

Tafel/Grondvlak 
materiaal Gietijzer Gietijzer Gietijzer Gietijzer 

Kop materiaal Gietijzer Gietijzer Gietijzer Gietijzer 

Netto Gewicht 76kg 96kg 115kg 210kg 

Machinehoogte 1000mm 1010mm 1630mm 1770mm 

HU 16 N Industry Type HU 20 Industry HU 25F Industry HU 32F Industry 
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Algemene Sfeerfotos
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4. Productkenmerken en Terminologie

Poeliekap 

Motor 

Handvat 

Kolomslot handvat 

Montagesleuven 

Bedieningspaneel 

Klauwplaat 
Beschermkap 

Schuifknop 

Werktafel 

Grondvlak 

Krukgreep 
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5. Beschrijving

Let op: onze Industriële Boormachine met 
hoge kwaliteit en hoge precisie. 
5.1. Bedieningspaneel 

A. Power ON-schakelaar: Start de motor.

B. Power OFF-schakelaar: stopt de motor.

C. Noodstopschakelaar: stopt de machine. Draai de

schakelaar rechtsom om de schakelaar te ontgrendelen

voordat u de machine start..

D. Keuzeschakelaar  boren/: selecteert de 

werkingsmodus

E. Indicatielampje van Spil Omkeren: lampje aan wanneer

spil omkeert.

Koppel de machine na dagelijks gebruik los van de 

stroombron of druk op de noodstopschakelaar om de 

stroom volledig uit te schakelen. Laat de machine niet 

langer dan 24 uur aangesloten, dit kan schade aan de 

machine veroorzaken. 

5.2. De Werktafel 

（1）Pas de hoogte van de werktafel aan 

De tafel kan worden verhoogd, verlaagd en gekanteld met de

gewenste hoeken om het werkstuk op te nemen.

Om de tafel omhoog of omlaag te brengen, maakt u de

hendelsluitingen achter de tafelbeugel los en gebruikt u de

krukgreep om de tafel naar de gewenste hoogte te verplaatsen.

Vergrendel vervolgens de tafel op zijn plaats.

（2）Pas de kanteling van de werktafel aan
Let op: Alleen de werktafel van type B heeft een
kantelfunctie. 

Om de tafel te kantelen, draait u eerst de moer los om de 
tafel in de gewenste hoek te stellen en vervolgens 
vergrendelt u de tafel op zijn plaats.  

5.3. De Kop van de Machine 

Opmerking: Alleen type B heeft een functie voor het 
aanpassen van de hoogte van de kop. 
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Schakel de stroom uit voordat u deze handeling 
uitvoert.  
I Als het machine-object niet op de werktafel kan 

worden geladen, kan het op het grondvlak worden 
geplaatst. Pas vervolgens de hoogte van de kop langs de 
kolom aan om ervoor te zorgen dat het werkbereik van de 
machines correct is  

II Zorg ervoor dat de hendel (H) is vastgedraaid. 
III Draai eerst de spanbout (F) los en stel de 

borgring (G) af op de gewenste hoogte, en draai 
vervolgens de bout weer vast. 

IV Maak de hendel (H) voorzichtig los om de kop 
langzaam naar beneden te laten komen tegen de borgring, 
en draai vervolgens de hendel (H) weer vast. 

Als de aankoppelbok in een hogere positie moet staan, til 
deze dan voorzichtig op vanwege het ernstige gewicht na 
het losmaken van de vergrendelingshendel (H). En zorg 
ervoor dat de borgring (G) goed vastzit tegen de kop.

6. Bediening

6.1. Diepteaanpassing 

Aan de zijkant van de boorkop is een 
boordiepte-indicator aangebracht. De 
vergrendelknop bevindt zich aan de zijkant, bovenop 
de ganzenveerhendel. 

Voordat u de motor start: 
I Stel de diepte in op nul door het snijgereedschap 

naar beneden te brengen en tegen het oppervlak van het 
werkstuk te houden. Gebruik de ganzenveerhendel om de 
spil te laten zakken. 

II Stel de diepte in door de diepteaanslagbout naar 
de gewenste diepte te draaien. 

III Vergrendel de diepteschaal door aan de 
vergrendelknop te draaien. 

6.2. AAN 
De beschermkap van de klauwplaat moet op zijn plaats zijn, de 

elektrische kast moet gesloten en vergrendeld zijn en de 

noodstopschakelaar moet ontgrendeld worden door de rode 

knop van de schakelaar rechtsom te draaien om de machine te 

starten. Stop in kritieke toestand de machine door op een 

noodstopschakelaar of de stroomuitschakelaar te drukken om de 

machine te stoppen. 

Controleer of het hoofd is vastgemaakt. 

Het niet vastzetten van de kop kan leiden tot schade 
aan de machine en persoonlijk letsel. 

6.3. Snelheidsaanpassing 

Schaalring Vergrendel Handgreep 



9 

Schakel de stroom uit voordat u deze handeling 

uitvoert. 

I Schakel de stroom uit voordat u deze handeling 
uitvoert. 

II Open de poeliekap. 
III Draai "I" en "J" los om de motor vrij te maken. 
IV Verander de locatie van de banden volgens de 

snelheidstabel. 
V Duw / trek de motor met de hand langs de 

motorstangen uit en draai de bouten (J) tegen de 
motorbeugel zodat de riem kan worden gespannen. 

VI Sluit de poeliekap 

Opmerking: de riemspanning moet los genoeg 

zijn om 5-10 mm beweging mogelijk te maken wanneer 
de riem vanaf de zijkant wordt geduwd.

6.4. De Klauwplaat Beschermkap 

Deze doorzichtige plastic afscherming moet 

worden gebruikt bij het boren of. Maak de beschermkap 

regelmatig schoon om een duidelijk zicht op het werkstuk te 

hebben. Aanpassingen kunnen als volgt worden gedaan. 
 Pas de interne afdekplaat aan voor een betere

bescherming van het bereik.
 Als zowel interne als externe afschermingen niet

voldoende bescherming bieden, draai dan de
borgbout (M) los om de instelring (N) in de juiste
positie te schuiven. 

Opmerking: zorg ervoor dat de bout (M) uitgelijnd is met 
de groef (gericht door de pijl), anders zou de 
stroom-uitschakelaar niet worden geactiveerd wanneer de 
afschermingen worden geopend. 
6.5. Installatie en Deïnstallatie van Gereedschap 

Reinig de boorkop, spandoorn en spilconus grondig voor 
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installatie. Als de pasvlakken onvoldoende worden gereinigd, 

kan de boor losraken als bedrijfs- en onveilige omstandigheden. 

I Plaats een dunne houten plank op de werktafel om het 

oppervlak van de werktafel en boorkop te beschermen. Trek de 

boorkopneus terug in het boorkoplichaam en sla de spandoorn 

lichtjes op de boorkop met een rubberen hamer. 

II Schuif de gemonteerde boorkop en spandoorn in de 

spilconus en sla ze lichtjes met een rubberen hamer om erin te 

passen. 

III Draai "K" en "L achtereenvolgens vast” 

I. Maak de moer los

II. Laat de spil ongeveer 100 mm zakken.

III. Plaats de driftsleutel in de opening van de huls en tik met

een hamer op het uiteinde van de driftsleutel tot de boorkop of 

de spandoorn naar beneden valt. 

7. De Machine Vervoeren

7.1. De Machine Vervoeren 
De machine wordt geleverd in een gesloten krat. 

Gebruik voor transport een heftruck of takel. Zorg ervoor dat de 

machine niet kantelt of valt tijdens transport. 

Kantelgevaar door hoog zwaartepunt! 

Tijdens het hanteren mag de machine alleen in verticale richting 

worden opgetild. 

Raadpleeg de instructiehandleiding in specificatie en 

machinegewicht om de manier van hanteren te regelen. Gebruik 

een geschikte vorkheftruck of takel om de machine op te tillen. 

De behandeling en het transport moeten worden uitgevoerd door 

gekwalificeerde personen. Vorkheftruck of takel kan worden 

gebruikt bij het hanteren en moet worden bediend door een 

gekwalificeerde chauffeur. 

Zorg er voor het hanteren voor dat alle beweegbare onderdelen 

op hun plaats vastzitten en dat alle beweegbare accessoires van 

de machine verwijderd moeten zijn. De staalkabel moet 

gemiddeld de machinekop, tafel en kolom strak trekken. 

Bewaar alle processen in een zorgvuldige en lichte conditie. 

Stoten of crashen zijn ten strengste verboden. Dit veroorzaakt 

een precisieverschuiving en beschadiging van de elektronische 

controller.

7.2. Machine Installatie 
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7.2.1. De Machine Plaatsen 

De kop en de werktafel van de machine zijn 360° 
draaibaar, dus kies voor een locatie met voldoende ruimte 
en stevige fundering. 
Reinig alle roestwerende oppervlakken met een mild 
oplosmiddel, bijv. petroleum. 

7.2.2. De Machine Verankeren 

 Zorg voor voldoende draagvermogen en goede 

staat van uw hijsapparatuur. 

● Plaats de machine op een stevige en vlakke
betonnen vloer. 

● Een minimumafstand van 800 mm ten
opzichte van een achterwand moet worden aangehouden 
(voor toegang tot de elektriciteitskast). 

● Veranker de machine aan de grond, zoals
weergegeven in het diagram, met behulp van schroeven 
en expansiepluggen of verzonken trekstangen die door 
gaten in de basis worden verbonden. 

7.2.3. Minimumvereiste voor het Huisvesten van de Machine 

I. Houd u aan de volgende voorwaarden om de
levensduur en prestaties van de machine en zijn

componenten te maximaliseren. 
II. De Hoofdspanning en frequentie die voldoen aan de

vereisten voor de motor van de machine.
III. Omgevingstemperatuur van -10 ° C tot + 50 ° C.
IV. Relatieve vochtigheid niet meer dan 90%.

7.2.4. Losse Onderdelen Monteren 

Bevestig de stijghandgreep aan de benodigde krukas en gebruik 

een inbussleutel om de borgmoer van de machinekop vast/los te 

draaien. 

7.2.5. Elektrische Aansluiting van de Machine 

Controleer de volgende punten als de machine niet kan 
worden bediend nadat de draden zijn aangesloten: 
I. Is de noodknop losgelaten?
II. Is de deur van de schakelkast goed gesloten en

ingeschakeld (vergrendeld)? 
III. Staat de beschermkap in de juiste positie (gesloten)?

7.3. Onderhoud 
7.3.1. Dagelijks Onderhoud 

Maak een algemene reiniging door stof en krullen 
van de machine te verwijderen. 

Controleer of de schilden en noodstoppen in goede 
staat verkeren. 

Koppel de machine na dagelijks gebruik los van de 
stroombron. Laat de machine niet langer dan 24 uur 
aangesloten, dit kan schade aan de machine veroorzaken. 
7.3.2. Wekelijks Onderhoud 

Maak de machine schoon 

7.3.3. Maandelijks Onderhoud 

7.3.4. Smeer de machinekolom, de spil en de 
tandheugels. 

Controleer of alle schroeven op de motor, de pomp en de 
beschermkap goed vastzitten in de juiste plek. 
7.3.5. Jaarljiks Onderhoud 

Vervang de aandrijfriem 
Oliën voor het smeren van koelvloeistof 
Gezien het brede scala aan producten op de markt, 

kan de gebruiker het product kiezen dat het meest 
geschikt is voor zijn eigen eisen, met als referentie het 
type shell lutem oil eco. 

Het minimale percentage olie verdund in water is 8 
~ 10%. 
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7.3.6. Reinigen en Smeren 

Maak alle onderdelen schoon en smeer ze. 
7.3.7. Olieafvoer 

Olieproducten moeten op de juiste manier worden 
afgevoerd volgens de plaatselijke voorschriften. 
7.3.8. Speciaal Onderhoud 

Speciale onderhoudswerkzaamheden moeten worden 
uitgevoerd door bekwaam personeel. Wij adviseren echter 
contact op te nemen met de dealer en / of importeur. De 
term speciaal onderhoud dekt ook het resetten van 
beschermings- en veiligheidsapparatuur en apparaten.

8. Voorzorgsmaatregelen bij het

Gebruik
De volgende bedienings- en veiligheidsmaatregelen 
moeten in acht worden genomen om letsel bij de bediener 
of schade aan de kolomboormachine te voorkomen. 
 Zorg ervoor dat de voedingsspanning voor de

machine is. Voordat u de stekker in het stopcontact
steekt, is het noodzakelijk om de stroomspecificaties
te controleren om schade te voorkomen.

 Als de machine lange tijd niet wordt gebruikt,
moet de stekker uit het stopcontact worden gehaald.

 Leg het netsnoer nooit in de buurt van vuur of
water, het is niet toegestaan om het snoer te breken
of in te drukken.

 De kopsamenstelling moet aan de kolom
worden vergrendeld, zodat de stuwkracht die door
het boren wordt geproduceerd, de kopsamenstelling
niet de kolom opdrijft.

 De werktafel moet aan de kolom worden
vergrendeld, zodat deze niet in de kolom wordt
gedwongen.

 Voordat u gaat boren, moet u de borgmoer van
de ganzenveer losmaken om de ganzenveer vrij te
laten bewegen.

 Zorg ervoor dat de riem op de juiste spanning
is gespannen.

 Begin pas met boren in het werkstuk als u er
zeker van bent dat het werkstuk stevig wordt
vastgehouden.

 Zorg ervoor dat de stroom is uitgeschakeld bij
het verwisselen van de riem voor schakelsnelheid.

 Bescherming van het bedieningspunt is vereist
voor maximale veiligheid. Dit blijft de
verantwoordelijkheid van de gebruiker/koper,
aangezien de omstandigheden per job verschillen.

 Zorg ervoor dat de boor vastzit in de spil of
klauwplaat voordat u probeert de boormachine te
gebruiken.

 Zorg ervoor dat de spilconus schoon is en vrij
van bramen, krassen en invreten om maximale grip
te garanderen.

 Vergrendel de veer in positie wanneer u een
zijdelings geladen gereedschap gebruikt.
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9. Probleemoplossing

Problem Vermoedelijk Oplossing

Spil draait niet

Oorzaak door afstelling van de klauwplaat. Raadpleeg paragraaf 7.6

Defecte schakelaar. Vervang schakelaar.

Kapotte aandrijfriem. Vervang de aandrijfriem.

Spil luidruchtig
Beschadigde aslagers. Vervang de spil.

Versleten rug. Vervang de rug.

Boor stops

Versleten aandrijfriem. Controleer de staat van de riem.

Overmatige voedingssnelheid voor de maat van 

de boor en het materiaal dat wordt geboord. 

Geen snijvloeistof of onjuiste snijvloeistof.

Verlaag de voedingsdruk of gebruik 

snijvloeistof. Gebruik de juiste snijvloeistof.

Slecht geboorde gaten

Boor is bot. Slijp boor

Gebrek aan stijfheid bij de neerhoudmethode.

Controleer of alle T-gleufhouders goed vastzitten 

en of de tafelvergrendeling en boorkopbouten 

goed vastzitten.

Snelheid te hoog voor materiaal en boormaat.
Controleer de aanbevelingen voor het toerental 

van de spil. Verlaag het toerental indien nodig.

Voeding is te snel voor materiaal en boormaat. Verlaag de voedingssnelheid.

Er wordt geen of onjuiste snijvloeistof of 

koelvloeistof gebruikt.

Gebruik snijvloeistof of gebruik de juiste 

vloeistof of koelvloeistof voor het materiaal dat 

wordt geboord.

Onjuist geslepen boor.
Controleer op de juiste hoeken en reliëf. Slijp 

opnieuw tot de juiste geometrie.

Motor oververhit

Fout in elektrisch circuit.

Controleer het stroomverbruik in het circuit. 

Zorg ervoor dat het stroomverbruik hetzelfde is 

als het vermogen op de motorplaat.

Overmaatse boor. Verlaag de boormaat.

Overmatige voeding Verlaag de voedingssnelheid.

Geen snijvloeistof of verkeerde vloeistof.
Gebruik de juiste snijvloeistof voor het materiaal 

en boor.

Tafel kan niet worden 

verhoogd
Gebrek aan smering. Smeren.
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10. Bedradingsdiagrammen

ZS items：3~400V 50/60Hz 
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Z items：3~400V 50/60Hz 
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De Z items zonder het licht 

3~400V50/60Hz
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110~240V Algemene Bedrading 
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11. Partijlijst met Accessoires

Index Beschrijving Maat Aantal 

1 
Arbor（B16-MT2） ZS-B/F 1 
Arbor（B16-MT2） ZS-B/F 1 

2 Moer ZS-B/F 1 
3 Boorkop ZS-B/F 1 
4 Schroef ZS-B/F 1 
5 Boorkop sleutel ZS-B/F 1 
6 Schuine schijf ZS-B/F 1 

7 

L Inbussleutel 3 mm ZS-B/F 1 
L Inbussleutel 4 mm ZS-B/F 1 
L Inbussleutel 5 mm ZS-B/F 1 
L Inbussleutel 10mm ZS-B 1 
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Index Beschrijving Maat Aantal 

1 
Arbor（B16-MT2） Z-B/F 1 
Arbor（B16-MT2） Z-B/F 1 

2 Moer Z-B/F 1 
3 Boorkop Z-B/F 1 
4 Schuine schijf Z-B/F 1 

5 

L Inbussleutel 3 mm Z-B/F 1 
L Inbussleutel 4 mm Z-B/F 1 
L Inbussleutel 5 mm Z-B/F 1 
L Inbussleutel 10mm Z-B 1 

1 2 
3 

4 

5 
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Onze producten worden voortdurend verder ontwikkeld en verbeterd en het kan voorkomen dat de laatste 
wijzigingen nog niet in deze handleiding zijn opgenomen. Vermeld bij correspondentie altijd bouwjaar, type en 
serienummer van uw machine.

Noch de fabrikant, noch de importeur kan verantwoordelijk worden gesteld voor mankementen die zijn ontstaan 
door het niet zorgvuldig doornemen van deze handleiding of door foutief gebruik van de machine. Aan deze 
handleiding kunnen geen rechten worden ontleend.

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door 
middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze dan ook zonder voorafgaande schriftelijke 
toestemming van de uitgever.

© Huberts bv, Kennedylaan 14, Veghel, Nederland. Internet: www.huvema.nl
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EU-VERKLARING VAN OVEREENSTEMMING
(volgens bijlage II, punt 1A van de Machinerichtlijn)

Industrie & Handelsonderneming Huberts bv, Kennedylaan 14, 5466 AA Veghel, Nederland, als importeur, verklaart 
hiermede geheel onder eigen verantwoordelijkheid dat de Huvema-machines:

Boormachines 

11035 - HU 16 N Industry

11036 - HU 20 Industry 

11037 - HU 25F Industry 

11038 - HU 32F Industry 

waar deze verklaring betrekking op heeft, in overeenstemming zijn met de volgende normen: 

NEN-EN ISO 12100:2010, NEN-EN IEC 60204-1:2006/C11:2010, NEN-EN-ISO 13857:2008, NEN-EN-ISO 13849-2:2012

en conform de fundamentele vereisten zijn van de volgende richtlijnen: 

Persoon gemachtigd om het technisch dossier samen te stellen:

L. Verberkt
Kennedylaan 14, 5466 AA Veghel, Nederland

Veghel, Nederland, maart 2020

L. Verberkt
Directeur

• Machinerichtlijn: 2006/42/EU
• Laagspanningsrichtlijn: 2014/30/EU
• Elektromagnetische Compatibiliteitrichtlijn: 2014/35/EU
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