TECHNISCHE GEGEVENS

ACCU-SLAGMOERSLEUTEL

M18 ONEFHIWF1

Productienummer ....................................................................................

....4672 15 01...
...000001-999999
Onbelast toerental ........................................................... ......... 0-950 min-1
Aantal slagen ................................................................... ....... 0-1350 min-1
Draaimoment ................................................................... ............ 530 Nm
Onbelast toerental ........................................................... ....... 0-1080 min-1
Aantal slagen ................................................................... ....... 0-1650 min-1
Draaimoment ................................................................... .......... 1020 Nm
Onbelast toerental ........................................................... ....... 0-1370 min-1
Aantal slagen ................................................................... ....... 0-2100 min-1
Draaimoment ................................................................... .......... 1800 Nm
Onbelast toerental ........................................................... ....... 0-1670 min-1
Aantal slagen ................................................................... ....... 0-2500 min-1
Draaimoment ................................................................... .......... 2033 Nm
Draaimoment max ................................................................................... .......... 2400 Nm
Maximale schroefgrootte / moergrootte ................................................... ........... M30
Spanning wisselakku ............................................................................... .............. 18 V
Gewicht volgens de EPTA-procedure 01/2014 (8,0 Ah) ................ ........... 5,86 kg
Bluetooth-frequentieband (frequentiebanden) ......................................... . 2402-2480 MHz
Hoogfrequent vermogen .......................................................................... ............. 1,8 dBm
Bluetooth-versie....................................................................................... .... 4.0 BT signal mode
Aanbevolen omgevingstemperatuur tijdens het werken .......................... .-18 …. +50 °C
Aanbevolen accutypes ............................................................................ M18B2, M18B4, M18B5, M18B6, M18B9
Aanbevolen laadtoestellen ...................................................................... M12-18C, M12-18AC, M12-18FC, M1418C6
Geluids-/trillingsinformatie
Meetwaarden vastgesteld volgens EN 62841.
Het kenmerkende A-gewogen geluidsniveau van de machine bedraagt:
Geluidsdrukniveau (Onzekerheid K=3dB(A)) ..........................................
Geluidsvermogenniveau (Onzekerheid K=3dB(A)) .................................
Draag oorbeschermers!
Totale trillingswaarden (vectorsom van drie richtingen) bepaald volgens
EN 62841.
Trillingsemissiewaarde ah
Vastdraaien van schroeven en moeren van maximale grootte ......
Onzekerheid K= ...................................................................................

....... 100,62 dB (A)
........111,62 dB (A)

......... 19,24 m/s2
............. 1,5 m/s2

WAARSCHUWING!
De in dit informatieblad vermelde trillings- en geluidsniveaus zijn gemeten in overeenstemming met een standaard testmethode conform EN 62841
en kunnen worden gebruikt om gereedschap met elkaar te vergelijken. Deze kunnen ook worden gebruikt voor het vooraf evalueren van de
blootstelling.
De vermelde trillings- en geluidsniveaus gelden voor de meest gebruikelijke toepassingen van het gereedschap. Wanneer het gereedschap echter
voor andere doeleinden of met andere hulpstukken gebruikt wordt of niet naar behoren onderhouden wordt, kan de mate van blootstelling over de
hele werkperiode aanzienlijk hoger uitvallen.
Voor een nauwkeurige inschatting van de blootstelling aan trillingen en geluid moet ook de tijd in aanmerking worden genomen die het apparaat
uitgeschakeld is of weliswaar loopt, maar niet werkelijk in gebruik is. Dit kan de waarde van de mate aan blootstelling over de hele werkperiode
aanzienlijk verminderen.
Bepaal extra veiligheidsmaatregelen ter bescherming van de gebruiker tegen de gevolgen van trillingen en/of geluid, bijvoorbeeld: onderhoud van
het gereedschap en hulpstukken, warmhouden van de handen, organisatie van de werkprocessen.

WAARSCHUWING! Lees alle veiligheidswaarschuwingen,
voorschriften, afbeeldingen en speciﬁcaties voor dit elektrische
gereedschap. Als de onderstaande waarschuwingen niet worden
opgevolgd, kan dit een elektrische schok, brand of ernstig letsel tot
gevolg hebben.
Bewaar alle waarschuwingen en voorschriften voor toekomstig
gebruik.
VEILIGHEIDSINSTRUCTIES VOOR SLAGMOERSLEUTEL
Draag oorbeschermers. Blootstelling aan geluid kan het gehoor
beschadigen.
Houd het apparaat alléén vast aan de geïsoleerde grijpvlakken als
u werkzaamheden uitvoert waarbij de schroef verborgen
stroomleidingen zou kunnen raken. Het contact van de schroef met
een spanningvoerende leiding kan de metalen apparaatdelen onder
spanning zetten en zo tot een elektrische schok leiden.
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VERDERE VEILIGHEIDS- EN WERKINSTRUCTIES
Draag veiligheidsuitrusting. Bij werkzaamheden met de machine dient
u altijd een veiligheidsbril te dragen. Veiligheidskleding zoals
stofmasker, veiligheidshandschoenen, stevig en slipvast schoeisel,
helm en gehoorbescherming worden aanbevolen.
Het gedurende het werken vrijkomende stof is doorgaans schadelijk
voor de gezondheid en mag niet met het lichaam in aanraking komen.
Draag derhalve een geschikt stofbescermingsmasker.
Het is niet toegestaan, materialen te bewerken waarvan een
gezondheidsgevaar uitgaat (bijv. asbest).
Schakel het apparaat onmiddellijk uit als het gereedschap blokkeert!
Schakel het apparaat niet in zolang het gereedschap geblokkeerd is;
dit zou een terugslag met een hoog reactiemoment kunnen
veroorzaken. Achterhaal en verhelp de oorzaak voor de blokkering van
het gereedschap met inachtneming van de veiligheidsinstructies.
Mogelijke oorzaken voor de blokkering:
• kantelen in het te bewerken werkstuk
• doorbreken van het te bewerken materiaal

• overbelasting van het elektrische gereedschap
Grijp niet in de lopende machine.
Het gereedschap kan heet worden tijdens het gebruik.
WAARSCHUWING! Gevaar voor verbranding
• bij het vervangen van het gereedschap
• bij het neerleggen van het apparaat
Spanen of splinters mogen bij draaiende machine niet worden
verwijderd.
Bij het werken in wanden, plafonds of vloeren oppassen voor
elektriciteitsdraden, gas- of waterleidingen.
Borg uw werkstuk met behulp van een spaninrichting. Niet geborgde
werkstukken kunnen ernstig letsel en grote schade veroorzaken.
Voor alle werkzaamheden aan de machine de akku verwijderen.
Verbruikte akku’s niet in het vuur of bij het huisvuil werpen. AEG biedt
namelijk een milieuvriendelijke recyclingmethode voor uw oude akku’s.
Wisselakku’s niet bij metalen voorwerpen bewaren (kortsluitingsgevaar
!).
Wisselakku’s van het Akku-Systeem M18 alléén met laadapparaten
van het Akku-Systeem M18 laden. Geen akku’s van andere systemen
laden.
Wisselakku’s en laadapparaten niet openen en alleen in droge ruimtes
opslaan. Tegen vocht beschermen.
Onder extreme belasting of extreme temperaturen kan uit de accu
accu-vloeistof lopen. Na contact met accu-vloeistof direct afwassen
met water en zeep. Bij oogcontact direct minstens 10 minuten grondig
spoelen en onmiddelijk een arts raadplegen.
WAARSCHUWING! Dit apparaat bevat een lithiumknoopcelbatterij. Een nieuwe of gebruikte batterij die wordt ingeslikt of
anderszins in het lichaam terecht komt, kan ernstige inwendige
verbrandingen veroorzaken en binnen minder dan 2 uur tot de dood
leiden. Beveilig altijd het deksel van het batterijvakje.
Als het niet goed sluit, dient u het apparaat uit te schakelen, de batterij
te verwijderen en deze buiten het bereik van kinderen te houden.
Wanneer u vermoedt dat een batterij is ingeslikt of in het lichaam is
terechtgekomen, dient u onmiddellijk medische hulp in te roepen.
Waarschuwing! Voorkom brand, persoonlijk letsel of materiële schade
door kortsluiting en dompel het gereedschap, de wisselaccu en het
laadtoestel niet onder in vloeistoﬀen en waarborg dat geen vloeistoﬀen
in de apparaten en accu‘s kunnen dringen. Corrosieve of geleidende
vloeistoﬀen zoals zout water, bepaalde chemicaliën, bleekmiddelen of
producten die bleekmiddelen bevatten, kunnen een kortsluiting
veroorzaken.
VOORGESCHREVEN GEBRUIK VAN HET SYSTEEM
De accu-slagschroevendraaier is universeel en onafhankelijk van het
stroomnet toepasbaar voor het in- en uitdraaien van schroeven en het
los- en aandraaien van moeren
Dit apparaat uitsluitend gebruiken voor normaal gebruik, zoals
aangegeven.
EC - VERKLARING VAN OVEREENSTEMMING
Wij verklaren in uitsluitende verantwoording dat het onder ‚Technische
gegevens‘ beschreven product overeenstemt met alle relevante
voorschriften van de richtlijn 2011/65/EU (RoHS), 2006/42/EG,
2014/53/EU en de volgende geharmoniseerde normatieve
documenten:
EN 62841-1:2015
EN 62841-2-2:2014
EN 55014-1:2017
EN 55014-2:2015
EN 62479:2010
EN 301 489-1V2.1.1(2017-02)
EN 301 489-17V3.1.1(2017-02)
EN 300 328V2.1.1(2016-11)
EN 50581:2012

Winnenden, 2018-09-17

Alexander Krug
Managing Director
Gemachtigd voor samenstelling van de technische documenten
Techtronic Industries GmbH
Max-Eyth-Straße 10
71364 Winnenden
Germany
BEDIENING
Opmerking: wij adviseren om het aandraaimoment na de
bevestiging nog even te controleren met een momentsleutel.
Het aandraaimoment wordt op allerlei manieren beïnvloed, inclusief de
onderstaand beschreven factoren.
• Laadtoestand van de batterij – als de batterij ontladen is, daalt de
spanning en vermindert het aandraaimoment.
• Toerentallen – het gebruik van het gereedschap bij lage snelheid
leidt tot een geringer aandraaimoment.
• Bevestigingspositie – de manier waarop u het gereedschap of het
bevestigingsmiddel vasthoudt, beïnvloedt het aandraaimoment.
• Dopsleutel/bit– het gebruik van een dopsleutel of bit in de verkeerde
maat of het gebruik van niet slagvast toebehoren vermindert het
aandraaimoment.
• Gebruik van toebehoren en verlengstukken – al naargelang het
toebehoren of het verlengstuk kan het aandraaimoment van de
slagschroevendraaier verminderd worden.
• Schroef/moer – het aandraaimoment kan variëren al naargelang
diameter, lengte en vastheidsklasse van de schroef / moer.
• Toestand van de bevestigingselementen – verontreinigde,
gecorrodeerde, droge of gesmeerde bevestigingselementen kunnen
het aandraaimoment beïnvloeden.
• De vast te schroeven onderdelen – de vastheid van de vast te
schroeven onderdelen en ieder onderdeel daartussen (droog of
gesmeerd, zacht of hard, schijf, afdichting of onderlegplaatje) kan
het aandraaimoment beïnvloeden.
INSCHROEFTECHNIEKEN
Hoe langer een bout, een schroef of een moer met de
slagschroevendraaier belast wordt, hoe vaster deze wordt
aangedraaid.
Voorkom een te lange slagduur ter vermijding van schade aan de
bevestigingsmiddelen of werkstukken.
Wees bijzonder voorzichtig als u kleinere bevestigingsmiddelen
aandraait omdat deze minder slagen nodig hebben voor een optimaal
aandraaimoment.
Oefenen met verschillende bevestigingselementen en onthoud de tijd
die u nodig hebt om het gewenste aandraaimoment te bereiken.
Controleer het aandraaimoment met een handmatige momentsleutel.
Als het aandraaimoment te hoog is, vermindert u de slagduur.
Als het aandraaimoment niet voldoende is, verhoogt u de slagduur.
Olie, vuil, corrosie of andere verontreinigingen aan de schroefdraden
of onder de kop van het bevestigingsmiddel beïnvloeden de hoogte
van het aandraaimoment.
Al naargelang de toestand van de raakvlakken bedraagt het vereiste
aandraaimoment voor het losdraaien van een bevestigingsmiddel
gemiddeld 75 % tot 80 % van het aandraaimoment.
Voer lichte schroefwerkzaamheden uit met een relatief gering
aandraaimoment en gebruik een handmatige momentsleutel om het
bevestigingsmiddel deﬁnitief vast te draaien.
AANDRIJFBESTURING
De toets voor de aandrijfregeling is bedoeld voor de
toepassingsafhankelijke instelling van het aandraaimoment, het
toerental (RPM) en het aantal slagen (IPM).
Selectie van de bedrijfsmodus:
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1. Druk de schakelaar in en laat hem weer los om het apparaat in te
schakelen. De indicator voor de betreﬀende bedrijfsmodus brandt.
2. Druk op de toets voor de aandrijfregeling
om tussen de
bedrijfsmodi te schakelen. Druk op de WiFi-toets
om de
vooringestelde waarden via de ONE-KEY™ app op uw smartphone te
wijzigen. Als de weergave van de gewenste bedrijfsmodus brandt, kunt
u met het werk beginnen.
OPMERKING: selecteer het toerentalbereik overeenkomstig de
instructies van de fabrikant van het bevestigingsmiddel.
Voor precisietoepassingen dient u het uiteindelijke aandraaimoment
met een gekalibreerd apparaat te controleren.
ONE-KEY™
Lees de bijgeleverde snelstartgids of kijk op onze website onder www.
milwaukeetool.com/one-key voor meer informatie over de
ONE-KEY-functie van dit gereedschap. U kunt de ONE-KEY app op
uw smartphone downloaden via de App Store of Google Play.
Als het apparaat door elektrostatische ontladingen gestoord wordt,
dooft de led-snelheidsindicatie en kan de snelheid niet meer worden
geregeld. Verwijder in dat geval de wisselaccu en de knoopcel en
plaats deze opnieuw (zie pagina 6 en 15).
Storingen die door elektrostatische ontladingen worden veroorzaakt,
onderbreken ook de bluetooth-communicatie. In dat geval moet de
bluetooth-verbinding handmatig weer tot stand worden gebracht.
De testresultaten voldoen aan onze minimumvereisten conform EN
55014-2 / EN 301489-1 / EN 301489-17.

• Beschadigde of lekkende accu's mogen niet worden
getransporteerd.
Neem voor meer informatie contact op met uw expeditiebedrijf.
ONDERHOUD
Voor informatie over de vereiste onderhoudsinstructies verwijzen wij
naar de ONE-KEY app.
Gebruik uitsluitend Milwaukee toebehoren en onderdelen. Indien
componenten die moeten worden vervangen niet zijn beschreven,
neem dan contact op met een oﬃcieel Milwaukee servicecentrum (zie
onze lijst met servicecentra).
Zo nodig kan een explosietekening van het apparaat worden
aangevraagd bij uw klantenservice of direct bij Techtronic Industries
GmbH, Max-Eyth-Straße 10, 71364 Winnenden, Duitsland onder
vermelding van het machinetype en het zescijferige nummer op het
typeplaatje.
SYMBOLEN
OPGELET! WAARSCHUWING! GEVAAR!

Voor alle werkzaamheden aan de machine de akku
verwijderen.

AKKU

Graag instructies zorgvuldig doorlezen vóórdat u de
machine in gebruik neemt.

Langere tijd niet toegepaste wisselakku’s vóór gebruik altijd naladen.
Een temperatuur boven de 50°C vermindert de capaciteit van de accu.
Langdurige verwarming door zon of hitte vermijden.
De aansluitkontakten aan het laadapparaat en de akku schoonhouden.
Voor een optimale levensduur moeten de accu's na het gebruik
volledig opgeladen worden.
Voor een zo lang mogelijke levensduur van de accu's dienen deze na
het opladen uit het laadtoestel te worden verwijderd.
Bij een langere opslag van de accu dan 30 dagen:
accu bij ca. 27 °C droog bewaren.
accu bij ca. 30 % - 50 % van de laadtoestand bewaren.
accu om de 6 maanden opnieuw opladen.
OVERBELASTINGSBEVEILIGING VAN DE ACCU
Bij overbelasting van de accu door een zeer hoog stroomverbruik, bijv.
extreem hoge draaimomenten, klemmen van de boor, plotseling
stoppen of kortsluiting, vibreert het elektrische gereedschap gedurende
2 seconden en schakelt dan automatisch uit.
Om het gereedschap weer in te schakelen, moet u de drukschakelaar
loslaten en vervolgens weer inschakelen.
Onder extreme belastingen wordt de accu te heet. In dit geval schakelt
hij uit.
TRANSPORT VAN LITHIUM-IONEN-ACCU'S
Lithium-ionen-accu's vallen onder de wettelijke bepalingen inzake het
transport van gevaarlijke goederen.
Voor het transport van deze accu's moeten de lokale, nationale en
internationale voorschriften en bepalingen in acht worden genomen.
• Verbruikers mogen deze accu's zonder meer over de weg
transporteren.
• Het commerciële transport van lithium-ionen-accu's door
expeditiebedrijven is onderhevig aan de bepalingen inzake het
transport van gevaarlijke goederen. De verzendingsvoorbereidingen
en het transport mogen uitsluitend worden uitgevoerd door
dienovereenkomstig opgeleide personen. Het complete proces moet
vakkundig worden begeleid.
Onderstaande punten moeten bij het transport van accu's in acht
worden genomen:
• Waarborg ter vermijding van kortsluitingen dat de contacten
beschermd en geïsoleerd zijn.
• Let op dat het accupack in de verpakking niet kan verschuiven.
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Zorg dat knoopcelbatterijen niet worden ingeslikt!

Elektrische apparaten, batterijen en accu‘s mogen niet via
het huisafval worden afgevoerd.
Elektrische apparaten en accu‘s moeten gescheiden
worden verzameld en voor een milieuvriendelijke afvoer
worden afgegeven bij een recyclingbedrijf.
Informeer bij uw gemeente of bij uw vakhandelaar naar
recyclingbedrijven en inzamelpunten.

n0
IPM
V

Onbelast toerental
Aantal slagen
Spanning
Gelijkstroom
Europees symbool van overeenstemming

Oekraïens symbool van overeenstemming

Euro-Aziatisch symbool van overeenstemming

TEKNISKE DATA

AKKU SLAGSKRUENØGLE

M18 ONEFHIWF1

Produktionsnummer ................................................................................

....4672 15 01...
...000001-999999
Omdrejningstal, ubelastet ................................................ ......... 0-950 min-1
Slagtal .............................................................................. ....... 0-1350 min-1
Drejningsmoment............................................................. ............ 530 Nm
Omdrejningstal, ubelastet ................................................ ....... 0-1080 min-1
Slagtal .............................................................................. ....... 0-1650 min-1
Drejningsmoment............................................................. .......... 1020 Nm
Omdrejningstal, ubelastet ................................................ ....... 0-1370 min-1
Slagtal .............................................................................. ....... 0-2100 min-1
Drejningsmoment............................................................. .......... 1800 Nm
Omdrejningstal, ubelastet ................................................ ....... 0-1670 min-1
Slagtal .............................................................................. ....... 0-2500 min-1
Drejningsmoment............................................................. .......... 2033 Nm
Drejningsmoment max............................................................................. .......... 2400 Nm
Maksimal skruestørrelse / møtrikstørrelse............................................... ........... M30
Udskiftningsbatteriets spænding ............................................................. .............. 18 V
Vægt svarer til EPTA-procedure 01/2014 (8,0 Ah) .................................. ........... 5,86 kg
Bluetooth-frekvensbånd........................................................................... . 2402-2480 MHz
Højfrekvenseﬀekt..................................................................................... ............. 1,8 dBm
Bluetooth-version..................................................................................... .... 4.0 BT signal mode
Anbefalet temperatur under arbejdet ....................................................... .-18 …. +50 °C
Anbefalede batterityper ........................................................................... M18B2, M18B4, M18B5, M18B6, M18B9
Anbefalede opladere ............................................................................... M12-18C, M12-18AC, M12-18FC, M1418C6

Støj/Vibrationsinformation
Måleværdier beregnes iht. EN 62841.
Værktøjets A-vurderede støjniveau er typisk:
Lydtrykniveau (Usikkerhed K=3dB(A)) .................................................... ....... 100,62 dB (A)
Lydeﬀekt niveau (Usikkerhed K=3dB(A)) ............................................... ........111,62 dB (A)
Brug høreværn!
Samlede vibrationsværdier (værdisum for tre retninger) beregnet iht. EN
62841.
Vibrationseksponering ah
Tilspænding af skruer og møtrikker af maksimal størrelse .................. ......... 19,24 m/s2
Usikkerhed K=...................................................................................... ............. 1,5 m/s2
ADVARSEL!
Det vibrations- og støjemissionsniveau, der nævnes i dette oplysningsskema, er blevet målt i overensstemmelse med en standardiseret test fra EN
62841, og det kan bruges til at sammenligne ét værktøj med et andet. Det kan bruges til en foreløbig bedømmelse af eksponeringen.
Det erklærede vibrations- og støjemissionsniveau repræsenterer værktøjets primære anvendelsesformål. Det er dog sådan, at hvis værktøjet bruges
til andre formål, med forskelligt tilbehør eller dårlig vedligeholdt, så kan vibrations- og støjemissionen variere. Det kan evt. øge eksponeringsniveauet
markant i løbet af det samlede arbejdstidsrum.
En vurdering af eksponeringsniveauet ift. vibration og støj bør også tage hensyn til de tidspunkter, hvor værktøjet er slukket eller hvor det kører, men
rent faktisk ikke udfører jobbet. Det kan evt. mindske eksponeringsniveauet markant i løbet af det samlede arbejdstidsrum.
Identiﬁcér yderligere sikkerhedsforanstaltninger med henblik på at beskytte brugeren mod eﬀekten af vibration og/eller støj, som fx: vedligehold
værktøjet og tilbehøret, hold hænderne varme, organisering af arbejdsmønstre.
ADVARSEL Læs alle advarselsinformationer, anvisninger,
ﬁgurer og speciﬁkationer, som følger med dette el-værktøj. En
manglende overholdelse af alle nedenstående anvisninger kan
medføre elektrisk stød, brand og/eller alvorlige kvæstelser.
Opbevar alle advarselshenvisninger og instrukser til senere brug.
SIKKERHEDSANVISNINGER FOR ARBEJDE MED
SLAGSKRUENØGLE
Bær høreværn. Støjpåvirkning kan bevirke tab af hørelse.
Når du udfører arbejde, der indebærer en risiko for, at skruen kan
ramme skjulte strømledninger, skal du holde i maskinens
isolerede greb. Skruens kontakt med en spændingsførende ledning
kan sætte metalliske maskindele under spænding og medføre elektrisk
stød.

YDERLIGERE SIKKERHEDS- OG ARBEJDSINFORMATIONER
Brug beskyttelsesudstyr. Bær altid sikkerhedsbriller, når du arbejder
med maskinen. Vi anbefaler desuden brug af personlig
beskyttelsesudrustning, såsom støvmaske, sikkerhedshandsker, fast
og skridsikkert skotøj, hjelm og høreværn.
Støv, som opstår under arbejdet, er ofte sundhedsfarligt og bør ikke
trænge ind i kroppen. Benyt egnet åndedrætsværn.
Der må ikke bearbejdes nogen materialer, der kan udgøre en
sundhedsrisiko (f.eks. asbest).
Sluk straks for maskinen, hvis indsatsværktøjet er blokeret! Tænd ikke
for maskinen igen, så længe indsatsværktøjet er blokeret; dette kan
føre til et tilbageslag med højt reaktionsmoment. Find frem til og
afhjælp årsagen til indsatsværktøjets blokering under hensyntagen til
sikkerhedsinstruktionerne.
Mulige årsager hertil kan være:
• at det sidder i klemme i emnet der bearbejdes
• at det har brækket materialet der bearbejdes
• at el-værktøjet er overbelastet
Grib ikke ind i maskinen, når den kører.
Indsatsværktøjet kan blive varmt under brugen.
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