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Generelle henvisninger
Symboler som angiver, at der er tale om henvisnin-

ger, som er specielt vigtige for sikkerheden. Disse skal
altid følges, da der ellers er fare for alvorlige skader.

Advarsel mod farlig elektrisk spænding

� Tallene henviser til billederne på omslaget, som kan
foldes ud. Hold omslaget åbent, når De læser brugsan-
visningen

Når der i brugsanvisningen står «maskinen», menes der
altid det el-værktøj, som denne brugsanvisning omhand-
ler.

Læs brugsanvisningen nøje, inden
maskinen tages i brug.

Opbevar altid brugsanvisningen
sammen med maskinen.

Sørg for at brugsanvisningen altid
følger med ved overdragelse af
maskinen til andre.

Betjeningselementer �
� Borholder-låsering (TE2-M)
� Funktionsvælger
� Afbryder
� Venstre-/højreomskifter

Maskinkomponenter �
� Støvkappe
� Værktøjsholder
� Sidehåndtag
	 Håndgreb

 Slagværk / gear
� Motor
� Typeskilt

Beskrivelse
TE2 / TE2-S / TE2-M er en eldrevet borehammer med
pneumatisk slagmekanisme beregnet til professionel
brug.

Leverancen omfatter: Maskinen, (hurtigskift-borholder
TE2-M), brugsanvisning, 50 ml fedt, kuffert, støvskærm 

Følgende forudsætninger skal altid være opfyldt,
når maskinen bruges:

– tilsluttet et vekselstrømsnet i overensstemmelse med
typeskiltet

– må kun bruges håndført
– må ikke anvendes i eksplosive omgivelser

TE2/TE2-S/TE2-M Borehammer
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Maskinen er beregnet til følgende brug:

Anvendelse Nødvendigt indstiksværktøj Diameter
TE2 / TE2-S / TE2-M:
Hammerboring i beton, Bor med TE-C indstik Boreområde i beton:
murværk og natursten – Korte hammerbor ∅ 4–20 mm dybelhuller

– Lange hammerbor ∅ 4–20 mm gennemgående huller
TE2-S / TE2-M:
Boring med præcisionsslag i Bor med TE-C indstik Boreområde i porøse materialer:
hulsten, fliser og marmor – TE-CX hammerbor ∅ 4–20 mm dybelhuller

– Tyndvæggede borekroner ∅ 25–68 mm dåseforsænkninger
TE2 / TE2-S:
Boring i træ, gipsplader og  Hurtigspænd-borholder med 
metal TE-C adapter  

til indstiksværktøj med  
cylindrisk borskaft eller 6-kant
Træbor ∅ 4–20 mm
Metalbor ∅ 3–13 mm
Hulsavning ∅ 25–68 mm

TE2-M:
Boring i træ, gipsplader, tegl Udskiftelig hurtigskift-borholder
og metal til indstiksværktøj med 

cylindrisk borskaft eller 6-kant:
Træbor ∅ 4–10 mm 2. gear

∅ 10–20 mm 1. gear
Metalbor/trinbor ∅ 3–  8 mm 2. gear

∅ 8–13 mm 1. gear
Tyndvæggede borkroner ∅ 25–68 mm 2. gear
Hulsavning ∅ 25–68 mm 2. gear

Vigtige funktioner
Beskyttelses-isolation klasse II (dobbeltisoleret) Z
Mekanisk skridkobling
Vibrationsdæmpet håndtag og sidehåndtag
Borholder med drejelås
TE-C indstik
Trinløs hastighedsindstilling
Borefunktion

Permanentsmurt gear og slagværk
Drejeligt sidehåndtag
Mekanisk dybdestop
Samlingssted til hurtigskift-borholder (TE2-M)
Præcisionsslagfunktion (TE2-S / TE2-M)
Høj spindelhastighed uden hammerfunktion (TE2-M)

Ret til tekniske ændringer forbeholdes
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Tekniske data

Optagen effekt 600 W
Nominel spænding ✱ 100 V 110 V 120 V 220 V 230 V 240 V
Optagen strøm ✱ 6,2 A 5,5 A 5,2 A 2,7 A 2,7 A 2,6 A
Frekvens 50–60 Hz
Vægt 2,3 kg (TE2)

2,4 kg (TE2-S)
2,6 kg (TE2-M)

Mål (L×H×B) 344×200×79 mm (TE2 / TE2-S)
359×200×79 mm (TE2-M)

Minimum boreafstand fra væggen 30 mm
Hastighed 0–  930 1/min ( TE2 / TE2-S)

(i 1. gear TE2-M)
0–2200 1/min (i 2. gear TE2-M)

Slagtal (præcisionsslag) 0–2400 1/min (TE2-S / TE2-M)
Slagtal (fuldt slag) 0–4600 1/min (TE2 / TE2-S / TE2-M)
Enkeltslagsenergi (præcisionsslag) Nm (J) 0,6 Nm (TE2-S / TE2-M)
Enkeltslagsenergi (fuldt slag) Nm (J) 1,8 Nm (TE2 / TE2-S / TE2-M)
Typ. boreydelse i beton af middel hårdhed B 35 ∅ 8 mm: 500 mm/min

∅ 10 mm: 440 mm/min
∅ 12 mm: 340 mm/min

Typisk vægtet vibration i håndtagene ≤ 10 m/s2

Typisk vægtet lydtrykniveau (LpA), A-værdien ≤ 89 dB(A)
Typisk vægtet lydstyrkeniveau (LwA), A-værdien ≤ 102 dB(A)
✱ Maskinen kan leveres med forskellige nominelle spændinger. Den nominelle spænding og optagne strøm

fremgår af typeskiltet på maskinen.
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Sikkerhedshenvisninger
Ved brug af elværktøj skal følgende generelle
sikkerhedsregler overholdes til forebyggelse af elektrisk
stød, legemsbeskadigelse og brandfare. Læs og over-
hold nedenstående instrukser, inden De bruger maski-
nen.

1. Anvend beskyttelsesudstyr

2. Anvend egnet arbejdsbeklædning
Undgå løsthængende tøj, løsthængende langt hår og
smykker, som kan blive fanget af bevægelige dele. Brug
skridsikkert fodtøj.

3. Indret arbejdsomgivelserne sikkert
Hold arbejdsomgivelserne fri for genstande, som De kan
komme til skade ved. Sørg for god belysning. Hold uved-
kommende personer og især børn væk fra arbejdsom-
rådet.
Spænd løse emner fast med en skruetvinge eller i en
skruestik.

4. Tag højde for omgivelserne
Maskinen må ikke udsættes for nedbør, må ikke anven-
des i fugtige eller våde omgivelser eller i nærheden af
brændbare væsker eller gasser.

5. Kontroller maskinen, hver gang den tages i
brug
Forvis Dem om, at maskine, kabel og stik er i fejlfri stand.
Brug aldrig maskinen, hvis den er beskadiget, ikke er
komplet eller hvis der er nogle betjeningselementer, der
ikke fungerer korrekt.

6. Anvend det rigtige værktøj
Kontrollér, at værktøjet (bor, adapter osv.) har et ind-
stiksystem, der passer til maskinen, og fastlåses kor-
rekt i værktøjsholderen.
Anvend kun det anbefalede originale Hilti tilbehør og
ekstraudstyr.

7. Maskinen må kun anvendes til de formål, den er
beregnet til

8. Grib arbejdet fornuftigt an
Koncentrer Dem fuldt ud om opgaven. Grib arbejdet
omhyggeligt an og lad være med at anvende maskinen,
hvis De bliver distraheret.
Undgå at stå i en akavet stilling. Sørg for at have et sik-
kert fodfæste. Hold altid fast med begge hænder på
maskinen under brug. Anvend altid sidehåndtaget. Kon-

troller, at sidehåndtaget er monteret rigtigt og er spændt
ordentligt fast �. Hold fast i den yderste ende under
boringen �� og hav altid den fulde opmærksomhed ret-
tet mod opgaven; boret kan til enhver tid uventet sætte
sig fast. 
Sluk for maskinen, hvis du bliver distraheret under arbej-
det.
Under arbejdet skal kablet føres bagud og væk fra maski-
nen. Maskinen må ikke bæres i kablet. Stikket må ikke
tages ud af stikdåsen ved at trække i kablet. Beskyt kab-
let mod stærk varme, olie og skarpe kanter. Hvis kablet
bliver beskadiget under arbejdet, må det ikke berøres.
Tag øjeblikkeligt stikket ud af stikdåsen. 

9. Pas på skjulte ledninger
Skjulte elektriske ledninger og gas- og vandrør udgør
en alvorlig risiko, hvis de beskadiges i forbindelse med
arbejdet. Kontrollér derfor arbejdsområdet forud for
arbejdet, f.eks. med en metaldetektor. Undgå krops-
kontakt med jordede dele som f.eks. rør eller radiatorer.
Udvendige metaldele på maskinen kan blive spænd-
ingsførende, hvis De f.eks. ved en fejl er kommet til at
bore ind i en strømledning.

10. Undgå uforvarende start
Når maskinen er tilsluttet strømmen, må den ikke bæres
med fingeren på afbryderknappen. Kontroller, at maski-
nen er slukket, før stikket sættes i stikdåsen.
Når maskinen er ubenyttet (f.eks. i pauser), før service
og reparation og ved skift af værktøj, skal stikket altid
tages ud af stikdåsen. 

11. Hold maskine og bor i god stand
Følg instrukserne med hensyn til pasning og vedlige-
holdelse og rettidigt skift af bor. Brug aldrig maskinen,
hvis den er snavset eller våd. Støv eller fugt på maski-
nens overside gør den glat og svær at holde på og kan
under ugunstige forhold medføre en risiko for elektrisk
stød.
Reparationer på maskinen må kun udføres af autorise-
rede fagfolk, og der skal anvendes originale Hilti reser-
vedele. I modsat fald er der risiko for skader og ulykker.
Vi opfordrer derfor til kun at lade reparationer udføre
hos Hilti eller et af Hilti autoriseret værksted.

12. Opbevar elværktøj sikkert
Når maskinen ikke er i brug, skal den låses inde på et
tørt sted, uden for børns rækkevidde.

Brug høreværn Brug beskyttelses-
briller

Brug beskyttelses-
handsker

Brug åndedræts-
værn ved støvende
arbejde
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Ibrugtagning
Sikkerhedshenvisningerne i denne brugsan-

visning skal læses og overholdes.

Netspændingen skal være i overensstemmelse med
typeskiltet.

Ved brug af forlængerledning: Anvend kun en for-
længerledning med et tilstrækkeligt tværsnitsareal, som
er godkendt til det pågældende formål. Tilsidesættelse
af dette kan medføre et fald i maskinens ydelse og over-
ophedning af kablet. Er forlængerledningen beskadiget,
skal den udskiftes. 

Anvend kun værktøj med TE-C indstiksskaft.

Hold kun maskinen moderat an mod materialet. Kraftigt
tryk på maskinen forøger ikke slagydelsen.

Ved lave temperaturer: Maskinen kræver en minimums-
driftstemperatur, før slagværket begynder at arbejde.
Tænd for maskinen, stød den kortvarigt an mod mate-
rialet og lad den køre i friløb. Stød den an flere gange,
indtil slagværket går i gang.

Anvendelse
Montering af bor

a) Tag netstikket ud af stikdåsen for at forhindre
maskinen i at starte utilsigtet.

b) Kontroller, om borets indstik er rent og let smurt.
Rengør det og smør om nødvendigt �. Kontroller,
om tætningsmanchetten på støvkappen er ren. Tør
den af om nødvendigt. Sørg for at der ikke kan kom-
me borestøv ind i borepatronens indvendige dele.
Støvkappen skal skiftes ud, hvis tætningsmanchet-
ten er beskadiget. Se afsnittet om pleje og vedlige-
holdelse.

c) Drej borholderen med et raskt tag til symbol ( ).
Stik det ønskede bor ind i borholderen og drej, indtil
det griber fat i sporet og kan føres helt i bund. Bor-
holderen drejes tilbage med et raskt tag til symbol
(). Træk i boret for at kontrollere, om det sidder rig-
tigt fast �.

Afmontering af bor

a) Tag netstikket ud af stikdåsen for at forhindre
maskinen i at starte utilsigtet.

b) Drej borholderen med et raskt tag til symbol ( ) og
tag boret ud �.

Benyt arbejdshandsker. Efter brug kan
boret være meget varmt.

Boring
Hammerboring/ præcisionsslag (TE2-S / TE2-M)
a) Sæt boret i borholderen.
b) Stil funktionsvælgeren i den anviste position for ham-

merboring ( ), indtil skiftemekanismen og gearet
er på plads . Drej eventuelt let på borespindelen.
Kontroller, at boret drejer højre om �.

c) Når der arbejdes i porøst materiale (f.eks. fliser, mar-
mor, hulsten) kan man med fordel anvende præci-
sionsslagfunktionen ( ). Borehullets kvalitet bliver
bedre .

d) Sæt strømstikket i stikdåsen.
e) Drej sidehåndtaget, med eller uden dybdestoppet, til

den ønskede position og stram håndtaget, så det låses
fast. Kontroller at sidehåndtaget sidder rigtigt fast �.

f) Sæt boret imod materialet på det ønskede borested
og tryk langsomt på afbryderen. Arbejd med lav hastig-
hed, indtil boret centrerer sig af sig selv i borehullet.

g) Tryk nu afbryderen i bund og arbejd videre med fuld
styrke. 

Rotationsboring (TE2 / TE2-S)
Drej funktionsvælgeren til position boring ( ) .
Når funktionsvælgeren står i denne position, er det kun
drejebevægelsen, der overføres til TE-C boret eller bor-
holder-adapteren til bor med cylindrisk skaft.

Rotationsboring (TE2-M)
Drej funktionsvælgeren til position boring i 1. gear/
2. gear . Når funktionsvælgeren står i disse posi-
tioner, er det kun drejebevægelsen, der overføres til TE-
C boret eller borholderen.
Det kan være en fordel at anvende en høj spindelha-
stighed ved boring i metal eller træ. Funktionsvælgeren
skal i så fald stå i position 2 . 

Udskiftning af borholderen (TE2-M)
Træk borholder-låseringen fremad mod fronten og fjern
borholderen helt. Når borholderen skal sættes på, træk-
kes låseringen fremad og holdes i denne position. Bor-
holderen sættes på styrerøret, så langt som den kan
komme, hvorefter låseringen slippes. Drej borholderen,
indtil den er på plads, og låseringen springer tilbage til
sin oprindelige position 	. Både TE-C borholderen og
hurtigskift-borholderen kan monteres via borholder inter-
face 
.

Boring med dybdestoppet
Til boring af huller med en helt nøjagtig boredybde anbe-
faler vi at benytte dybdestoppet.
Dybdestoppet er indbygget i sidehåndtaget, som kan
drejes og låses fast. Løsn sidehåndtaget (drej til ven-
stre), indstil den ønskede boredybde med dybdestop-
pet og stram sidehåndtaget (drej til højre) �.

7d

7d7b

7b

7c

7a
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Pasning og vedligeholdelse
Pasning

Ydersiden af maskinhuset er fremstillet af et slagfast
plastikmateriale. Grebene og støvbeskyttelseshætten
består af elastomer-materiale.

Rengør jævnligt maskinhuset udvendigt med
en let fugtig klud. Anvend ikke spray, højtryksspuler eller
rindende vand til rengøring! Det kan forringe maskinens
elektriske sikkerhed. Hold altid maskinens greb fri for
olie og fedt. Anvend ikke silikoneholdige rengørings-
midler.

Anvend aldrig maskinen, hvis luftindtaget er stop-
pet! Rengør luftindtaget forsigtigt med en tør børste.
Undgå at der kommer fremmedlegemer ind i maskinens
indvendige dele.

Rengør jævnligt støvbeskyttelseshætten på borholde-
ren med en ren, tør klud. Aftør forsigtigt tætningsman-
chetten og smør den let med Hilti fedt. Udskift altid støv-
beskyttelseshætten, hvis tætningsmanchetten er beska-
diget. Brug en skruetrækker til at trække støvbeskyttel-
seshætten af med, hold skruetrækkeren på tværs under
hætten og træk hætten af. Rengør flangen og sæt en ny
støvbeskyttelseshætte på. Tryk godt til, indtil den er på
plads.Vedligehold også borene. Fjern snavs og støvaf-
lejringer og beskyt borene mod korrosion ved at tørre
dem af engang imellem med en oliedyppet klud. Hold
altid indstikket rent og let smurt.

Vedligeholdelse

Kontrollér jævnligt alle udvendige dele på maski-
nen for eventuelle skader og forvis Dem om, at alle betje-
ningsdelene fungerer fejlfrit. Brug ikke maskinen, hvis
den er beskadiget, eller betjeningsdelene ikke fungerer
fejlfrit. Send i så fald maskinen til reparation hos Hilti.

Højre-/venstreløb
Til skruearbejde kan den ønskede omdrejningsretning
let vælges med omskifteren �. Højreløb = stilling (R

), venstreløb = stilling (L ). Når maskinen kører
i venstreløb, skal funktionvælgeren � være stillet på
boring uden slag ( / 1. gear). Ved boring med
slag skal der altid vælges højreløb (R ).

Værktøj og tilbehør
Der må kun anvendes værktøj med TE-C indstiksskaft
�.

Hilti maskiner fungerer optimalt som system i forbin-
delse med Hilti værktøj. Den optimale arbejdsydelse
og længste levetid fås derfor ved at anvende Hilti værk-
tøj til denne maskine.Vi kan tilbyde et bredt værktøjs-
program og tilbehør til TE-C systemet �. De vigtigste
bor til hammerboring og rotationsboring findes på inder-
siden af kufferten. Hele programmet findes i Hilti’s aktu-
elle salgskatalog. 

Skulle du få brug for bor, der ikke findes i standardpro-
grammet, er du velkommen til at kontakte Hilti kunde-
service eller din Hilti konsulent. Hilti har et bredt speci-
alprogram af værktøj til professionelle. 

Kontrollér borene regelmæssigt og skift dem ud i
tide. Skader eller groft slid på indstikket kan medføre
skade på boremaskinen. Løsrevne hårdmetalsegmen-
ter fra bor kan medføre en ændring i borehulsdiamete-
ren og dermed påvirke sikkerheden ved dybelmontager!

Se anvisningerne om vedligeholdelse af bor i næste
afsnit.

Støvsugning �
Der kan monteres et DRS sugehoved på sidehåndta-
get/dybdestoppet. Der anvendes en industristøvsuger
til at fjerne borestøv og partikler.
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Garanti
Hilti Danmark A/S garanterer for, at den leverede maski-
ne er fri for materiale- og fabrikationsfejl. Denne garan-
ti gælder dog kun, sålænge maskinen anvendes og
behandles samt vedligeholdes og rengøres i overens-
stemmelse med Hilti-brugsanvisningen. Eventuelle garan-
tikrav skal gøres gældende inden 12 måneder fra købs-
datoen (fakturadatoen). Endvidere er det en betingelse,
at den såkaldte tekniske enhed er bevaret, dvs. at der
udelukkende er anvendt originale Hilti-forbrugsmateri-
aler, -tilbehør og -reservedele.

Garantien omfatter gratis reparation eller udskiftning af
defekte dele. Dele, der som følge af normalt slid træn-
ger til at blive udskiftet eller repareret, er ikke omfattet
af garantien.

Hilti Danmark A/S påtager sig ikke noget ansvar ud
over det lovmæssigt foreskrevne. Hilti Danmark A/S
påtager sig således intet ansvar for direkte eller indi-
rekte skader, ej heller for følgeskader, tab eller omkost-
ninger, som er opstået i forbindelse med anvendelse
af maskinen, eller skader som er opstået, fordi maski-
nen er anvendt uhensigtsmæssigt. Hilti Danmark A/S
garanterer ikke for – ej heller stiltiende – at maskinen
er egnet til et bestemt formål.

I forbindelse med reparation eller udskiftning af maski-
nen og/eller dele deraf, forudsættes det, at maskinen
og/eller de pågældende dele indsendes til Hilti Danmark
A/S umiddelbart efter, at skaden er påvist.

Nærværende garanti omhandler samtlige garantifor-
pligtelser fra Hilti’s side og erstatter alle tidligere eller
samtidige garantibestemmelser, såvel skriftlige som
mundtlige.
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Materialegenanvendelse
De fleste materialer, som Hilti maskiner er fremstillet af, kan genbruges.
Materialerne skal sorteres rigtigt, for at de kan genbruges.
Hilti kan tage Deres gamle maskine retur til genbrug. Kontakt Hilti kundeservice eller Deres Hilti konsulent. Hvis
De selv vil indlevere maskinen på en genbrugsstation, gøres følgende: Skil maskinen ad, så langt som det er muligt
uden specialværktøj. Tør de oliesmurte dele af med sugende papir og lad den olie, der løber ud af maskinen, løbe
ud på sugende papir (i alt ca. 50 ml). Bortskaf dette papir på forsvarlig vis. Olien må under ingen omstændighe-
der ledes ud i kloaksystemet.

De enkelte dele sorteres i følgende grupper:

Del/komponent Hovedmateriale Affaldsbehandling
Kuffert Plastik Plastik til genbrug
Gearhus Plastik med Gammelt jern

magnesium-/messingdel
Bundplade Magnesium/messing Gammelt jern
Håndtag, sidehåndtag Plastik Plastik til genbrug
Motorhus Plastik Plastik til genbrug
Grebsovertræk Plastik Gammelt jern
Ventilator Plastik Plastik til genbrug
Motor (rotor og stator) Stål og kobber Gammelt jern
Strømkabel Kobber,  elastomerbelagt Gammelt jern
Geardele, slagværksdele Stål Gammelt jern
Skruer, smådele Stål

Fejlsøgning
Symptom Mulig årsag Mulig løsning
Maskinen starter ikke Strømforsyning afbrudt Kobl et andet elværktøj til og se

om det virker
Strømkabel eller stik Få det kontrolleret og evt. udskiftet af 
defekt en fagmand 
Afbryderen er defekt Få den kontrolleret og evt. udskiftet af 

en fagmand
Ingen slag Maskinen er for kold Bring maskinen op på minimums-  

arbejdstemperatur.  
Se under Ibrugtagning

Funktionsvælgeren står på Stil funktionsvælgeren på
rotationsboring hammerboring

Maskinen når ikke op på fuld Forlængerledning har for lille Brug et forlængerkabel med tilpas
kapacitet tværsnit tværsnit. 

Se under Ibrugtagning
Afbryderen ikke trykket helt i Tryk afbryderen helt i bund 
bund
Funktionsvælgeren står på Stil funktionsvælgeren på
præcisionsslag hammerboring
Højre-/venstreomskifteren Stil højre-/venstreomskifteren
indstillet på venstreløb under på højreløb
boring

Boret vil ikke gå ud af manchetten Borholderen er ikke lukket helt op Drej borholderen raskt i retning mod 
( ) og tag boret ud



Konformitätserklärung
Bezeichnung: Bohrhammer
Typenbezeichnung: TE2 / TE2-S / TE2-M
Konstruktionsjahr: 2000
Wir erklären in alleiniger Verantwortung, dass dieses 
Produkt mit den folgenden Richtlinien und Normen 
übereinstimmt: 73/23/EWG, 89/336/EWG, 98/37/EG, 
EN 55014-1, EN 55014-2, EN 50144-1, EN 50144-2-6,
EN 61000-3-2, EN 61000-3-3

EC declaration of conformity
Description: Rotary Hammer 
Designation: TE2 / TE2-S / TE2-M
Year of design: 2000
We declare, under our sole responsibility, that this
product complies with the following directives and
standards: 73/23/EWG, 89/336/EWG, 98/37/EG, EN
55014-1, EN 55014-2, EN 50144-1, EN 50144-2-6, EN
61000-3-2, EN 61000-3-3

Déclaration de conformité CE
Désignation: Perforateur
Modèle: TE2 / TE2-S / TE2-M
Année de conception: 2000
Nous déclarons sous notre seule et unique respons-
abilité que ce produit est conforme aux directives et
normes su ivantes :  73/23/CEE,  89/336/CEE,
98/37/CE, EN 55014-1, EN 55014-2, EN 50144-1, EN
50144-2-6, EN 61000-3-2 et EN 61000-3-3

Dichiarazione di conformità CE
Designazione: Perforatore
Modello: TE2 / TE2-S / TE2-M
Anno di costruzione: 2000
Dichiariamo, con nostra unica responsabilità, la con-
formità di questo prodotto con le seguenti direttive e
norme: 73/23/EWG, 89/336/EWG, 98/37/EG, EN
55014-1, EN 55014-2, EN 50144-1, EN 50144-2-6, EN
61000-3-2, EN 61000-3-3

Conformiteitsverklaring
Product: Hamerboormachine
Type: TE2 / TE2-S / TE2-M
Bouwjaar: 2000
Wij verklaren, op onze eigen verantwoording, dat dit
product voldoet aan de volgende richtlijnen en nor-
men: 73/23/EEG, 89/336/EEG, 98/37/EG, EN 55014-1,
EN 55014-2, EN 50144-1, EN 50144-2-6, EN 61000-
3-2, EN 61000-3-3

Declaração de conformidade
Designação: Martelo Perfurador
Designação do tipo: TE2 / TE2-S / TE2-M
Ano de construção: 2000
Declaramos, como únicos responsáveis, que este pro-
duto está em conformidade com as seguintes directi-
vase e normas: 73/23/EWG, 89/336/EWG, 98/37/EG,
EN 55014-1, EN 55014-2, EN 50144-1, EN 50144-2-6,
EN 61000-3-2, EN 61000-3-3

EU-Konformitetserklæring
Betegnelse: Borehammer
Model/type: TE2 / TE2-S / TE2-M
Fremstillingsår: 2000
Vi påtager os det fulde ansvar for, at dette produkt er 
i overensstemmelse med følgende direktiver og stan-
darder:  73/23/EWG, 89/336/EWG, 98/37/EG, 
EN 55014-1, EN 55014-2, EN 50144-1, EN 50144-2-6,
EN 61000-3-2, EN 61000-3-3

Declaración de conformidad CE
Denominación: Martillo perforador ligero 
Denominación de tipo: TE2 / TE2-S / TE2-M
Año de diseño: 2000
Declaramos hajo nuestra exclusiva responsabilidad
que este producto es conforme a las directivas y nor-
mas siguientes: 73/23/EWG, 89/336/EWG, 98/37/EG,
EN 55014-1, EN 55014-2, EN 50144-1, EN 50144-2-6,
EN 61000-3-2, EN 61000-3-3
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EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus
Nimike: Poravasara
Tyyppimerkintä: TE2 / TE2-S / TE2-M
Suunnitteluvuosi: 2000
Vakuutamme omalla vastuullamme, että tässä käyt-
töohjeessa kuvattu tuote täyttää seuraavien normien ja
direktiivien vaatimukset: 73/23/EWG, 89/336/EWG,
98/37/EG, EN 55014-1, EN 55014-2, EN 50144-1, EN
50144-2-6, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3

EU-försäkran om överensstämmelse
Beteckning: Borrhammare
Typbeteckning: TE2 / TE2-S / TE2-M
Konstruktionsår: 2000
Vi intygar på eget ansvar att denna produkt överens-
stämmer med föl jande r ikt l injer och direkt iv:
73/23/EWG, 89/336/EWG, 98/37/EG, EN 55014-1, EN
55014-2, EN 50144-1, EN 50144-2-6, EN 61000-3-2,
EN 61000-3-3

Samsvarserklæring
Betegnelse: Borhammer
Tybebetegnelse: TE2 / TE2-S / TE2-M
Konstruksjonsår: 2000
Vi erklærer som eneansvarlig at dette produktt stem-
mer overens med følgende direktiver eller standarder:
73/23/EWG, 89/336/EWG, 98/37/EG, EN 55014-1, 
EN 55014-2, EN 50144-1, EN 50144-2-6, EN 61000-
3-2, EN 61000-3-3

∆ήλωση συµµ
ρ�ωσης ΕΕ
Περιγρα�ή: Κρ�υστικ� δράπαν�
Μ�ντέλ�/ Τύπ�ς: TE2 / TE2-S / TE2-M
Έτ�ς σ�εδίασης: 2000
∆ηλών�υµε υπεύθυνα �τι τ� συγκεκριµέν� πρ�ϊ�ν
συµµ�ρ�ώνεται µε τα ακ�λ�υθα κριτήρια ή έγγρα�α
πρ�διαγρα�ών: 73/23/EWG, 89/336/EWG, 98/37/EG,
EN 55014-1, EN 55014-2, EN 50144-1, EN 50144-2-6,
EN 61000-3-2, EN 61000-3-3.

ES atitikties deklaracija
R�is: Perforatorius
Îymòjimas: TE2 / TE2-S / TE2-M
Suprojektavimo metai: 2000
Prisiimdami sau atsakomyb´, parei�kiame, kad �is
gaminys atitinka Ïemiau nurodytas direktyvas ir
standartus: 73/23 EWG, 89/336/EWG, 98/37/EG, EN
55014-1, EN 55014-2, EN 50144-1, EN 50144-2-6, EN
61000-3-2,  EN 61000-3-3.

Paziñojums par instrumenta
atbilstîbu noteiktajåm normåm
Apraksts: Perforators
Nosaukums: TE2 / TE2-S / TE2-M
Izstrådes gads: 2000
Més, uzñemoties pilnu atbildîbu, paziñojam, ka ßis produkts
atbilst ßådåm direktîvåm un standartiem: 73/73/EWG,
89/336/EWG, 98/37/EG, EN 55014-1, EN 55014-2, EN
50144-1, EN 50144-2-6, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3.

EC ühilduvuse tunnistus
Nimetus: Puurvasar
Tähis: TE2 / TE2-S / TE2-M
Konstrueerimisaasta: 2000
Kinnitame, et see toode vastab järgmistele direktiivi-
dele ja standarditele: 73/23/EWG, 89/336/EWG,
98/37/EG, EN 55014-1, EN 55014-2, EN 50144-1, EN
50144-2-6, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3
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