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KOLOMBOORMACHINE 350W 
POWX153 

1 TOEPASSING 
Uw kolomboormachine is ontworpen voor het boren van gaten in houten, metalen en kunststof 
werkstukken  
Het apparaat is niet voor industrieel gebruik bestemd. 

WAARSCHUWING! Lees voor uw eigen veiligheid deze gebruiksaanwijzing 
goed door alvorens de machine te gebruiken. Geef dit elektrische werktuig 
alleen samen met deze gebruiksaanwijzing door aan anderen. 

2 BESCHRIJVING 
1. Riemschijfbeschermkap  
2. Motor  
3. Aanvoerhendels 
4. Boorkopbeschermkap  
5. Kolom  
6. Tafelvergrendeling  
7. Basis 

8. Tafel  
9. Boorkop 
10. Machinebehuizing  
11. Aan/Uit-schakelaar  
12. Boordieptemeter  
13. Kruisschroef riemschijfbeschermkap 
14. Vergrendelknop riemspanning 

3 INHOUD 
▪ Verwijder alle verpakkingsmateriaal. 
▪ Verwijder de overblijvende verpakking en de transportsteunen (indien aanwezig). 
▪ Controleer of de inhoud van de verpakking compleet is (fig.2). 
▪ Controleer het toestel, het netsnoer, de stekker en alle toebehoren op transportschade. 
▪ Berg het verpakkingsmateriaal op tot aan het einde van de garantieperiode. Na deze 

periode kunt u het via uw lokale afvalinzameling laten verwijderen. 

WAARSCHUWING! Verpakkingsmateriaal is geen speelgoed! Kinderen 
mogen niet spelen met plastic zakken! Gevaar voor verstikking! 

1 x bovenkop machine 
1 x werktafel 
1 x basis 
1 x kolom 
1 x boorkop 
1 x boorkopsleutel 

1 x boorkopbeschermkap 
1 x handleiding 
3 x tussenring  
3 x veerring  
3 x moer 
2 x imbussleutel 

Neem contact op met uw dealer wanneer er stukken ontbreken of beschadigd 
zijn. 

4 TOELICHTING VAN DE SYMBOLEN 
In deze handleiding en/of op deze machine worden de volgende symbolen gebruikt: 

 

Gevaar voor lichamelijk letsel 
of materiële schade. 

 

Conform de essentiële eisen van 
de Europese richtlijn(en). 

 

Voor gebruik de handleiding 
lezen. 
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5 ALGEMENE VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN 
WAARSCHUWING! Neem alle voorschriften door. Het niet naleven van de voorschriften kan 
elektrische schokken, brand en/of ernstige verwondingen veroorzaken. Het hierna gebruikte 
begrip „elektrisch gereedschap" heeft betrekking op elektrisch gereedschap, gevoed door het 
elektriciteitsnet (met elektriciteitskabel). 

5.1 Werkplaats 
▪ Hou de werkplaats proper en goed verlicht. Wanorde en een slecht verlichte werkplaats 

kunnen tot ongevallen leiden. 
▪ Gebruik het apparaat niet in een omgeving waarin zich brandbare vloeistoffen, gassen of 

stoffen bevinden. Elektrisch gereedschap brengt vonken voort en die kunnen dergelijke 
stoffen of dampen doen ontbranden. 

▪ Zorg dat er geen kinderen of andere personen in de buurt zijn als u het elektrisch apparaat 
gebruikt. Indien het afbuigt, kan u er de controle over verliezen. 

5.2 Elektrische veiligheid 
▪ De stekker van het apparaat moet in het stopcontact passen. De stekker mag op geen 

enkele wijze worden gewijzigd. Gebruik geen adapterstekkers in combinatie met geaarde 
apparaten. Ongewijzigde stekkers en passende stopcontacten doen het risico op 
elektrische schokken afnemen. 

▪ Vermijd lichamelijk contact met geaarde oppervlakken, zoals buizen, radiators, fornuizen 
en koelkasten. Er bestaat een groter risico op elektrische schokken wanneer uw lichaam 
geaard is. 

▪ Hou het apparaat buiten bereik van regen of vocht. Het binnendringen van water in een 
elektrische apparaat verhoogt het risico op elektrische schokken. 

▪ Gebruik de kabel niet om het apparaat te dragen of op te hangen, of de stekker uit het 
stopcontact te trekken. Hou de kabel buiten bereik van hitte, olie, scherpe randen of 
bewegende onderdelen van het apparaat. Beschadigde of in de war geraakte kabels 
verhogen het risico op elektrische schokken. 

▪ Als u buiten met een elektrisch apparaat werkt, mag u alleen een verlengkabel gebruiken 
die geschikt is voor buiten. Door een verlengkabel voor buiten te gebruiken, doet u het 
risico op elektrische schokken afnemen. 

5.3 Veiligheid van personen 
▪ Wees aandachtig. Let op wat u doet en ga verstandig aan het werk met elektrisch 

gereedschap. Gebruik het apparaat niet als u moe bent of onder invloed bent van drugs, 
alcohol of medicijnen. Eén moment van onoplettendheid bij het gebruik van het apparaat 
kan tot ernstige verwondingen leiden. 

▪ Draag uw persoonlijke veiligheidsuitrusting en steeds een veiligheidsbril. Door een 
persoonlijke veiligheidsuitrusting (stofmasker, niet glijdende veiligheidsschoenen, een 
veiligheidshelm of een gehoorbescherming - afhankelijk van de aard en het gebruik van 
het elektrisch gereedschap) te dragen, doet u het risico op verwondingen afnemen. 

▪ Voorkom een ongewilde inbedrijfstelling.  Ga na of de schakelaar op "UIT(0)" staat voor u 
de stekker in het stopcontact steekt. Als u bij het dragen van het apparaat de vinger aan 
de schakelaar houdt of de stekker in het stopcontact steekt terwijl het ingeschakeld is, kan 
dat tot ongevallen leiden. 

▪ Verwijder instelgereedschap of schroefsleutels voor u het apparaat inschakelt. 
Gereedschap dat of een sleutel die zich in een draaiend onderdeel van het apparaat 
bevindt, kan tot verwondingen leiden. 

▪ Overschat uzelf niet. Neem een veilige houding aan en zorg dat u uw evenwicht niet 
verliest. Zo kan u het apparaat in een onverwachte situatie beter onder controle houden. 

▪ Draag gepaste kleding. Draag geen wijde kleren en geen sieraden. Hou uw haar, kleren 
en handschoenen buiten het bereik van bewegende delen. Losse kleren, sieraden en 
lange haren kunnen door bewegende delen worden gegrepen. 
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▪ Als er stofafzuig- en stofopvanginrichtingen kunnen worden gemonteerd, moet u ervoor 
zorgen dat die aangesloten zijn en juist worden gebruikt. Het gebruik van dergelijke 
inrichtingen doet de gevaren door stof afnemen. 

5.4 Zorgvuldige omgang met en gebruik van elektrisch gereedschap 
▪ Overbelast het apparaat niet. Gebruik voor uw werk het elektrische gereedschap dat 

daarvoor bestemd is. Met een geschikt elektrisch apparaat werkt u beter en veiliger in het 
opgegeven vermogensbereik. 

▪ Gebruik geen elektrisch apparaat waarvan de schakelaar defect is. Een elektrisch 
apparaat dat niet meer kan worden in- of uitgeschakeld, is gevaarlijk en moet worden 
hersteld. 

▪ Trek de stekker uit het stopcontact voor u het apparaat instelt, accessoires vervangt of het 
apparaat opbergt. Die voorzorgsmaatregel voorkomt dat het apparaat ongewild wordt 
gestart. 

▪ Bewaar ongebruikt elektrisch gereedschap buiten het bereik van kinderen. Laat personen 
die niet vertrouwd zijn met het apparaat of die deze gebruiksaanwijzing niet hebben 
gelezen, het apparaat niet gebruiken. Elektrisch gereedschap is gevaarlijk als het door 
onervaren personen wordt gebruikt.  

▪ Ga zorgvuldig om met het apparaat. Controleer of de bewegende onderdelen ervan op de 
juiste manier werken en niet klemmen, en er geen onderdelen zo erg beschadigd zijn dat 
de werking van het apparaat in het gedrang komt. Laat beschadigde onderdelen eerst 
herstellen voor u het apparaat gebruikt. Veel ongevallen worden veroorzaakt door slecht 
onderhouden elektrisch gereedschap. 

▪ Hou zaaggereedschap scherp en zuiver. Zorgvuldig onderhouden zaaggereedschap met 
scherpe kanten raakt minder snel geklemd en is gemakkelijker te hanteren. 

▪ Gebruik elektrisch gereedschap, accessoires, speciaal gereedschap en dergelijke meer 
overeenkomstig deze gebruiksaanwijzing en zoals het voor het type van apparaat is 
voorgeschreven. Hou bovendien rekening met de werkomstandigheden en de uit te 
voeren werkzaamheden. Het gebruik van elektrisch gereedschap voor andere doeleinden 
dan de voorgeschreven, kan tot gevaarlijke situaties leiden. 

5.5 Service 
▪ Laat uw apparaat uitsluitend door gekwalificeerde vaklui en met originele 

reserveonderdelen herstellen. Zo bent u zeker dat de veiligheid van het apparaat 
behouden blijft. 

6 AANVULLENDE VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN VOOR 
KOLOMBOORMACHINES 

▪ Sluit de machine uitsluitend aan op een geaard stopcontact. Gebruik uitsluitend 
drieaderige verlengsnoeren. 

▪ Draag altijd een veiligheidsbril, en bij lang haar een haarnetje. 
▪ Deze machine moet stevig gemonteerd worden op een geschikte werkbank of een ander 

stabiel werkoppervlak. Bij het kiezen van een geschikte locatie voor deze machine moet er 
rekening worden gehouden met de maximale lengte van het te boren voorwerp en de 
positie van de gebruiker. 

▪ Zorg er vóór het starten van de machine voor dat boren en andere aanbevolen 
snijgereedschappen correct gemonteerd zitten en dat alle borgbouten stevig 
aangespannen zitten. Controleer dat alle beschermkappen gemonteerd werden en correct 
werken en dat de boorkopsleutel en ander instelgereedschap verwijderd werd. 

▪ Hou uw handen altijd ver uit de buurt van draaiende boren en snijgereedschappen. 
▪ Gebruik bij het boren de juiste smeer-/koelvloeistof voor het te boren materiaal. Gebruik 

enkel een voldoende hoeveelheid om te voorkomen dat de boor oververhit en zorg dat ze 
goed uit de buurt van elektrische onderdelen blijft. Gebruik nooit water als koelvloeistof. 
Hou boren en ander snijgereedschap scherp en in goede conditie. Dit zal het snijproces 
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bevorderen en de machinebelasting verlagen, wat tot een langere levensduur van 
snijgereedschap en machine leidt. 

▪ Gebruik enkel boren, snijgereedschappen en andere accessoires die door de fabrikant 
werden aanbevolen. Kies het juiste boortoerental volgens de grootte van de boor. Zie de 
instructiehandleiding. Probeer niet om op gelijk welke manier de machine of haar 
accessoires aan te passen. 

▪ Gebruik altijd een gekeurde veiligheidsbril en een gezichtsmasker. Draag 
gehoorbescherming wanneer u de machine gedurende langere tijd gebruikt. 

▪ Forceer de machine niet, laat ze haar werk doen. Dit zal slijtage van de machine en 
snijgereedschappen beperken en haar efficiëntie en levensduur verlengen. 

▪ Wanneer u lange voorwerpen boort, zorg er dan voor dat er aan beide kanten van het 
voorwerp voldoende ondersteuning aanwezig is. 

▪ Gebruik de machine nooit wanneer de beschermkappen niet gemonteerd zijn of wanneer 
ze niet goed werken. 

▪ Wanneer u hout en houtachtige werkstukken boort, zorg er dan voor dat het werkstuk vrij 
is van spijkers of andere vreemde voorwerpen die de boren of andere snijgereedschappen 
zouden kunnen beschadigen. 

▪ Zet het werkstuk altijd met een geschikte bankschroef vast. 
▪ Draag geen handschoenen, stropdas of loshangende kleding. 
▪ Houd tijdens het boren het werkstuk nooit met de hand vast, maar klem het stevig aan de 

boortafel vast met behulp van bijvoorbeeld een werkstukklem. Houd uw vingers nooit op 
een plaats waar ze in aanraking kunnen komen met de boor als het werkstuk onverwachts 
verschuift. 

▪ Wees u ervan bewust dat spaanders zeer scherp en heet kunnen zijn en van de 
draaiende boor kunnen wegvliegen. Draag altijd geschikte werkhandschoenen wanneer u 
met spaanders werkt. Spaanders mogen niet bij het huishoudelijk afval, ze moeten naar 
een recyclagepunt gebracht worden. 

▪ Laat de machine nooit onbeheerd draaien. Wanneer u tijdens het boren gestoord wordt, 
werk de bewerking dan af en schakel de machine uit voordat u opkijkt. 

▪ Laat altijd de machine volledig tot stilstand komen en haal de stekker uit het stopcontact 
voordat u ze onbeheerd achterlaat. 

▪ Gebruik nooit uw handen om stof, spaanders of afval uit de buurt van de boor te 
verwijderen. 

▪ Gebruik de machine niet voordat deze volledig volgens de instructies is gemonteerd en 
geïnstalleerd. 

▪ Schakel de machine niet in terwijl u de kop of de tafel ten opzichte van elkaar verplaatst. 
Schakel de machine niet in voordat u gecontroleerd heeft of de kop en tafel stevig aan de 
kolom gemonteerd zijn. 

▪ Gebruik de machine niet als een onderdeel slecht functioneert of beschadigd is. 
▪ Stel de tafel of diepteaanslag zodanig in dat u niet in de tafel kunt boren. 
▪ Verricht geen ontwerp-, montage- of opbouwwerkzaamheden op de tafel terwijl de 

machine is ingeschakeld. 
▪ Controleer of de boorhoudersleutel (indien van toepassing) uit de boorhouder is verwijderd 

voordat u de machine inschakelt. 
▪ Zorg voordat u de machine inschakelt dat de boorhouder correct is aangebracht, de boor 

stevig in de boorhouder vastzit en de beschermkap is dichtgeklapt. 
▪ Hanteer het aanbevolen toerental voor de booraccessoires en voor het materiaal. 
▪ Schakel de stroom uit, verwijder de boor en maak de tafel schoon voordat u bij de 

machine wegloopt. 
▪ Vergrendel de aan/uit-schakelaar wanneer u de machine achterlaat. 
▪ Zelfs wanneer de machine gebruikt wordt zoals beschreven, is het niet mogelijke alle 

resterende risicofactoren weg te nemen. Het ontwerp en constructie van de machine kan 
volgende gevaren met zich meebrengen: 
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i. Contact met de boor.  
ii. Terugslag van werkstuk en delen van het werkstuk. 
iii. Boorbreuk. 
iv. Wegslingeren van boorstukjes. 
v. Gehoorschade wanneer er geen effectieve gehoorbescherming 

gedragen wordt. Draag gehoorbescherming. 
vi. Longschade wanneer er geen effectieve 

ademhalingsbescherming wordt gedragen tijdens bewerkingen 
waarbij stof vrijkomt. Draag een ademhalingsmasker. 

vii. Oogbeschadiging wanneer er geen effectieve oogbescherming 
gedragen wordt. Draag een veiligheidsbril. 

7 ASSEMBLAGE 
▪ Wegens verpakkingsredenen wordt de kolomboor gedeeltelijk geassembleerd geleverd. 

Leg de onderdelen op de werkbank en controleer ze t.o.v. de verpakkingslijst (Fig. 2). 
▪ Verwijder de roestwerende olie op de onbeschermde metalen onderdelen met behulp van 

een doek en een kleine hoeveelheid paraffineolie. Smeer de onderdelen vervolgens met 
machinesmeerolie. 

▪ U hebt nodig: 
i. Geschikte persoonlijke beschermingsmiddelen (niet 

meegeleverd). 
ii. Phillips-schroevendraaier (niet meegeleverd) 
iii. 3 x M8 x 20mm-bouten, tussenringen en moeren voor het 

monteren op de werkbank (niet meegeleverd). 
iv. Boorkop en –sleutel. 
v. 4mm-inbussleutel. 

7.1 De basisplaat monteren (Fig. 3, optioneel) 
▪ Kies op de werkbank een geschikte locatie voor de boormachine. Let op voor de poten 

van de werkbank en alles wat de toegang tot de onderkant van de werkbank beperkt. Er 
moet ook een geschikt stopcontact voor de stekker in de buurt aanwezig zijn. 

▪ Plaats de basisplaat (7) op de gekozen plaats. 
▪ Zoek twee bouten met geschikte lengte en tussenringen en moeren (niet meegeleverd). 
▪ Gebruik de basisplaat (7) als boormal om twee gaten doorheen de werkbank te boren. 
▪ Schroef de basisplaat (7) m.b.v. de bouten vast op de werkbank. Zet ze niet overmatig 

vast omdat dit de basisplaat zou kunnen laten barsten (Fig. 3). 

7.2 De kolom monteren (Fig. 4) 
▪ Plaats de kolom (5) op de basis (7) en lijn de openingen in de kolomvoet uit met de 

openingen in de basis. 
▪ Monteer de kolom met de bouten, tussenringen en veerringen doorheen de kolomvoet in 

de basis (Fig. 4). 

7.3 De tafel monteren (Fig. 5) 
▪ Laat het tafelgedeelte over de kolom (5) neer. Het zal soepel in positie schuiven, dus 

gebruik geen kracht. Zorg ervoor dat het tafelgedeelte 360° kan draaien. 
▪ Zet de tafelvergrendeling vast om het tafelgedeelte op zijn positie vast te zetten (Fig. 5). 

7.4 Montage van de bovenkop en motor (Fig. 6) 
▪ Zoek de twee stelschroeven in de zijkant van het bovenkop-en-motorgedeelte. Gebruik 

een inbussleutel om de twee stelschroeven los te draaien. 
▪ Til het bovenkop-en-motorgedeelte op en laat het op de kolom neer. Zorg ervoor dat het 

naar onder schuift en volledig aansluitend op de kolom komt te zitten. 
▪ Lijn het bovenkop-en-motorgedeelte uit zodat het in lijn is met de basisplaat (7). 
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▪ Span de twee stelschroeven aan om het bovenkop-en-motorgedeelte op zijn plaats vast te 
zetten (Fig. 6).  

▪ Bewaar de inbussleutels voor latere afregelingen. 

7.5 De aanvoerhandgrepen monteren (Fig. 7) 
▪ Zoek en monteer de drie aanvoerhandgrepen (3). 
▪ Schroef de handgrepen (3) eenvoudigweg in de drie van schroefdraad voorziene 

openingen van de aanvoeras. Zorg ervoor dat alle drie de handgrepen (3) stevig vastzitten 
(Fig. 7). 

7.6 De boorkopbeschermkap monteren (Fig. 8) 
▪ Waarschuwing: probeer nooit om de machine te gebruiken wanneer de 

boorkopbeschermkap (4) niet gemonteerd zit. 
▪ De telescopische boorkopbeschermkap (4) is gedeeltelijk op de machine gemonteerd. 
▪ Verwijder de drie kruiskopschroeven net onder de scharnier op de rode kraag. 
▪ Plaats het transparant plastic scherm in de rode kraag en zet het vast m.b.v. de drie kleine 

kruiskopschroeven (Fig. 8). 
▪ De boorkopbeschermkap (4) is geveerd en zit op een scharnier waardoor de 

beschermkap (4) naar boven kan worden bewogen om de boorkop (9) toegankelijk te 
maken voor het plaatsen en verwijderen van boren. 

▪ Kantel de beschermkap (4) altijd terug op haar plaats om draaiende onderdelen af te 
schermen. Draai de twee vleugelmoeren los en de tweedelige kap zal verticaal naar 
boven of onder verlengd kunnen worden. 

▪ De boorkopbeschermkap (4) is instelbaar op verschillende hoogtes om meer bescherming 
te bieden (Fig. 8). 

7.7 De boorkop met 3 kaken monteren (Fig. 9-10) 
▪ Deze machine is uitgerust met een taps toelopende montageschacht in de aandrijfas. 
▪ Om de boorkop (9) te monteren, verwijdert u de beschermende film van de boorkop (9), 

interne conus en buitenste conus van de montageschacht met white spirit. 
▪ Plaats de boorkop (9) op de blote montageschacht. 
▪ Plaats een stuk hout op de boortafel. 
▪ Gebruik de aanvoerhandgrepen (3) om de boorkop op het hout neer te laten. 
▪ Oefen voorzichtig druk uit om de conusverbinding te laten koppelen en laat dan de 

aandrijfas naar de bovenste stand terugkeren (Fig. 9-10). 
 
De boormachine is nu volledig gemonteerd en stevig op haar plaats vastgezet. De 
volgende afregelingen en instellingen moeten uitgevoerd worden voordat de machine 
op het net wordt aangesloten. 

Haal altijd de stekker uit het stopcontact voordat u een boor verwijdert of 
aanbrengt.  

7.8 Aansluiten op het net 
▪ Zorg ervoor dat de aan/uit-schakelaar (11) in zijn uit-stand staat. 
▪ Stop de stekker in een geschikt stopcontact. 
▪ Waarschuwing: controleer de netspanning! De netspanning moet overeenstemmen met 

die vermeld op het typeplaatje. 
 
Uw machine is nu klaar voor gebruik. 
Controleer dat u al deze volgende instructies hebt opgevolgd: 
▪ Vóór het gebruik moet u de gehele instructiehandleiding gelezen en begrepen hebben. 
▪ Werken met deze machine is belastend; zorg er daarom voor dat u fysiek en mentaal fit 

bent om de taken veilig uit te voeren. 
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▪ Zorg dat u alle accessoires en gereedschappen hebt voor assemblage en gebruik. 
▪ Zorg ervoor dat u geschikte persoonlijke beschermingsmiddelen draagt. 
▪ Zorg ervoor dat er zich geen onbevoegden, vooral kinderen en dieren, in de nabijheid 

bevinden of het werkgebied zouden kunnen binnenkomen. 
▪ Zorg ervoor dat de machine vrij is van beschadigingen en er geen slijtage aanwezig is. 
▪ Zorg ervoor dat alle veiligheidsvoorzieningen en accessoires aanwezig zijn en correct 

gemonteerd zitten. 
▪ Controleer dubbel dat alle montagegereedschappen werden verwijderd voordat u de 

machine gebruikt. 
▪ Voer periodiek controles van de machine uit; gebruik ze niet wanneer u twijfels hebt over 

de geschiktheid voor haar bestemd gebruik. 

8 GEBRUIK 
▪ Gebruik eerst afvalmateriaal om uw vaardigheid te oefenen en de machine te leren 

beheersen. 
▪ Stel bij volledige doorboring de tafel zodanig op dat de boor in de middenopening uitkomt. 

Markeer deze positie eventueel op de voorzijde van de kolom en de tafel, in geval u de 
tafel op een later tijdstip opnieuw in de middenpositie wilt plaatsen. 

▪ Klem het werkstuk stevig vast. Elke kanteling, draaiing of verschuiving leidt niet alleen tot 
een ruw boorgat, maar vergroot ook het risico dat de boor afbreekt. 

▪ Gebruik een stuk afvalhout als ondergrond. Dit verkleint de kans op versplinteren van het 
werkstuk en beschermt de punt van de boor. 

▪ Leg platte werkstukken op een houten ondergrond en klem ze stevig tegen de tafel aan 
zodat ze niet kunnen gaan draaien. Ondersteun werkstukken die onregelmatig van vorm 
zijn en niet plat op de tafel neergelegd kunnen worden. 

▪ Gebruik de lifthendels om de boorlift naar beneden te brengen. Drijf de boor behoedzaam 
het werkstuk in. 

▪ Boor langzaam wanneer de boor op het punt staat door het werkstuk heen te gaan. Zo 
voorkomt u dat het ondervlak gaat splinteren. 

8.1 Een machineklem gebruiken (machineklem niet meegeleverd) (Fig. 11) 
▪ Waarschuwing: de boormachine mag nooit gebruikt worden zonder dat het 

werkstuk stevig door een machineklem wordt vastgehouden of direct op de 
boortafel (8) is vastgeklemd. 

▪ De boortafel (8) is ontworpen om verschillende modellen machineklemmen rechtstreeks 
op de boortafel (8) te kunnen monteren. 

▪ Zet de klem altijd op de tafel (8) vast met bouten, tussenringen en moeren. 
▪ Wanneer de boor in een werkstuk vastloopt, kan een niet-vastgezette klem 

oncontroleerbaar meedraaien wat ervoor kan zorgen dat de boor breekt en mogelijk de 
gebruiker verwondt (Fig. 11). 

8.2 De 3-kakenboorkop gebruiken (Fig. 12) 
▪ Kies de vereiste boor. 
▪ Open de kaken en stop de boorschacht centraal in de boorkop (9). 
▪ Draai met de hand aan de boorkop (9) totdat de kaken de boor grijpen. 
▪ De boorkop (9) heeft rondom 3 openingen. Ga met de boorkopsleutel van opening naar 

opening en gebruik in alle drie de openingen een gelijkmatig aanspanmoment. Ga verder 
met een gelijkmatig aanspanmoment tot de boor vastzit. 

▪ Zet niet overmatig vast omdat het anders moeilijk zal zijn om de boor te verwijderen (Fig. 
12). 

▪ NOTA: verwijder de boorkopsleutel vóór het boren. 
▪ Op deze machine kunnen verschillende boren gebruikt worden, afhankelijk van het 

werkstukmateriaal en vereiste toepassing. 
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8.3 In- en uitschakelen (Fig. 13) 
▪ Deze machine is uitgerust met een schakelaar met spanningsonderbrekingsbeveiliging. 

Wanneer het net uitvalt of wanneer de stekker uit het stopcontact wordt gehaald voordat 
de machine werd uitgeschakeld, zal de machine niet opnieuw starten zodra de 
netspanning opnieuw aanwezig is of wanneer de stekker opnieuw in het stopcontact wordt 
gestopt. Ze start pas opnieuw nadat men op de aan/uit-schakelaar (11) opnieuw op ON 
drukt. 

▪ Om de machine te starten, duwt u op de groene ON-knop. 
▪ Om de machine uit te schakelen, duwt u op de rode OFF-knop (Fig. 13) 

8.4 Aanvoerdiepteregeling (Fig. 14) 
▪ Deze voorziening is handig wanneer er in het werkstuk een aantal gaten met uniforme 

diepte vereist zijn. 
▪ Klem het te boren werkstuk in uw machineklem vast. 
▪ Stop de vereiste boor in de boorkop (9). Breng de boor in contact met het werkstuk. 
▪ Gebruik de moeren van de diepteaanslag en de diepteschaal, stel de gewenste diepte van 

het gat in en zet de moeren van de diepteaanslag vast. De boor zal elke keer op de 
vereiste diepte stoppen (Fig. 14). 

▪ NOTA: stop altijd met aanvoeren wanneer de moeren van de diepteaanslag bereikt 
worden of de rode plastic kraag kan beschadigd raken. 

8.5 Het astoerental wijzigen (Fig. 15) 
▪ Waarschuwing: zorg er altijd voor dat de machine uitgeschakeld is en dat de 

stekker uit het stopcontact werd gehaald voordat u gelijk welke afregeling uitvoert 
of een boor vervangt. 

▪ Zet de kruiskopschroef (13) los die de riemschijfbeschermkap vasthoudt, open de 
riemschijfbeschermkap (1) om toegang tot de riemschijven te krijgen. 

▪ Bepaal het vereiste toerental. 
▪ Zoek de riemschijfcombinatie die het astoerental oplevert die het dichtst bij de gewenste 

snelheid aansluit. Gebruik hiervoor de boorsnelheidstabel (Fig. 15). 

8.6 Boornsnelheidstabel 

Belt setting Spindle speed (min-1) 

1 580 

2 850 

3 1220 

4 1650 

5 2650 

 
▪ Zet riemopspanknop los. Hierdoor verdwijnt de spanning van de aandrijfriem. 
▪ Het motorgedeelte is scharnierend om het opspannen van de riem mogelijk te maken.  

Om de aandrijfriem naar de gewenste positie in het riemschijvensysteem te verplaatsen, 
duwt u de riem van de grootste aandrijfriemschijf naar de volgende kleinere riemschijf en 
draait u tegelijkertijd met de hand aan de aandrijfas totdat de aandrijfriem op de volgende, 
kleinere riemschijf aankomt. 

▪ Herhaal deze handeling op de motorriemschijf totdat de juiste riemschijfcombinatie bereikt 
is (Fig. 16).  
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▪ NOTA: kruis de riem niet om tussenliggende snelheden te behalen. Dit zal de machine 
beschadigen. 

 
Bedrijfscyclus (S2): de nominale bedrijfscyclus van deze machine is S2. Deze machine 
mag continu gedurende een maximum van 15 minuten gebruikt worden. Hierna moet ze 
uitgeschakeld worden zodat ze tot op kamertemperatuur kan afkoelen voor ze opnieuw 
gedurende 15 minuten mag draaien. 
Boren met kleinere diameter vereisen een hogere snelheid. De vereiste snelheid daalt 
naarmate de boordiameter toeneemt. De onderstaande boorsnelheidstabel dient slechts als 
richtlijn en behandelt enkel de meest voorkomende materialen, boordiameters en snelheden. 

Drilling speed chart (guide only) 

Material to be drilled 

Drill dia  
mm  

Steel Cast Iron Gun 
metal 

Aluminum Plastics Wood  

Drill speed (min-1) 

3 2500 2500 2500 2500 2500 2500 

4 2500 2500 2500 2500 2500 2500 

5 1900 2500 2500 2500 2500 2500 

6 1900 2500 2500 2500 2500 2500 

7 1400 1900 2500 2500 2500 2500 

8 1400 1900 2500 2500 2500 2500 

9 890 1400 1900 2500 2500 2500 

10 890 1400 1900 1900 2500 2500 

11 500 890 1400 1900 1900 2500 

12 500 890 1400 1400 1900 1900 

13 500 500 890 1400 1400 1900 

8.7 Riemspanning (Fig. 17) 
▪ Wanneer de gewenste riemschijfcombinatie is ingesteld, moet de aandrijfriem 

opgespannen worden. 
▪ Om te controleren of de correcte spanning bereikt werd, duwt u met uw vinger in het 

midden van de aandrijfriem. De riem moet ongeveer 13 mm meegeven. 
▪ Zet de riemopspanknop opnieuw vast (Fig. 17). 

8.8 Algemene richtlijnen voor boren 
▪ Gebruik altijd een puntslag op de gewenste positie vóór het boren. Een puntslag is een 

puntvormig gereedschap dat het te boren materiaal merkt met een klein putje. Het 
voorkomt dat de boor van de gewenste positie wegloopt. 

▪ Begin altijd met het boren van een klein voorboorgat en werk dan met steeds groter 
wordende boordiameters. 

▪ Smeer de boorpunt met olie wanneer u in metaal boort. 
▪ Waarschuwing: nooit met water of met een smeermiddel op basis van water 

afkoelen omdat dit een elektrische schok zou kunnen veroorzaken. Gebruik GEEN 
olie wanneer u in koper of messing boort. Wees voorzichtig wanneer u in koper of 
messing boort omdat de boor gevoelig zal zijn voor vastlopen. 

9 REINIGING EN ONDERHOUD 

Opgelet! Trek de netstekker uit de contactdoos alvorens werkzaamheden aan 
het apparaat te verrichten.  
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9.1 Reiniging 
▪ Draag altijd stevige werkhandschoenen wanneer u boren of snijgereedschap wisselt of 

ermee werkt. Deze kunnen zeer scherp zijn. 
▪ Draag een veiligheidsbril om uw ogen tijdens het reinigen te beschermen. 
▪ Reinig de ventilatiesleuven van de machine om oververhitting van de motor te voorkomen. 
▪ Reinig regelmatig de behuizing van de machine met een zachte doek, bij voorkeur na 

ieder gebruik. 
▪ Hou de ventilatiesleuven vrij van stof en vuil. 
▪ Als het vuil niet verwijderd kan worden, gebruik dan een zachte doek bevochtigd met 

zeepwater. 

Gebruik nooit oplosmiddelen zoals petroleum, alcohol, ammoniak, enz. Deze 
oplosmiddelen kunnen de plastic onderdelen beschadigen. 

9.2 Smering 
▪ Draai om de drie maanden de boorschacht naar de maximale boordiepte en smeer hem 

lichtjes met olie in. 

9.3 Asspeling (Fig. 18) 
▪ Vind de instelschroef van de asspeling. 
▪ Zet de borgmoer los en draai de stelschroef vingervast aan. 
▪ Hou de stelschroef met een inbussleutel op haar plek en span de borgmoer aan (Fig. 18). 

9.4 Algemene inspectie (Fig. 19) 
▪ Controleer regelmatig dat alle montageschroeven vastzitten. Ze kunnen na verloop van 

tijd lostrillen. 
▪ Wanneer het netsnoer vervangen dient te worden, dan moet dit door de fabrikant, zijn 

vertegenwoordiger of een erkend servicecenter gebeuren om een veiligheidsrisico te 
voorkomen (Fig. 19). 

9.5 Netsnoer 
▪ Wanneer het netsnoer beschadigd is, dan moet dit door de fabrikant, zijn 

vertegenwoordiger of een erkend servicecenter gebeuren om een veiligheidsrisico te 
voorkomen. 
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10 PROBLEEMOPLOSSING 
Vermoedelijke storingen zijn vaak het gevolg van oorzaken die de gebruiker zelf kan 
wegnemen. Controleer hiervoor de machine volgens deze lijst. In de meeste gevallen kan het 
probleem snel opgelost worden. 

Opgelet! Voer enkel de stappen uit die in deze instructies beschreven 
worden! Wanneer u het probleem niet zelf kunt oplossen, moet alle verdere 
inspectie, onderhoud en herstelling door een erkend servicecenter of 
gelijkwaardig gekwalificeerde specialist worden uitgevoerd! 

  

Probleem Mogelijke oorzaak  Oplossing 

1. Lawaaierige werking 1.1 Foute riemspanning  
1.2 Losse aandrijfasriemschijf 
1.3 Losse motorriemschijf  

1.1 Regel de spanning  
1.2 Zet de moer van de 
riemschijf vast  

1.3 Zet de schroeven vast  

2. Boren worden zeer heet  2.1 Verkeerde snelheid  
2.2 De spanen komen niet uit 
het boorgat  
2.3 Boor is stomp  
2.4 Te trage aanvoer  
 
2.5 Boor krijgt de kans niet om 
af te koelen of is niet 
gesmeerd tijdens het gebruik  

2.1 Pas de snelheid aan  
2.2 Trek de boor regelmatig 
terug om spanen te verwijderen  
2.3 Slijp de boor  
2.4 Voer snel genoeg aan, laat 
de boor snijden  
2.5 Smeer de boor tijdens het 
boren. Let op de S2-
bedrijfscyclus 

3. Het hout splintert aan de 
onderkant  

3. Geen steunmateriaal onder 
het werkstuk  

3. Gebruik steunmateriaal  

4. De boor loopt vast  4.1 Werkstuk niet 
ondersteund of verkeerd 
vastgeklemd  
4.2 Verkeerde riemspanning  

4.1 Ondersteun het werkstuk of 
klem het vast  
 
4.2 Regel de spanning  

5. Boor loopt extreem snel 
weg of wiebelt  

5.1 Verbogen boor  
5.2 Versleten aslagers  
5.3 Boorkop niet correct 
gemonteerd  

5.1 Vervang de boor  
5.2 Vervang de lagers  
5.3 Monteer de boorkop correct  

6. Veer keert te traag of te 
snel terug  

6. Veer staat onder verkeerde 
spanning  

6. Regel de veerspanning bij  

7. De boorkop valt van de 
as wanneer hij erop zit, valt 
eraf tijdens het installeren  

7. Vuil, vet of olie aan de 
conische binnenkant van de 
boorkop of op het conisch 
oppervlak van de as  

7. Reinig ze 

8. Riemschijf slipt  8. Riem niet goed 
opgespannen  

8. Span de riem op  
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11 TECHNISCHE GEGEVENS 
 POWX153 

Netspanning 230 V 

Netfrequentie 50 Hz 

Opgenomen vermogen 350 W 

Toerental onbelast 580-2650 min-1 

Aandrijfasconus  B16 

Asverplaatsing 50 mm 

Aantal boortoerentallen 5 

Max. boorcapaciteit Ø13 mm 

Tafelafmetingen 160 x 160 mm 

Afmetingen voet 312 x 198 mm 

Gewicht 11 kg 

Beschermingsklasse Klasse I  

12 GELUID 
Geluidsemissiewaarden gemeten volgens de van toepassing zijnde standaard. (K=3) 

Geluidsdrukniveau LpA 69 dB(A) 

Geluidsvermogenniveau LwA 82 dB(A) 

AANDACHT! Draag gehoorbeschermers wanneer het geluidsdrukniveau 85 
dB(A) overschrijdt. 

13 SERVICEDIENST 
Beschadigde schakelaars moeten in de werkplaats van onze klantendienst hersteld. 
Als de aansluitingskabel (of de stekker) beschadigd is, moet hij worden vervangen door een 
specifieke aansluitingskabel, die bij onze klantendienst (serviceafdeling - zie laatste pagina) 
verkrijgbaar is. Het vervangen van de aansluitingskabel mag uitsluitend worden uitgevoerd 
door onze klantendienst (serviceafdeling - zie laatste pagina) of een gekwalificeerde persoon 
(een vakman op het vlak van elektriciteit). 

14 OPSLAG 
Reinig zorgvuldig de gehele machine en het toebehoren. 
Berg de machine op buiten het bereik van kinderen, in een stabiele en veilige positie en op 
een droge plaats met een gematigde temperatuur. Vermijd te hoge en te lage temperaturen. 
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15 GARANTIE 
▪ Dit product is gewaarborgd gedurende een periode van 36 maanden die begint vanaf de 

datum van aankoop door de eerste koper. 
▪ Deze garantie dekt alle materiaal- of productiefouten met uitsluiting van: batterijen, laders, 

defecten aan onderdelen onderhevig aan normale slijtage zoals lagers, borstels, kabels, 
stekkers of accessoires zoals boren, boorbits, zaagbladen enz., beschadigingen of 
defecten die voortvloeien uit onjuist gebruik, ongelukken of modificaties, alsook de 
transportkosten. 

▪ Vallen ook niet onder de garantiebepalingen: beschadigingen en/of defecten die 
voortvloeien uit onjuist gebruik. 

▪ Wij wijzen tevens alle verantwoordelijkheid af voor elk lichamelijk letsel welke het gevolg is 
van onjuist gebruik van het toestel. 

▪ Herstellingen mogen enkel gebeuren door een erkende klantenservice voor Powerplus 
gereedschappen. 

▪ Meer informatie kan u steeds bekomen op het nummer 00 32 3 292 92 90. 
▪ Eventuele transportkosten zijn steeds voor rekening van de klant, tenzij schriftelijk anders 

overeengekomen werd. 
▪ Tevens kan geen aanspraak gemaakt worden op de garantie wanneer de schade aan het 

toestel het gevolg is van nalatig onderhoud of overbelasting. 
▪ Zeker uitgesloten van de garantie is schade als gevolg van vochtinsijpeling, overmatige 

stofindringing, moedwillige beschadiging (met opzet of door grove onachtzaamheid), 
ondoelmatig gebruik (gebruik voor doeleinden waarvoor het toestel niet geschikt is), 
onoordeelkundig gebruik (o.a. niet respecteren van de instructies gegeven in de 
handleiding), ondeskundige montage, blikseminslag, verkeerde netspanning. Deze lijst is 
niet limitatief. 

▪ De aanvaarding van claims onder garantie geeft in géén geval aanleiding tot verlenging 
van de garantieperiode noch tot het aanvangen van een nieuwe garantieperiode in geval 
van een vervanging van het toestel. 

▪ Toestellen of onderdelen die onder waarborg vervangen werden, worden daardoor 
eigendom van Varo NV. 

▪ We behouden ons het recht voor om elke garantieclaim te weigeren waarbij de aankoop 
niet kan worden geverifieerd of waarbij het duidelijk is dat het product niet correct werd 
onderhouden (propere ventilatiesleuven, regelmatig vervangen koolborstels, ...). 

▪ Uw aankoopbon moet worden bewaard als bewijs van de aankoopdatum. 
▪ Uw gereedschap moet als geheel naar uw dealer worden teruggebracht in een 

aanvaardbare staat van netheid, in zijn originele kunststof koffer (indien van toepassing op 
het product) en het moet vergezeld zijn van uw bewijs van aankoop. 

16 MILIEU 
Als uw machine na verloop van tijd aan vervanging toe is, geef het dan niet met het 
huisvuil mee, maar zorg voor een milieuvriendelijke verwerking. 
Afval geproduceerd door elektrische machines mag niet behandeld worden als 
normaal huishoudelijk afval. Zorg voor recycling daar waar passende installaties 
bestaan. Raadpleeg de plaatselijke instanties of de verkoper voor adviezen over 
inzameling en verwerking. 
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17 CONFORMITEITSVERKLARING 

 

VARO N.V.   - Vic. Van Rompuy N.V.-   Joseph Van Instraat 9  -  BE2500 Lier  -  BELGIUM, 
verklaart dat, 

Product:  Kolomboormachine 350W 
Handelsmerk:  POWERplus 
Model:  POWX153 

voldoet aan de essentiële eisen en aan de overige relevante bepalingen van de van toepassing 
zijnde Europese Richtlijnen, gebaseerd op de toepassing van Europese geharmoniseerde 
normen. Elke niet-toegelaten modificatie van het apparaat maakt deze verklaring nietig. 

Europese Richtlijnen (inclusief, indien van toepassing, hun wijzigingen tot op de datum van 
ondertekening): 

2011/65/EU 
2006/42/EC 
2014/30/EU 

Europese geharmoniseerde normen (inclusief, indien van toepassing, hun wijzigingen tot op de 
datum van ondertekening): 

EN62841-1 : 2015 
EN62841-3-13 : 2017 
EN55014-1 : 2017 
EN55014-2 : 2015 
EN61000-3-2 : 2014 
EN61000-3-3 : 2013 

Beheerder van de technische documentatie: Philippe Vankerkhove, VARO – Vic. Van Rompuy 
N.V. 

Ondergetekende handelt in opdracht van de bedrijfsleider, 

 
Philippe Vankerkhove 
Regelgevings- en compliancemanager 
Datum: 06/01/2020, Lier - Belgium 


