
WIERTARKA ZE STOPĄ 
MAGNETYCZNĄ
BORA2800 (28mm)

INSTRUKCJA 
OBSŁUGI

Przed rozpoczęciem pracy zapoznaj się 
z instrukcją obsługi

NUMER SERYJNY ................................



Formularz Rejestracyjny

Dane Produktu

Nazwa 
Produktu.....................................................................................................

Data 
Sprzedaży......................................................................................................

Numer 
Seryjny..........................................................................................................

Dane Osobowe

Imię................................................ Nazwisko...........................................

Nazwa 
Firmy............................................................................................................
.

NIP................................................................................................................

Ulica...................................................Numer_domu....................................

Miasto...........................................................................................................

Kod 
Pocztowy......................................................................................................
.

Telefon..........................................................................................................

Email.............................................................................................................

Kartę prosimy przesłać na adres:
Fabryka Narzędzi „GLOB” Sp. z o.o.
ul. Wyzwolenia 49a
43-300 Bielsko-Biała

lub:
fax: (033)816-57-24

lub:
e-mail: fnglob@poczta.fm

Wyrażam  zgodę  na  przetwarzanie  moich  danych 
osobowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 
1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997 
r.,  nr133,  poz.  883  z  późniejszymi  zmianami)  przez 
Fabryka Narzędzi  „GLOB” Sp. z o.o. Ul Wyzwolenia 49a 
43-300 Bielsko-Biała , na wewnętrzne potrzeby firmy.

..........................................................................
Data i podpis klienta.   

Instrukcja Obsługi

Wa neż
Proszę  zapoznać  się  z  instrukcją  obsługi  i  bezpieczeństwa 
dokładnie i  szczegółowo. Dla własnego bezpieczeństwa przed 
rozpoczęciem  pracy  sprawdź  czy  wszystkie  części  są 
prawidłowo  zamocowane,  oraz  czy  oznaczenie  napięcia  na 
silniku odpowiada temu w sieci. Jeżeli nie jesteś pewny jakiegoś 
aspektu  pracy  na  urządzeniu  skontaktuj  się  z  twoim 
dystrybutorem.
Pomoc techniczna: 033 821-09-22

Prosimy zachować instrukcję

Specyfikacja modelu BORA 2800
Silnik:       230V / 1200W
Maksymalna średnica (przy wierceniu frezem):   28 mm
Maksymalna głębokość wiercenia:       50 mm
Prędkość obrotowa bez obciążenia:       570 obr./min.
Zalecany maksymalny czas pracy:       30 minut
Poziom hałasu (przy obciążeniu):       90 dB(A)
Waga:       14 kg
Maks. wymiary (w pełni podniesiona głowica):    585x220x310 mm
Min. wymiary (w pełni opuszczona głowica):       450x130x310 mm
Wymiary stopy magnetycznej:       50x80x164 mm
Siła przyciągania:       1300 N
Mocowanie frezów:  Weldon 19 mm (3/4”)

Standardowe  wyposażenie  dostarczane  z  maszyną:  1  zbiornik  na 
ciecz chłodzącą, 1 rurka do chłodziwa, 1 osłona, 3 klucze, 3 uchwyty, 
2 śruby motylkowe, 2 podkładki sprężynujące, 1 łańcuch, 1 uchwyt 
wiertarski, 1 klucz do uchwytu, walizka.

Okulary ochronne i  stopery do uszu muszą być  założone podczas 
pracy z urządzeniem. NIE DOTYKAJ freza ani wiertła podczas ruchu. 

Maszyna zaprojektowana jest specjalnie do wiercenia otworów w 
miękkiej  stali  z  wykorzystaniem  odpowiednich  frezów 
trepanacyjnych  i  akcesoriów.  Nie  wykorzystuj  urządzenia  do 
innych celów niż jego przeznaczenie i nie modyfikuj. Nie używaj 
narzędzi  i  akcesoriów  nie  przeznaczonych  do  tego  typu 
elektronarzędzi.

Upewnij  się,  że  cały  obszar  roboczy  jest  dobrze  widoczny  z 
pozycji  w  której  pracujesz.  Zastosuj  bariery  ochronne,  aby 
utrzymywać  inne  osoby z  dala  od miejsca pracy.  Nie pracuj  w 
środowiskach  zagrożonych  wybuchem  –  elektronarzędzia 
wytwarzają podczas pracy iskry, które mogą spowodować zapłon 
materiałów  łatwopalnych  lub  gazów.  Nie  używaj  wiertarki  na 
podłożach  podmokłych  lub  podczas  opadów  deszczu  (śniegu), 
istnieje  ryzyko  porażenia  prądem elektrycznym.  Zawsze  używaj 
obu  rąk  do  obsługiwania  wiertarki.  Zawsze  upewnij  się,  że 
obrabiany materiał jest prawidłowo zamocowany.

● Elektronarzędzie  jest wyposażone w odpowiedni  przewód i 
wtyczkę zgodną z zasilaniem w Polsce. 

● Wyjmij  wtyczkę  z  gniazdka  zasilającego  przed  wymianą 
narzędzia lub prowadzeniem prac konserwacyjnych.

● Zalecamy  stosowanie  wyłącznie  oryginalnych  frezów 
Evolution.

● Sprawdź maszynę i  narzędzie  przed  każdym użyciem,  nie 
używaj  zdeformowanych  lub  pękniętych  frezów  lub  w 
jakikolwiek uszkodzonych narzędzi lub akcesoriów.

● Upewnij  się,  że  frez  jest  prawidłowo  zamontowany  i  nie 
zatrzymuj go ręką.

● Nie  używaj  frezów,  które  nie  odpowiadają  charakterystyce 
maszyny wymienionej w tej instrukcji.



● Upewnij  się,  że  prowadnice  są  prawidłowo ustawione 
przed każdym  użyciem.  To jest  bardzo istotny aspekt 
dla właściwej i bezpiecznej pracy na wiertarce.

● Zawsze  utrzymuj  przewód  zasilający  z  dala  od 
poruszających się elementów maszyny i narzędzia.

● Kiedy odkładasz urządzenie, wyłącz silnik i upewnij się, że 
wszystkie  poruszające  się  elementy  zatrzymały  się 
całkowicie.

● Nigdy nie używaj  narzędzia bez oryginalnego systemu 
osłon.

Ustawianie maszyny: wymiana frezów trepanacyjnych

Aby  zamocować  frez  trepanacyjny  najpierw  umieść  pilota 
prowadzącego  we  frezie.  Następnie  wsuń  freza  do  uchwytu 
mocującego, sprawdź prawidłowe   przyleganie śrub mocujących 
do  płaskiej  powierzchni  uchwytu  freza.  Śruby  należy  dokręcić 
mocno za pomocą dostarczonego klucza.
Uwaga:  Upewnij  się,  że  śruby  dokręcane  są  na  płaskiej 
powierzchni  uchwytu.  Aby  wyjąć  frez  z  uchwytu  wykonaj  całą 
procedurę  w  odwrotnej  kolejności.  Upewnij  się,  że  blokada 
przepływu  cieczy  chłodzącej  jest  zwolniona  i  chłodziwo  może 
przepływać bez zakłóceń. Sprawdzisz to przez naciśnięcie pilota 
prowadzącego.  Jeżeli  ciecz chłodząca  wypływa  zbyt  szybko  lub 
zbyt  wolno  dokonaj  odpowiedniej  regulacji.  Zakręć  zawór  w 
przypadku gdy nie używasz wiertarki.

Wymiana trzpienia / uchwytu wiertarskiego
Maszyna  z  łatwością  może  być  przystosowana  do  wiercenia 
tradycyjnymi wiertłami krętymi do metalu. Wykorzystując klucz 20 
mm  (nie  dostarczany  w  zestawie)  najpierw  zdemontuj  trzpień 
poprzez wykręcenie 4 śrub M5. Zamocuj  uchwyt  wiertarski  .  Do 
uchwytu  załóż  wiertło  kręte  do  metalu  i  dokręć  kluczem.  Aby 
wymienić  uchwyt  wiertarski  powtórz  procedurę  w  odwrotnej 
kolejności.

Bezpieczeństwo pracy z wiertarką magnetyczną
Siła przyciągania magnetycznego zależy od grubości  i  wielkości 
obrabianego materiału, do którego mocujemy wiertarkę. (1/2”) 12 
mm  to  optymalna  grubość  do  bezpiecznej  pracy.  Utrzymuj 
podstawę magnetyczną w czystości, usuwaj wióry metalowe i inne 
odpady.  Brak  usuwania  wiórów  może  znacząco  obniżyć  siłę 
elektromagnesu. Upewnij się, że podstawa magnetyczna przylega 
na  całej  długości  do  materiału  przed  rozpoczęciem  wiercenia. 
Wiertarka powinna być podłączana tylko do sieci wyposażonej w 
wyłącznik  różnicowo-prądowy  typu  RCD.  Zawsze  używaj 
dostarczonego w zestawie łańcucha zabezpieczającego. Przed 
każdym użyciem sprawdź poziom cieczy chłodzącej oraz sprawdź 
jej przepływ.  Nigdy nie pracuj  bez cieczy chłodzącej  lub smaru. 
Podczas wiercenia profili dwuteowych z zakrzywioną powierzchnią 
zamontuj  maszynę równolegle  do obrabianego materiału.  Unikaj 
wiercenia pod kątem większym niż 45 stopni. Pamiętaj wiercenie 
nad głową jest wyjątkowo niebezpieczne i nie jest zalecane.

Ustawianie prowadnic
Systematyczne  sprawdzanie,  smarowanie  i  regulacja  prowadnic 
jest niezbędna. Aby wyregulować prowadnice użyj dostarczonego 
klucza  aby  dokręcić  lub  poluzować  nakrętki.  Używając  klucza 
imbusowego  wyreguluj  śruby  przesuwając  głowicę  po 
prowadnicach w górę i w dół. W momencie kiedy nie ma luzów, ani 
podczas przesuwu po prowadnicach nie następuje blokowanie - 
dokręć nakrętki blokujące.

Porady użytkowe
Pozycjonuj  maszynę  używając  pilota  prowadzącego 
naprowadzając go na środek obszaru, w którym będziemy wiercić 
(zaleca  się  napunktowanie).  Włącz  podstawę  magnetyczną  i 
sprawdź czy frez znajduje  się we właściwej  pozycji,  a maszyna 
jest  bezpiecznie  zamocowana  do  elementu.  Z  silnikiem 
podniesionym do  maksymalnie  górnej  pozycji  uruchom włącznik 
obrotów  i  pozwól  na  osiągnięcie  pełnej  prędkości  przez  silnik. 
Przekręć uchwytami  w celu  rozpoczęcia  wiercenia.  Nie naciskaj 
zbyt mocno i gwałtownie, aby nie uszkodzić freza zwłaszcza przy 
rozpoczynaniu wiercenia. 

Warunki Gwarancji

Ogólne warunki gwarancji:
● Gwarancja  obowiązuje  od daty zakupu lub daty dostarczenia 

towaru.
● Należy  potwierdzić  dostarczenie   przesyłki,  przed 

rozpoczęciem użytkowania. 
● Jakiekolwiek naprawy oraz wymiany maszyny podczas okresu 

gwarancyjnego nie przedłużają okresu gwarancji.
● Niniejsze  warunki  gwarancji  mają  zastosowanie  jako 

dodatkowe  i  w żaden sposób nie  ograniczają  praw nabywcy 
wynikających z przepisów prawa.

Gwarancja obejmuje bezpłatną naprawę lub wymianę maszyny: 
● Jeżeli  została  stwierdzona  wada  z  winy  producenta  przed 

upływem  okresu  12  miesięcy  od  daty  zakupu  maszyny.(W 
przypadku braku dostępności określonych części wymiennych 
producent zastrzega sobie wymianę na równoważne).

Gwarancja nie obejmuje:
● Normalnego  zużycia  części  takich  jak   (  bezpieczniki, 

płyny/smary, ostrza, szczotki etc).
● Uszkodzeń mechanicznych zewnętrznych jak i  wewnętrznych 

powstałych  z  winy  użytkownika  poprzez  użytkowanie  nie 
zgodne z instrukcją obsługi.

● W  przypadku   uszkodzenia  sprzętu  w  wyniku  wyładowań 
atmosferycznych,  uszkodzeń  linii  energetycznych  i  innych 
podobnych,  niekontrolowanych  zjawisk,  przy  braku 
odpowiednich urządzeń zabezpieczających.

● W przypadku uszkodzenia sprzętu w wyniku używania części 
oraz akcesoriów nie zgodnych z zaleceniami producenta.

● W przypadku stwierdzenia wszelkich prób napraw, przeróbek 
podejmowanych przez nieuprawnione osoby lub firmy.

● W  przypadku  zniszczenia  nalepki  z  numerem  seryjnym 
uniemożliwiający odczyt wymienionego numeru.

Postanowienia końcowe:
● Nabywca  zobowiązany  jest  na  własny  koszt  dokonywać 

konserwacji, przeglądów i czyszczenia produktu.
● Do serwisu  sprzęt powinien być  dostarczony w oryginalnym 

opakowaniu,  z  kompletem  dokumentacji  oraz  z  prawidłowo 
wypełnioną  kartą  gwarancyjną  (powinna  zawierać  datę 
sprzedaży, pieczęć firmową sprzedawcy, podpis Nabywcy). 

● Sprzedawca nie odpowiada za szkody oraz straty powstałe w 
wyniku  niemożności  korzystania  z  maszyn  będącego  w 
naprawie. 

● Nabywca  jest  zobowiązany  przy  odbiorze  towaru  sprawdzić 
czy  otrzymał  kartę  gwarancyjną  lub  czy  na  towarze  zostały 
umieszczone naklejki gwarancyjne. 

UWAGA!  Gwarncji  nie  podlegają  części  ulegajace  naturalnemu 
zużyciu podczas pracy. Gwarancja zostaje unieważniona w przypadku 
modyfikacji maszyny, lub narzędzi oraz użytkowania ich niezgodnie z 
przeznaczeniem  i  wytycznymi  instrukcji  obsługi  oraz  uzytkowania 
narzędzi, które nie są przeznaczone do maszyn Evolutio Power Tools.

                       

Zapoznałem się i akceptuję powyższe warunki.

..........................................................................
Data i podpis klienta.



Następnie utrzymuj  normalny nacisk.  Nie naciskaj nadmiernie – 
pozwól  frezowi  na  swobodną  pracę.  Nie  poprawisz  wydajności 
przez nadmierny nacisk, natomiast znacząco skrócisz żywotność 
maszyny  i  narzędzia.  Reguluj  przepływ  chłodziwa.  Używaj 
znacznie mniejszego nacisku w przypadku gdy frez wychodzi już z 
materiału.  UWAGA: kawałek  metalu  jaki  powstaje  podczas 
wiercenia frezami trepanacyjnymi jest bardzo gorący – nie dotykaj 
go bezpośrednio po wierceniu. 

Konserwacja i rozwiązywanie problemów

Utrzymuj maszynę w czystości. W przypadku wadliwego działania 
mechanicznego lub elektrycznego natychmiast wyłącz maszynę i 
wyjmij wtyczkę z gniazdka. Nadmierne iskrzenie może wskazywać 
na  obecność  brudu  w silniku  lub  zużycie  szczotek  węglowych. 
Systematycznie sprawdzaj szczotki i w przypadku stwierdzenia ich 
zużycia  (długość  6  mm  lub  mniejsza)  natychmiast  je  wymień. 
Należy  również  sprawdzać  smarowanie.  Wszystkie  prace 
serwisowe i konserwacyjne powinny być dokowane przez centrum 
serwisowe  Evolution. Średnio  po  40  godzinach  pracy  należy 
dokonać sprawdzenia smarowania części.  W Polsce serwisem i 
dystrybucją zajmuje się firma:
Fabryka Narzędzi GLOB Sp. z o.o.
ul. Wyzwolenia 49a, 43-300 Bielsko-Biała
tel/fax 033 816-57-24, 033 821-09-22, 033 496-40-14

Oryginalne akcesoria Evolution

HTA153 Uchwyt wiertarski i klucz (13 mm)
HTA030 – pogłębiacz (0-30 mm)
HTxxS – frezy trepanacyjne (seria krótka) – średnice: 12 - 28 mm
HTxxL – frezy trepanacyjne (seria długa) – średnice: 12 - 28 mm

Uwaga: Naturalne zużycie części i narzędzi oraz ich niewłaściwe 
użytkowanie nie podlega 12-miesięcznej gwarancji.




