
 
 
 

DIAMANTBOORMACHINE D2 
Machine code: A 3045 
 
Deze boormachine is een geïsoleerde diamantboormachine 
bestemd voor het watergekoeld boren van gaten vanaf ∅ 20 
mm tot ∅ 130 mm, in bijvoorbeeld stenen cq betonnen vloeren 
en wanden tot een maximale diepte van ± 80 cm. Dit uiteraard 
wel met gebruik van enkele verlengstukken. 
 
 
1) 
Zorg voor een 16 ampère gezekerde groep waarbij de aardlekstroom beveiligd is met een 30 mA 
aardlekschakelaar. Indien een verlengkabel nodig is, zorg dan voor een goedgekeurde kabel met 
voldoende aderdoorsnede. Bij het gebruik van een kabelhaspel, moet de kabel geheel van de haspel zijn 
gerold. De D2 heeft in de  kabel een PRCD-schakelaar (veiligheidsschakelaar voor persoons 
bescherming die de gebruiker beschermt tegen elektrocutie. Zodra de stekker in het stopcontact is 
gedaan, moet de PRCD in werking worden gesteld door op de – RESET – knop (groen) te drukken. Bij 
een stroom onderbreking schakelt de PRCD uit; de – RESET- knop dient opnieuw te worden ingedrukt. 
De PRCD en het elektriciteitssnoer mogen nimmer in contact komen met water. 
 
2) 
De machine mag uitsluitend gebruikt worden door bevoegd en kundig personeel. Het dragen van de 
noodzakelijke persoonlijke beschermende middelen is verplicht. 
 
3) 
Bij het uit de hand boren, mag de boorhuls bij aanvang nooit loodrecht op het materiaal worden gezet 
(de boor kan gaan ‘spinnen’) Door de eerste centimeter schuin te boren wordt spinnen voorkomen. 
Daarna kan de boor langzaam in de gewenste positie worden gebracht. U kunt er ook voor kiezen om 
een plankje met een V uitsparing tegen de wand te bevestigen, om het boor zo makkelijker te kunnen 
fixeren. Voorzichtig en met gevoel boren. Te allen tijde overbelasting vermijden. 
 
4) 
U dient steeds de boor “met draaiende motor” te lossen. Dit houdt in dat U na enkele cm boorwerk de 
boor helemaal uit het gat moet halen, waarna U weer verder kunt boren. Op deze manier zorgt U ervoor 
dat de boorkern achteraf makkelijk uit de boorhuls verwijderd kan worden. U kunt kiezen uit meerdere 
boorsnelheden met de knop op de zijkant van de machine. 
Stand ● is het laagste toerental en is alleen bestemd voor het boren in beton tot 100 mm. 
Stand ●● is het midden toerental en is bestemd voor: steen tot 130 mm, en beton tot 80 mm. 
Stand ●●● is het hoogste toerental en is bestemd voor: steen tot 90 mm, en beton tot 40 mm. 
 
5) 
De boormachine is uitgerust met een waterkraan inclusief een zogenaamde “Gardena” aansluiting. Zorg 
ervoor dat de diamantboor voldoende wordt gekoeld en dat het restwater wordt afgevoerd. Maximum 
toelaatbare waterdruk is 3 bar. Gebruik altijd schoon leidingwater. Bij lekkage de DIRECT stoppen! 

 



 
6) 
De zijhandgreep kan worden verdraaid door de handgreep met de hand los te draaien en in stand te 
veranderen. Hierna wederom de handgreep vast draaien. Boor nooit zonder handgreep ! 
 
7) 
De boormachine is ter bescherming van de motor, bediener en de diamantboor voorzien van een 
mechanische, elektronische en thermische overbelastingsbeveiliging. Wanneer de motor door 
overbelasting is uitgeschakeld, moet deze zo snel mogelijk weer worden ingeschakeld om de motor te 
koelen. Laat de boormachine daarna minimaal 1 minuut onbelast draaien. 
 

A - Elektronisch / thermisch 
Wanneer de motor zwaarder wordt belast dan waarvoor deze geschikt is zal de overbelastingsindicatie 
(LED) bovenop de handgreep gaan knipperen. Het is raadzaam om de druk / klemming op de 
diamantboor te verminderen waardoor het mogelijk overbelasten van de machine wordt tegengegaan. 
Wanneer de LED continue brandt, zal de machine automatisch uitschakelen. 
 

B -  Mechanisch 
Als de boor plotseling vast komt te zitten, wordt met behulp van de slipkoppeling de hoofdas ontkoppeld 
van de motor. Zorg dat u direct de motor uitschakelt en de boor los maakt uit het geboorde gat. Wanneer 
de slipkoppeling langdurig in werking is zal de mechanische slip opnieuw moeten worden afgesteld. 
 
8) 
Houdt de machine altijd vast met beide handen, omdat de kans bestaat dat u verborgen leidingen of uw 
eigen snoer raakt. Bij eventueel contact met een stroomgeleidende kabel worden de vrije metalen 
gedeeltes van de machine ook geleidend, waardoor de gebruiker een elektrische schok kan oplopen. 
Draag beschermende handschoenen. Steek de machine alleen in als de schakelaar is uitgeschakeld. 
 
9) 
Voorkom water bij elektriciteit door losschieten, lekker of druppelen van de waterslang. 
Bij boren boven het hoofd MOET een water opvangring worden gebruikt. 
Voer het water veilig af met behulp van een waterzuiger 
 
10) 
Gebruik de machine altijd onder toezicht. Blijf met uw handen uit de buurt van draaiende onderdelen. 
Zorg ervoor dat u altijd stevig staat. Draag de voorgeschreven en passende beschermingskledij. 
In verband met het eventueel ontstaan van stofdeeltjes wordt gebruik van een stofmasker aangeraden. 
 
11) 
Controleer of de diamantboor goed is gemonteerd. Raak na gebruik de metalen delen van de machine 
en de diamantboren niet aan; deze kunnen heet zijn en brandwonden veroorzaken. Voorkom dat de 
machine per ongeluk gaat draaien; ontgrendel altijd de schakelaar als u de stekker uit het stopcontact 
trekt, of als er een stroomstoring is opgetreden. 
 
12) 
Bij vragen storingen of problemen, direct stoppen en ons eerst voor aanvullend advies raadplegen. Wij 
wensen U verder bij het werken met deze machine veel succes ! 
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Wij verzoeken U vriendelijk deze gebruiksaanwijzing bij het retour 
brengen van de machine, weer in te leveren. 

 


