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Gefeliciteerd met de aanschaf van deze Luchtaangedreven Mini Afschuin Machine 

BM45AIR. Bij EUROBOOR streven we ernaar om de verwachtingen van onze klanten te 

overtreffen door premium en innovatieve draagbare boor- en snijoplossingen te 

ontwikkelen en te leveren. Wij zijn van mening dat een professional als u moet kunnen 

vertrouwen op een professionele leverancier. Waardoor we een belangrijke speler zijn 

geworden in de industriële wereld, met een eigen fabriek en meerdere kantoren 

wereldwijd.  

 

Onze visie is gericht op het ontwikkelen van innovatieve draagbare tools die waarde 

toevoegen voor onze klanten en hen faciliteren in hun dagelijkse werk. Duurzaamheid, 

tijdsbesparing en kostenbesparing verliezen we nooit uit het oog.  

 

Geniet van uw nieuwe machine!  

 

Voordat u uw nieuwe Luchtaangedreven Mini Afschuin Machine gebruikt, moet u eerst 

alle instructies lezen. U vindt de instructies in deze handleiding en op het 

waarschuwingsetiket op uw machine.  

 

OM HET RISICO OP LETSEL TE VERMINDEREN, MOET DE GEBRUIKER ALLE INSTRUCTIES 

LEZEN EN BEGRIJPEN 

 

Om al onze kantoren en hun contactgegevens te bekijken kunt u terecht op: 

www.euroboor.com 

 

De originele handleiding is geproduceerd in de Engelse taal. Als er discrepanties optreden 

in vertalingen, moet ter verduidelijking worden verwezen naar de oorspronkelijke versie.  

http://www.euroboor.com/
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1. Veiligheid 

 

1.1 Algemene veiligheidsinformatie 

 

Gebruik deze Luchtaangedreven Mini Afschuin Machine niet  voordat u deze handleiding 

grondig hebt gelezen en volledig hebt begrepen, met name de "Algemene 

veiligheidsinstructies" en "Specifieke veiligheidsinformatie", inclusief de cijfers, specificaties, 

veiligheidsvoorschriften en de symbolen die GEVAAR, WAARSCHUWING en 

VOORZICHTIGHEID aangeven. 

 

Neem ook de relevante nationale voorschriften voor industriële veiligheid in acht. Het niet 

naleven van de veiligheidsinstructies in de genoemde documentatie kan leiden tot een 

elektrische schok, brandwonden en/of ernstig letsel. 

 

WAARSCHUWING: Bij gebruik van de Luchtaangedreven Mini Afschuin Machine 

moeten altijd de basisveiligheidsmaatregelen worden genomen om het risico op 

brand, elektrische schokken en persoonlijk letsel te verminderen. 

 

LEES EN BEGRIJP ALLE VEILIGHEIDSINFORMATIE EN INSTRUCTIES. Het niet 

opvolgen van de waarschuwingen en instructies kan leiden tot een elektrische 

schok, brand en/of ernstig letsel.  

 

SLA ALLE WAARSCHUWINGEN EN INSTRUCTIES OP VOOR TOEKOMSTIG GEBRUIK.  

Deze gebruikershandleiding inclusief de "Algemene veiligheidsinstructies" moet worden 

bewaard voor later gebruik en worden meegeleverd met de Luchtaangedreven Mini Afschuin 

Machine, mocht deze worden doorgegeven of verkocht.  
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WERKPLAATS VEILIGHEID 

 

1. Houd uw werkgebied schoon en goed verlicht. Rommelige banken en donkere plekken 

vergroten de kans op ongelukken; 

2. Gebruik de Luchtaangedreven Mini Afschuin Machine niet  in explosieve atmosferen, 

zoals in de aanwezigheid van brandbare vloeistoffen, gassen of stof. Afschuin machines 

creëren vonken die het stof of de dampen kunnen ontsteken. 

3. Houd omstanders, kinderen en bezoekers weg terwijl u de Luchtaangedreven Mini 

Afschuin Machine bedient. Afleiding kan ervoor zorgen dat je de controle verliest. 

 

PERSOONLIJKE VEILIGHEID 

 

WAARSCHUWING: Draag oor- en oogbescherming bij gebruik van deze 

Luchtaangedreven Mini Afschuin Machine. 

 

1. Blijf alert, let op wat u doet en gebruik uw gezond verstand bij het gebruik van de 

Luchtaangedreven Mini Afschuin Machine. Gebruik de machine niet als u moe bent of 

onder invloed van drugs, alcohol of medicatie. Een moment van onoplettendheid 

tijdens het bedienen van de Afschuin Machine kan leiden tot ernstig persoonlijk letsel. 

2. Kleed je goed aan. Draag geen losse kleding of sieraden. Houd je haar, kleding en 

handschoenen uit de buurt van bewegende delen. Losse kleding, sieraden of lang haar 

kunnen vast komen te zitten in bewegende delen. 

3. Vermijd onbedoeld starten. Zorg ervoor dat de aan-/uit-schakelaar niet wordt 

ingedrukt wanneer u de Luchtaangedreven Mini Afschuin Machine aansluit op  de 

luchttoevoer. Het dragen of aansluiten van de Luchtaangedreven Mini Afschuin 

Machine met uw handen op de schakelaar verhoogt de kans op ongelukken.  

4. Plaats nooit handen, vingers, handschoenen of kleding in de buurt van roterende 

gereedschapsonderdelen. 

5. Verwijder moer- of verstelsleutels voordat u de Luchtaangedreven Mini Afschuin 

Machine start. Een moer- of verstelsleutel die nog vastzit aan een roterend deel van 

de Luchtaangedreven Mini Afschuin Machine kan leiden tot persoonlijk letsel. 

6. Reik niet te ver. Houd te allen tijde een goede balans. Dit maakt een betere controle 

van de Luchtaangedreven Mini Afschuin Machine in onverwachte situaties mogelijk. 
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7. Gebruik een veiligheidsuitrusting. Draag altijd oogbescherming. Een stofmasker, 

antislip veiligheidsschoenen, een helm en gehoorbescherming moeten worden 

gebruikt voor optimale veiligheid. 

8. Als er accesoires zijn voor de aansluiting van stofafzuig- en opvangfaciliteiten, zorg er 

dan voor dat deze zijn aangesloten en op de juiste manier worden gebruikt. Het 

gebruik van stofafscheiding kan stofgerelateerde gevaren verminderen. 

 

MINI AFSCHUIN MACHINE GEBRUIK EN ONDERHOUD 

 

1. Forceer de Luchtaangedreven Mini Afschuin Machine niet. Gebruik de juiste machine 

voor uw toepassing. De juiste machine zal het werk beter en veiliger doen op de 

snelheid waarvoor het is ontworpen. 

2. Gebruik de Luchtaangedreven Mini Afschuin Machine niet  als de schakelaar deze niet 

in- of uitschakelt. Elk gereedschap dat niet met de schakelaar kan worden bediend, is 

gevaarlijk en moet worden gerepareerd. 

3. Koppel de luchttoevoer los voordat u aanpassingen maakt, accessoires verwisselt of 

de Luchtaangedreven Mini Afschuin Machine opbergt. Dergelijke preventieve 

veiligheidsmaatregelen verminderen het risico dat de Luchtaangedreven Mini Afschuin 

Machine per ongeluk wordt gestart. 

4. Bewaar de Luchtaangedreven Mini Afschuin Machine buiten het bereik van kinderen 

en sta niet toe dat mensen die niet bekend zijn met de Luchtaangedreven Mini 

Afschuin Machine of deze instructies de Luchtaangedreven Mini Afschuin Machine 

bedienen. Luchtaangedreven Mini Afschuin Machines zijn gevaarlijk in de handen van 

ongetrainde gebruikers. 

5. Onderhoud de Luchtaangedreven Mini Afschuin Machine met zorg. Controleer op 

verkeerde uitlijning of binding van bewegende delen, breuk van onderdelen en andere 

omstandigheden die van invloed kunnen zijn op de  werking van de Luchtaangedreven 

Mini Afschuin Machine. Als het gereedschap beschadigd is, laat het gereedschap dan 

voor gebruik onderhouden. Veel ongevallen worden veroorzaakt door slecht 

onderhouden gereedschap. 

6. Houd snijgereedschappen scherp en schoon. Goed onderhouden gereedschappen, 

met scherpe snijplanen zijn gemakkelijker te controleren. 
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7. Gebruik de Luchtaangedreven Mini Afschuin Machine en accessoires in 

overeenstemming met deze instructies, rekening houdend met de 

werkomstandigheden en de uit te voeren werkzaamheden. Het gebruik van de 

Luchtaangedreven Mini Afschuin Machine voor andere dan de beoogde 

werkzaamheden kan leiden tot een gevaarlijke situatie. 

8. Gebruik alleen accessoires die door EUROBOOR worden aanbevolen voor uw 

Luchtaangedreven Mini Afschuin Machine. Accessoires die geschikt kunnen zijn voor 

de ene machine, kunnen gevaarlijk worden bij gebruik op een andere machine.  

 

DIENST 

 

1. Service aan de Luchtaangedreven Mini Afschuin Machine mag alleen worden 

uitgevoerd door gekwalificeerd reparatiepersoneel. Service of onderhoud uitgevoerd 

door ongekwalificeerd personeel kan leiden tot een risico op letsel. 

2. Gebruik bij het onderhoud van een Luchtaangedreven Mini Afschuin Machine alleen 

identieke vervangende onderdelen. Volg de instructies in het onderhoudsgedeelte van 

deze handleiding. Het gebruik van niet-geautoriseerde onderdelen of het niet 

opvolgen van onderhoudsinstructies kan een risico op elektrische schokken of letsel 

met zich meebrengen. 

 

WAARSCHUWING: Verwijder de luchttoevoer uit de machine voordat u een 

installatie, aanpassing, service of onderhoud uitvoert. 

 

1.2 Specifieke veiligheidsinformatie 

 

1. PERSOONLIJKE VEILIGHEID 

 

a) Controleer de luchtaansluiting, luchtslang en machine elke keer op schade voordat 

u de machine gebruikt 

b) Ontkoppel de luchttoevoer voordat u onderhoudswerkzaamheden uitvoert aan de 

Luchtaangedreven Mini Afschuin Machine 
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WAARSCHUWING: Risico op letsel door chips met hoge temperaturen.  

 

c) Raak nooit de snijplaten aan en houd alle kwetsbare lichaamsdelenvrij van de 

machine als deze draait. Metaalspanen kunnen met grote snelheid en hoge 

temperaturen wegvliegen van het werkgebied.  

d) Leid de machine tijdens het gebruik altijd in een richting: weg van het lichaam 

e) Gebruik de machine niet boven uw hoofd 

 

WAARSCHUWING: Risico op letsel aan handen.  

 

f) Reik niet met uw handen in de verwerkingslijn 

g) Gebruik beide handen om de machine vast te houden en te bedienen 

 

WAARSCHUWING: Stof dat ontstaat door frezen kan uw gezondheid schaden.  

WAARSCHUWING: Werk nooit op materialen die asbest bevatten. 

 

h) Van sommige soorten stof, zoals stof van loodhoudende verf, is bekend dat ze 

kanker, geboorteafwijkingen of andere reproductieve schade veroorzaken. Het 

risico varieert bij blootstelling en moet altijd worden verminderd door in een goed 

geventileerde ruimte te werken en door gebruik te maken van goedgekeurde 

veiligheidsapparatuur, zoals stofmaskers die speciaal zijn ontworpen om 

microscopische deeltjes eruit te filteren 

 

WAARSCHUWING: Gebruik alleen accessoires door Euroboor aanbevolen.  

 

i) Gebruik alleen aanbevolen "snijplaten", beoordeeld met een maximale 

snijsnelheid gelijk aan die van de machine of hoger 

j) Gebruik geen botte of beschadigde snijplaten. Dit veroorzaakt overmatige wrijving 

en belasting met als gevolg schade en uitval van de machine. 

k) Onderhoud labels en identificatieplaten omdat deze belangrijke informatie 

bevatten.  
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2. GEBRUIK EN ONDERHOUD VAN GEREEDSCHAPPEN 

 

 

WAARSCHUWING: Het niet goed vastzetten van het werkstuk kan leiden tot verlies 

van controle.  

 

a) Gebruik klemmen om het werkstuk vast te zetten en te ondersteunen. Door het 

werkstuk niet goed vast te zetten of te ondersteunen wordt het instabiel wat kan  

leiden tot verlies van controle.  

 

3. OVERIGE RISICO'S 

 

Ondanks de toepassing van de relevante veiligheidsvoorschriften en de implementatie van 

veiligheidsvoorzieningen kunnen bepaalde risico's niet worden vermeden. 

 

Dit zijn: 

 

• Gehoorbeperking 

• Risico op persoonlijk letsel door rondvliegende deeltjes 

• Risico op brandwonden als gevolg van accessoires die heet worden tijdens het gebruik 

• Risico op persoonlijk letsel door langdurig gebruik.  

 

Probeer deze risico's altijd zoveel mogelijk te beperken door gebruik te maken van 

beschermingsmiddelen.  
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2. Beschrijving 

 

2.1 Beoogd gebruik 

 

Dit afschuin- en ontbraamgereedschap is een  luchtaangedreven draagbare machine voor het 

bewerken van staal, chroomstaallegeringen, aluminium, messing en kunststof. De machine is 

uitsluitend ontworpen voor het toevoegen van afgeschuinde randen, het afronden van 

randen, het verwijderen van bramen en het verwijderen van scherpe hoeken op werkstukken. 

De snelheid van de machine is variabel om aan de behoeften van verschillende materialen te 

voldoen en is in diepte verstelbaar. Het wordt standaard geleverd met 45° en R1.5 snijplaten.   

 

WAARSCHUWING: De machine mag niet worden omgebouwd of gewijzigd voor enige 

andere vorm van gebruik, anders dan zoals gespecificeerd in deze 

gebruiksaanwijzing. Garantie vervalt en de gebruiker is aansprakelijk voor schade en 

ongevallen als gevolg van onjuist gebruik. 

 

2.2 Inhoud van de doos 

 

Opmerking: Zorg er bij het uitpakken voor dat de onderstaande onderdelen zijn inbegrepen. 

Als u iets mist neem dan zo snel mogelijk contact op met uw Euroboor-distributeur . 

 

1 x BM45AIR  1 x Inbussleutel 

1 x Luchtnippel type EURO 1/4" 1 x Torx-sleutel 

2 x Snijplaten 45° 1 x Oliefles 

2 x Snijplaten R1.5 1 x Handleiding 
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2.3 Beschrijving en kenmerken 

 

 

 

1. Freeskop 4. Luchtstroomregelaar 

2. Diepte-instelling indicator 5. Luchtafvoer 

3. aan- / uit- schakelaar 6. Luchtinlaat 
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2.4 Serienummer 

 

Het serienummer staat een keer op het gereedschap: op de sticker op de Luchtaangedreven 

Mini Afschuin Machine. Het serienummer helpt u, uw dealer en EUROBOOR om het elektrisch 

gereedschap te identificeren.  

 

Onderhoud etiketten, naamplaatjes en andere machine-identificatie. Deze bevatten 

belangrijke informatie. Verkrijg vervangingen wanneer deze onleesbaar zijn of ontbreken. 

 

2.5 Technische gegevens 

 

Bm45Air Metriek Imperiaal 

Luchtinlaat Ø 6,35 mm 1/4" 

Luchtslang Ø 9,525 mm 3/8" 

Type connector Euro type 1/4" 

Gemiddelde Luchtverbruik 5 SCFM (0,15 M3/min) 

Werkdruk 6,3 bar 90 psi 

Onbelaste snelheid Max. 28.000 tpm 

Gewicht  320 gr 0,71 Lbs 

Lengte 150 mm 5 29/32" 

Hoogte 45 mm 1 25/32" 

Max. freeshoek 45° 
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2.6 Symbolen 

 

Symbool Term, betekenis Uitleg 

 

Lees documentatie 

Lees de documentatie in deze 
gebruikershandleiding en specifiek de 
"Algemene veiligheidsinformatie" en 

"Specifieke veiligheidsinformatie". 

 

Draag gehoorbescherming Gebruik oorbescherming tijdens het gebruik. 

 

Draag oogbescherming Gebruik oogbescherming tijdens de operatie. 

 

Gevaar/Waarschuwing/Let op 
Lees en pas de informatie toe in de 

aangrenzende tekst! 

 

Europees conformiteitssymbool 
Bevestigt de conformiteit van de machine met 
de richtlijnen van de Europese Gemeenschap. 

 

ISO9001 
Gecertificeerd volgens ISO9001:2015 

kwaliteitsmanagementsysteem. 

Mm Milimeter Maateenheid voor de afmetingen. 

" Inch Maateenheid voor de afmetingen.  

Kg Kilogram Maateenheid voor de massa.  

Lbs Ponden Maateenheid voor de massa.  

Min-1 Omwentelingen per minuut Maateenheid voor de revoluties. 

SCFM Standaard kubieke voet per 
minuut 

Meeteenheid voor luchtverbruik. 
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2.7 Milieu 

 

 

Gescheiden inzameling. Dit product mag niet worden weggegooid met normaal 

huishoudelijk afval. 

 

Door gescheiden inzameling van gebruikte producten en verpakkingen kunnen 

materialen worden gerecycled en opnieuw worden gebruikt. Hergebruik van 

gerecyclede materialen helpt milieuvervuiling te voorkomen en vermindert de vraag 

naar grondstoffen. 

 

Lokale regelgeving kan voorzien in gescheiden inzameling van elektrische producten uit het 

huishouden. Dit kan op locaties voor stedelijk afval of bij de detailhandelaar.  
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3. Montage 

 

WAARSCHUWING: Verwijder de Luchtaangedreven Mini Afschuin Machine uit de 

luchttoevoer voordat u het gereedschap aanpast of accesoires installeert. 

 

3.1 Montage van de snijplaten 

 

Opmerking: Gebruik zowel de inbussleutel als de torxsleutel voor het monteren van de 

snijplaten op de machine.  

 

Stap 1: Maak de twee bouten los die de geleidingsplaat op zijn plaats vergrendelen, met 

behulp van de inbussleutel.  

Stap 2: Verwijder de geleidingsplaat uit de machine door deze tegen de klok in te draaien. 

Stap 3: Na het verwijderen van de geleidingsplaat, plaatst u de snijplaten in de freeskop. 

Gebruik de meegeleverde schroeven en torxsleutel om de snijplaten vast te draaien. Zorg 

ervoor dat de snijplaten goed zijn aangedraaid.  

Stap 4: Plaats de geleidingsplaat terug op de machine door deze met de klok mee te draaien. 

Blijf met de klok mee draaien totdat de gewenste afschuindiepte is bereikt (3.2 de diepte 

aanpassen). 

Stap 5: Wanneer de gewenste afschuindiepte is bereikt, draait u de twee bouten aan om de 

geleidingsplaat op zijn plaats te vergrendelen met behulp van de inbussleutel.   

Stap 1 Stap 2 Stap 3 Stap 4 Stap 5 



www.euroboor.com 

16 

 

3.2 De diepte aanpassen 

 

Opmerking: Voor het aanpassen van de diepte is de meegeleverde inbussleutel vereist.  

 

Stap 1: Maak de twee bouten los die de geleidingsplaat op zijn plaats vergrendelen, met 

behulp van de inbussleutel.   

Stap 2: Draai de geleidingsplaat met de klok mee of tegen de klok in, de schuine diepte kan 

worden aangepast. De diepte-indicator aan de zijkant van de machine geeft de ingestelde 

diepte aan. Deze kan worden ingesteld tussen 0,1 en 1,0 mm.   

Stap 3: Draai de twee bouten vast die de geleidingsplaat op zijn plaats vergrendelen, met 

behulp van de inbussleutel.   

 

Stap 1 Stap 2 Stap 3 
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4. De BM45AIR gebruiken 

 

4.1 Luchttoevoersysteem 

 

Voor het gebruik van dit gereedschap wordt de volgende indeling van het 

luchttoevoersysteem aanbevolen:  

 

 

 

Let ook op het volgende:  

- Zorg ervoor dat de luchtcompressor die wordt gebruikt voor de werking van het 

luchtgereedschap de juiste output (SCFM) levert. 

- Houd het gereedschap in de "uit"-positie wanneer u het gereedschap aansluit. 

- Gebruik 90 PSI / 6 Bar luchtdruk. Het gebruik van een andere luchtdruk kan leiden tot 

verminderde prestaties van de Luchtaangedreven Mini Afschuin Machine.  

- Tap dagelijks water uit de luchtcompressortank en in de luchtslangen. Water in het 

luchttoevoersysteem kan leiden tot verminderde prestaties en/of schade. 

- Reinig het luchtinlaatfilter wekelijks. Vervuilde lucht kan leiden tot verminderde 

prestaties, snellere slijtage en/of schade.  

- De minimale slangdiameter moet 1/4" Inner diameter (I.D.) zijn  en de fittingen moeten 

dezelfde binnenafmetingen hebben. Maar een 3/8 "l.D. luchtslang aanbevolen voor 

luchttoevoer voor de beste werking van het luchtgereedschap. 

- Gebruik de juiste slangen en fittingen en controleer deze voor elk individueel gebruik.  

1. Luchtgereedschap 
2. Luchtslang (3/8”) 
3. Olie- waterafscheider 
4. Drukregelaar 
5. Filter 

6. Veiligheidsventiel / afsluitklep 
7. Luchtslang  
8. Luchtkoppeling 
9. Aftappunt 
10. Luchtpijp (min ½”) 

11. Luchtdroger 
12. Luchtpijp (min 1”) 
13. Luchtcompressor 
14. Automatische aftapklep 
15. Aftappunt 
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4.2 Gebruiksaanwijzing 

 

Volg de onderstaande stappen om het gereedschap te bedienen. 

 

1. Doe enkele druppels olie in het gereedschap voordat u het bedient. Zie "5. 

Onderhoud".  

 

2. Maak het gereedschap gereed door de snijplaten in de machine te plaatsen, zoals 

beschreven in "3.1 Montage van de snijplaten" en "3.2 De diepte aanpassen" 

 

WAARSCHUWING: Gebruik alleen accessoires die door Euroboor worden 

aanbevolen.  

 

3. Plaats de meegeleverde luchtnippel in de machine. 

 

4. Sluit de luchttoevoer aan op het gereedschap.  Zorg ervoor dat de luchtkoppeling op 

zijn plaats zit en dat er geen lucht lekt.   

 

5. Voordat u het gereedschap gebruikt, moet u ervoor zorgen dat de 

luchtstroom in de gewenste positie is ingesteld. Zie afbeelding 4-1. 

 

6. Zodra de luchtaansluiting is geplaatst en de snelheid is gekozen, is 

het gereedschap klaar om te worden bediend. Het bedienen van 

het onderdeel kan door het trigger-blok naar voren te drukken.  

 

HOUD UW HANDEN EN ANDERE LOSSE DELEN ZOALS KLEDING OF HAAR WEG VAN 

DE DRAAIENDE DELEN VAN DEZE MACHINE. 

 

Opmerking: Smeer het gereedschap voordat u het gebruikt. Zie "5. Onderhoud". Laat het 

gereedschap na het smeren 30 seconden vrij rondlopen om de olie door de machine te 

verdelen. 

 

7. Na het afwerken van het werkstuk: Koppel de machine los van de luchttoevoer.  

Afbeelding 4-1 
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5. Onderhoud 

 

5.1 Normale onderhoudsroutine 

 

Uw EUROBOOR Luchtaangedreven Mini Afschuin Machine is ontworpen om gedurende een 

lange periode te werken. Continue bevredigende werking is afhankelijk van de juiste 

gereedschapsverzorging en regelmatige reiniging. 

 

WAARSCHUWING: Om het risico op letsel te verminderen, schakelt u de 

Luchtaangedreven Mini Afschuin Machine uit en koppelt u de machine los van de 

luchttoevoer voordat u accessoires installeert en verwijdert, voordat u de set-ups 

aanpast of wijzigt of bij het uitvoeren van reparaties. Een onbedoelde start kan letsel 

veroorzaken.  

 

Net als ieder gereedschap met bewegende delen, heeft ook uw EUROBOOR BM45AIR 

regelmatig onderhoud nodig. Een paar aanbevelingen: 

 

• Olie dagelijks 

 

• Inspecteer regelmatig alle bevestigingen en schroeven en zorg ervoor dat ze goed zijn 

aangedraaid. Mocht een van de schroeven los zitten, draai ze dan onmiddellijk vast. 

Als u dit niet doet, kan dit leiden tot ernstige schade.  

 

• Raadpleeg de bevoegde serviceagent in het geval van een storing. 

 

• Reinig het gereedschap na elk gebruik. 
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5.1 Olie dagelijks 

 

Het gereedschap moet dagelijks (of voor elk gebruik) worden gesmeerd met 

luchtgereedschapsolie (inbegrepen). Tijdens continu gebruik moet het gereedschap elke 1 tot 

2 uur worden geolied. Voor het smeren wordt aanbevolen om 4 tot 5 druppels olie in de 

luchtinlaat te gebruiken. Waarna 30 seconden onbelast lopen nodig is om de olie door het 

gereedschap te verdelen. 

 

6. Problemen oplossen 

 

Probleem Mogelijke oorzaak Corrigerende maatregelen 

- Tool werkt langzaam of 

werkt niet 

- Geen olie in gereedschap. 

- Lage luchtdruk. 

- Luchtslang lekt. 

- Drukdalingen 

- Vocht dat uit de uitlaat van 

het gereedschap blaast. 

- Versleten rotorblad. 

 

- Smeer het gereedschap met EUROBOOR 

pneumatische olie IBO.80. 

- Stel de compressorregelaar in op 90 PSI 

en/of stel de regelaar op het gereedschap 

in op maximale instelling. 

- Controleer de luchtslang op mogelijke 

lekkages en repareer deze. Zorg ervoor 

dat de slang de juiste maat heeft. 

- Gebruik niet een groot aantal slangen die 

op elkaar zijn aangesloten met 

snelkoppelingsfittingen. 

- Water in tank: afvoertank. Olie 

gereedschap en lopen totdat er geen 

water is zichtbaar. Olie gereedschap 

opnieuw en loop 1-2 seconden. 

- Abnormale trillingen en/of 

overmatige hitte 

- Onjuiste smering. - Smeer het gereedschap met EUROBOOR 

pneumatische olie IBO.80. 

 

Neem voor problemen die niet in deze tabel voor probleemoplossing staan contact op met 

uw EUROBOOR-distributeur of verkoopagent bij wie u het gereedschap heeft gekocht. 
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7. Opbouwtekening & onderdelenlijst 

 

7.1 Opbouwtekening 

 

 

7.2 Onderdelenlijst 

  

No. Description Qty No. Description Qty 
1 Guiding plate screw M4 2 18 Ball bearing (695ZZ) 1

2 Guiding plate 1 19 Housing 1

3 Depth indicator screw M3 1 20 Adjustment valve 1

4 Depth indicator 1 21 O-ring 2

5 Lock screw 1 22 Pin 1

6 E-ring 1 23 Ring 1

7 Ball bearing (683ZZ) 1 24 On- / off- trigger 1

8 Shank 1 25 Spring pin 1

9 Cutting plate screw 2 26 Washer 1

10 Cutting plate for steel (45°) 2 27 Valve 1

10 Cutting plate for Aluminum (45°) 2 28 Valve spring 1

10 Cutting plate for stainless steel (45°) 2 29 Silencer pad 1

10 Cutting plate for steel (radius R1.5) 2 30 Label 1

11 Ball bearing (626ZZ) 1 31 Exhaust sleeve 1

12 Front end plate 1 32 Air inlet housing 1

13 Rotor 1 33 O-ring 1

14 Rotor blade 4 34 O-ring 1

15 Cylinder 1 35 Hex key 1

16 Spring pin 1 36 Torx key 1

17 Rear end plate 1
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7.3 Accessories 

 

Voor de BM45AIR heeft EUROBOOR verbruiksartikelen op voorraad beschikbaar. De 

verbruiksartikelen voor deze machine zijn de verschillende soorten snijplaten en de olie. Zie 

hieronder de EUROBOOR zoekcodes voor deze items. 

 

Bestellen van deze artikelen kan bij uw dichtstbijzijnde EUROBOOR dealer.  

 

Beeld Beschrijving Zoekcode 

 Schroef voor snijplaat BM45AIR.0009 

 

Snijplaat voor staal (45°) BM45AIR.45ST 

 

Snijplaat voor aluminium 

(45°) 
BM45AIR.45ALU 

 

Snijplaat voor roestvrij staal 

(45°) 
BM45AIR.45SS 

 

Snijplaatradius 1.5 (R1.5) BM45AIR. R1,5 

 Luchtgereedschapsolie  IBO.80 
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8. Garantie en service 

 

Garantie 

Euroboor B.V. garandeert dat deze machine bij normaal gebruik vrij is van materiaalfouten en 

fabricagefouten gedurende een periode van 12 maanden na aankoopdatum.  

 

 

Service 

Om de levensduur van uw EUROBOOR-machine te maximaliseren, gebruikt u altijd service en 

onderdelen uit het officiele EUROBOOR-distributiekanaal. Wanneer u iets nodig heeft, neem 

dan altijd contact op met het oorspronkelijke verkooppunt of de distributeur van EUROBOOR-

producten in uw land.  
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9. Certificaties 

 

9.1 CE conformitieitsverklaring 

 

EUROBOOR BV verklaart dat het volgende apparaat voldoet aan de toepasselijke basisveiligheids- en 

gezondheidseisen van de EG-richtlijnen op basis van het ontwerp en type, zoals in omloop gebracht 

door EUROBOOR BV. 

 

Benaming / functie   Luchtaangedreven kantenfrees 

Merk     EUROBOOR 

Types     BM45AIR 

Kenmerken     6.3 bar / 90 PSI – 5 SCFM (0.15 M3/min) 

     Toeren: 28.000 rpm max.  

Richtlijnen    Machinerichtlijn 2006/42/EC 

Gebruikte test standaard  EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018 

Certificaat nummer   M.2022.206.C71198 

Test instituut    UDEM International Certification Auditing Training Centre 

Datum uitgifte:    17.02.2022 

 

Zoetermeer, 21 February 2022 

Albert Koster 

 

 

Directeur 


