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TEKNISKA DATA
Batteridriven borrhammare
Produktionsnummer
Batterispänning
Tomgångsvarvtal, obelastad
Belastat slagtal max.
Enkelslagstyrka enligt EPTAProcedure 05/2009
Borrdiam. in betong
Borrdiam. in stål
Borrdiam. in trä
Borrkronor i betong, tegel och kalksandsten
Maskinhals diam.
Vikt enligt EPTA 01/2003 (Li-lon 4,0 Ah)
Bullerinformation
Mätvärdena har tagits fram baserande på EN 60745. A-värdet av maskinens ljudnivå utgör:
Ljudtrycksnivå (Onoggrannhet K=3dB(A))
Ljudeffektsnivå (Onoggrannhet K=3dB(A))
Använd hörselskydd!
Vibrationsinformation
Totala vibrationsvärden (vektorsumma ur tre riktningar) framtaget enligt EN 60745.
Hammarborrning in betong: Vibrationsemissionsvärde ah,HD
Onoggrannhet K=
Mejsla: Vibrationsemissionsvärde ah,Cheq
Onoggrannhet K=

M18 CHPX
4520 76 03 ...
... 000001-999999
18 V
0 - 1350 min -1
0 - 5000 min -1
4,0 J
28 mm
13 mm
30 mm
75 mm
54 mm
4,3 kg
91,1 dB (A)
102,1 dB (A)
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8,6 m/s
1,5 m/s2
7,1 m/s2
1,5 m/s2

VARNING!
Den i de här anvisningarna angivna vibrationsnivån har uppmätts enligt ett i EN 60745 normerat mätförfarande och kan användas vid
jämförelse mellan olika elverktyg. Nivån är även lämplig att använda vid en preliminär bedömning av vibrationsbelastningen.
Den angivna vibrationsnivån representerar den huvudsakliga användningen av det aktuella elverktyget. Men om elverktyget ska
användas i andra användningsområden, tillsammans med avvikande insatsverktyg eller efter otillräckligt underhåll, kan vibrationsnivån
skilja sig. Det kan öka vibrationsbelastningen betydligt under hela arbetstiden.
För att få en exaktare bedömning av vibrationsbelastningen ska även den tid beaktas, under vilken elverktyget är avstängt eller är
påslaget, utan att det verkligen används. Det kan reducera vibrationsbelastningen betydligt under hela arbetstiden.
Lägg som skydd för användaren fast extra säkerhetsåtgärder mot vibrationernas verkan, som till exempel: underhåll av elverktyg och
insatsverktyg, varmhållning av händer och organisering av arbetsförlopp.

Dammet som uppkommer vid arbeten med denna maskin kan vara
skadligt för hälsan om de når kroppen. Använd ett utsugningssystem och bär skyddsmask. Avlägsna kvarblivande damm med t.ex.
en dammsugare.
Det är inte tillåtet att bearbeta material som kan vara hälsovådligt
(t.ex. asbest).
SÄKERHETSANVISNINGAR FÖR BORRHAMMARE
Stäng av maskinen omedelbart om ett verktyg som används sitter
Bär hörselskydd. Buller kan leda till att du förlorar hörseln.
fast! Sätt sedan inte på maskinen igen så länge som verktyget som
Använd de extrahandtag som levereras tillsammans med
används fortfarande sitter fast; risk för okontrollerade slag med
maskinen. Förlust av kontrollen kan leda till personskador.
högt reaktionsmoment. Ta reda på orsaken varför verktyget fastHåll fast apparaten med hjälp av de isolerade greppytorna nade och åtgärda orsaken med hänsyn till säkerhetsanvisningarna.
när du utför arbeten där arbetsverktyget skulle kunna
Möjliga orsaker kann vara:
träffa på dolda elledningar. Om man kommer i kontakt med
• Verktyget sitter snett i arbetsstycket
en spänningsförande ledning, så kan även de delar på verktyget
• Materialet som ska bearbetas har gått sönder
som är av metall bli spänningsförande och leda till att man får en
• Elverktyget är överbelastat
elektrisk stöt.
• Gå aldrig med händerna in i en maskin som är igång.
Övriga säkerhets- och användningsinstruktioner
Verktyget som används kan bli mycket varmt under användningen.
VARNING! Risk för brännskador
Använd skyddsutrustning. Använd alltid skyddsglasögon när du
använder maskinen. Som skyddsutrsutning rekommenderar vi t ex • vid verktygsbyte
en dammskyddsmask, skyddshandskar, stabila och halksäkra skor, • när man lägger ifrån sig maskinen
hjälm och hörselskydd.
Avlägsna aldrig spån eller flisor när maskinen är igång.
VARNING !
Läs alla säkerhetsanvisningar och andra tillhörande 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.
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Vid arbetenborrning i vägg, tak eller golv, var alltid observant på
befintliga el-, gas- eller vattenledningar.
Säkra arbetsstycket med en fastspänningsanordning. Arbetsstycken som inte är ordentligt fastspända kan leda till allvarlig
kroppsskada eller annan skada.
Drag ur batteripaket innan arbete utföres på maskinen.
VARNING! För att undvika den fara för brand, personskador eller
produktskador som orsakas av en kortslutning, doppa inte ner
verktyget, utbytesbatteriet eller laddaren i vätskor och se till att
ingen vätska kan tränga in i apparaterna eller batterierna. Korroderande eller ledande vätskor, som saltvatten, vissa kemikalier,
blekningsmedel eller produkter som innehåller blekmedel, kan
orsaka en kortslutning.
System M18 batterier laddas endast i System M18 laddare. Ladda
inte batterier från andra system.
Batterier lagras torrt och skyddas för fukt.
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BATTERIER
Batteri som ej använts på länge måste laddas före nytt bruk.
En temperatur över 50°C reducerar batteriets effekt. Undvik längre
uppvärmning tex i solen eller nära ett element.
Se till att anslutningskontakterna i laddaren och på batteriet är
rena.
För att batterierna ska få lång livslängd ska de laddas fulla efter
användning.
För att få en så lång livslängs som möjligt bör laddningsbara batterier avlägsnas från laddaren när de är laddade. Om laddningsbara
batterier lagras längre än 30 dagar: Lagra batteriet torrt och vid
ca 27°C. Lagra batteriet vid ca 30%-50% av laddningskapaciteten.
Ladda batterierna på nytt var 6:e månad.
Kasta inte förbrukade batterier. Lämna dem till Milwaukee Tools
för återvinning.
Förvara ej batteriet ihop med metallföremål, kortslutning kan
uppstå.
Under extrem belastning eller extrem temperatur kan batterivätska tränga ut ur skadade utbytesbatterier. Vid beröring med
batterivätska tvätta genast av med vatten och tvål. Vid ögonkontakt spola genast i minst 10 minuter och kontakta genast läkare.
Se upp så att inga metallföremål hamnar i laddarens batterischakt,
kortslutning kan uppstå.

För kommersiell transport av litiumjon-batterier genom en
speditionsfirma gäller emellertid bestämmelserna för transport av
farligt gods på väg. Endast personal som känner till alla tillämpliga
föreskrifter och bestämmelser får förbereda och genomföra transporten. Hela processen ska följas upp på fackmässigt sätt.
Följande ska beaktas i samband med transporten av batterier:
Säkerställ att alla kontakter är skyddade och isolerade för att
undvika kortslutning.
Se till att batteripacken inte kan glida fram och tillbaka i
förpackningen.
Transportera aldrig batterier som läcker, har runnit ut eller är
skadade.
För mer information vänligen kontakta din speditionsfirma.
ANVÄND MASKINEN ENLIGT ANVISNINGARNA
Akku-borrhammaren användes universellt till hammarborrning i
sten, samt borra i trä, metall och plast.
SKÖTSEL
Se till att motorhöljets luftslitsar är rena.
Viktig! I samband med kolbyten är en översyn på serviceverkstad
att rekommendera. Detta för att höja maskinens livslängd och
garantera ytterligare driftssäkerhet.
Använd endast Milwaukee-tillbehör och Milwaukee-reservdelar.
Komponenter, för vilka inget byte beskrivs, skall bytas ut hos Milwaukee-kundtjänst (se broschyren garanti-/kundtjänstadresser).
Vid behov av sprängskiss, kan en sådan, genom att uppge
maskinens art. nr. (som finns på typskylten) erhållas från: Techtronic Industries GmbH, Max-Eyth-Straße 10, 71364 Winnenden,
Germany.
CE-FÖRSÄKRAN
Vi tar på vårt ansvar att produkten som har beskrivits under
Tekniska data uppfyller alla relevanta villkor i direktiven
2011/65/EU (RoHS)
2006/42/EG
2014/30/EU
samt att följande harmoniserade standarder har använts.
EN 60745-1:2009 + A11:2010
EN 60745-2-6:2010
EN 55014-1:2006 + A1:2009 + A2:2011
EN 55014-2:2015
EN 50581:2012

BATTERI-ÖVERBELASTNINGSSKYDD
Om det laddningsbara batteriet överbelastas genom en mycket
hög strömförbrukning, t.ex. extremt höga vridmoment, ett plötsligt stopp eller en kortslutning, så vibrerar elverktyget i 5 sekunder,
laddningsindikeringen blinkar och elverktyget frånkopplas
Winnenden, 2017-11-30
automatiskt. Släpp därefter först upp tryckknappen och slå sedan
på elverktyget igen, om du vill fortsätta bearbetningen. Vid en
extrem belastning blir det laddningsbara batteriet för varmt. I
detta fall blinkar alla lampor på laddningsindikeringen så länge
tills batteriet har svalnat. När laddningsindikeringen har slocknat
kan du fortsätta med arbetet.
Sätt då batteriet i laddaren för att ladda upp och aktivera det igen. Alexander Krug / Managing Director
Befullmäktigad att sammanställa teknisk dokumentation.
TRANSPORTERA LITIUMJON-BATTERIER
Techtronic Industries GmbH
För litiumjon-batterier gäller de lagliga föreskrifterna för transport Max-Eyth-Straße 10, 71364 Winnenden, Germany
av farligt gods på väg.
Därför får dessa batterier endast transporteras enligt gällande lokala, nationella och internationella föreskrifter och
bestämmelser.
Konsumenter får transportera dessa batterier på allmän väg utan
att behöva beakta särskilda föreskrifter.
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SYMBOLER
Läs instruktionen noga innan du startar maskinen.
OBSERVERA! VARNING! FARA!
Drag ur batteripaket innan arbete utföres på maskinen.
Tillbehör - Ingår ej i leveransomfånget, erhålles som
tillbehör.
Elektriska maskiner, batterier/uppladdningsbara batterier
och får inte slängas tillsammans med de vanliga hushållssoporna. Elektriska maskiner och uppladdningsbara batterier ka samlas separat och lämnas till en avfallsstation
för miljövänlig avfallshantering. Kontakta den lokala
myndigheten respektive kommunen eller fråga återförsäljare var det finns speciella avfallsstationer för elskrot.
CE-symbol
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UkrSEPRO överensstämmelsesymbol.
EurAsian överensstämmelsesymbol.
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