
Original instructions
Originalbetriebsanleitung
Notice originale
Istruzioni originali
Manual original
Oorspronkelijke gebruiksaan-
wijzing
Original brugsanvisning
Original bruksanvisning
Bruksanvisning i original
Alkuperäiset ohjeet

Πρωτότυπο οδηγιών χρήσης
Orijinal işletme talimatı
Původním návodem k 
používání
Pôvodný návod na použitie
Instrukcją oryginalną
Eredeti használati utasítás
Izvirna navodila
Originalne pogonske upute
Instrukcijām oriģinālvalodā
Originali instrukcija

Algupärane kasutusjuhend
Оригинальное руководство 
по эксплуатации
Оригинално ръководство за 
експлоатация
Instrucţiuni de folosire origi-
nale
Оригинален прирачник за 
работа
Оригінал інструкції з 
експлуатації
التعلیمات األصلیة

K900 S
K950 K, K950 S
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Kombihammer
Combi Hammer
Perforateur Burineur
Martelli combinati
Martillo Combinado
Martelo Combinado
Combi-hamer
Kombihammer
Kombihammer
Kombihammare
Yhdistelmävasara
ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΟ-ΣΚΑΠΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΛΕΤΟ
Kombi çekici
Kombinovaná kladiva

Kombinované kladivo
Młot wielofunkcyjny
Kombi fúrókalapács
Kombinirana kladiva
Kombinirani čekić
Combi āmurs
Kombinuotasis plaktukas
Combi vasar
3-х режимный перфоратор
Комбиниран ударник
Ciocan combi
Комби-чекан
مطرقة حفر ذات لقمة مسننة

Meißelhammer
Chipping Hammer
Burineur
Martelli demolitori
Martillo Cincelador
Martelo Perfurador
Hakhamer
Mejselhammer
Meiselhammer
Mejselhammare
Piikkausvasara
ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΛΕΤΟ
Keski çekici
Sekací kladiva
Sekacie kladivo

Młot kujący
Vésőkalapács
Sekalna kladiva
Klesački čekić
Ciršanas āmurs
Kapojimo plaktukas
Teravhaamer
Отбойный молоток
Къртач
Ciocan de spart
Апарат за длетување
مطرقة تقطیع

K950 K, K950 S

 K900 S
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ENGLISH 1 2 3  Picture section
with operating description and functional description

Text section with Technical Data, important Safety and Working Hints 
and description of Symbols

DEUTSCH 1 2 3  Bildteil 
mit Anwendungs- und Funktionsbeschreibungen

Textteil mit Technischen Daten, wichtigen Sicherheits- und Arbeitshinweisen 
und Erklärung der Symbole.

FRANÇAIS 1 2 3  Partie imagée
avec description des applications et des fonctions

Partie textuelle avec les données techniques, les consignes importantes de sécurité et de travail ainsi que 
l’explication des pictogrammes.

ITALIANO 1 2 3  Sezione illustrata 
con descrizione dell'applicazione e delle funzioni

Sezione testo con dati tecnici, importanti informazioni sulla sicurezza e sull‘utilizzo, 
spiegazione dei simboli.

ESPAÑOL 1 2 3  Sección de ilustraciones 
con descripción de aplicación y descripción funcional

Sección de texto con datos técnicos, indicaciones importantes de seguridad y trabajo y explicación de los 
símbolos.

PORTUGUES 1 2 3  Parte com imagens 
explicativas contendo descrição operacional e funcional

Parte com texto explicativo contendo Especifi cações técnicas, Avisos de segurança e de operação e a Descrição 
dos símbolos.

NEDERLANDS 1 2 3  Beeldgedeelte
met toepassings- en functiebeschrijvingen

Tekstgedeelte met technische gegevens, belangrijke veiligheids- en arbeidsinstructies en verklaring van de 
symbolen.

DANSK 1 2 3  Billeddel 
med anvendelses- og funktionsbeskrivelser

Tekstdel med tekniske data, vigtige sikkerheds- og arbejdsanvisninger 
og symbolforklaring.

NORSK 1 2 3  Bildedel
med bruks- og funksjonsbeskrivelse

Tekstdel med tekniske data, viktige sikkerhets- og arbeidsinstruksjoner 
og forklaring av symbolene.

SVENSKA 1 2 3  Bilddel
med användnings- och funktionsbeskrivning

Textdel med tekniska informationer, viktiga säkerhets- och användningsinstruktioner 
samt symbolförklaringar.

SUOMI 1 2 3  Kuvasivut
käyttö- ja toimintakuvaukset

Tekstisivut: tekniset tiedot, tärkeät turvallisuus- ja työskentelyohjeet 
sekä merkkien selitykset.

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 1 2 3  Τμήμα εικόνων
με περιγραφές χρήσης και λειτουργίας

Τμήμα κειμένου με τεχνικά χαρακτηριστικά, σημαντικές υποδείξεις ασφαλείας 
και εργασίας και εξήγηση των συμβόλων.

TÜRKÇE 1 2 3  Resim bölümü
Uygulama ve fonksiyon açıklamaları ile birlikte

Teknik bilgileri, önemli güvenlik ve çalışma açıklamalarını ve de sembollerin açıklamalarını 
içeren metin bölümü.

ČESKY 1 2 3  Obrazová část 
s popisem aplikací a funkcí

Textová část s technickými daty, důležitými bezpečnostními a pracovními pokyny 
a s vysvětlivkami symbolů

SLOVENSKY 1 2 3  Obrazová časťs popisom aplikácií a funkcií Textová časť s technickými dátami, dôležitými bezpečnostnými a pracovnými pokynmi 
a s vysvetlivkami symbolov

POLSKI 1 2 3  Część rysunkowa z opisami zastosowania i działania Część opisowa z danymi technicznymi, ważnymi wskazówkami dotyczącymi bezpieczeństwa  i pracy oraz 
objaśnieniami symboli.

MAGYAR 1 2 3  Képes részalkalmazási- és működési leírásokkal Szöveges rész műszaki adatokkal, fontos biztonsági- és munkavégzési útmutatásokkal, valamint a szimbólumok 
magyarázata.

SLOVENSKO 1 2 3  Del slikez opisom uporabe in funkcij Del besedila s tehničnimi podatki, pomembnimi varnostnimi opozorili in delovnimi navodili 
in pojasnili simbolov.

HRVATSKI 1 2 3  Dio sa slikamasa opisima primjene i funkcija Dio štiva sa tehničkim podacima, važnim sigurnosnim i radnim uputama 
i objašnjenjem simbola.

LATVISKI 1 2 3  Attēla daļa ar lietošanas un funkciju aprakstiem Teksta daļa ar tehniskajiem parametriem, svarīgiem drošības un darbības norādījumiem, 
simbolu atšifrējumiem.

LIETUVIŠKAI 1 2 3  Paveikslėlio dalissu vartojimo instrukcija ir funkcijų aprašymais Teksto dalis su techniniais duomenimis, svarbiomis saugumo ir darbo instrukcijomis 
bei simbolių paaiškinimais.

EESTI 1 2 3  Pildiosa kasutusjuhendi ja funktsioonide kirjeldusega Tekstiosa tehniliste näitajate, oluliste ohutus- ja tööjuhenditega 
ning sümbolite kirjeldustega.

РУССКИЙ 1 2 3  Раздел иллюстрацийс описанием эксплуатации и функций Текстовый раздел, включающий технические данные, важные рекомендации по безопасности и 
эксплуатации, а также описание используемых символов.

ÁÚËÃÀÐÑÊÈ 1 2 3  Част със снимки с описания за приложение и функции Част с текст с технически данни, важни указания за безопасност и работа 
и разяснение на символите. 

ROMÂNIA 1 2 3  Secvenţa de imagine cu descrierea utilizării şi a funcţionării Porţiune de text cu date tehnice, indicaţii importante privind siguranţa şi modul de lucru 
şi descrierea simbolurilor.

МАКЕДОНСКИ 1 2 3  Дел со сликисо описи за употреба и функционирање Текстуален дел со Технички карактеристики, важни безбедносни и работни упатства 
и објаснување на симболите.

УКРАЇНСЬКА 1 2 3  Частина з зображеннями з описом робіт та функцій Текстова частина з технічними даними, важливими вказівками з техніки безпеки та експлуатації 
і поясненням символів.

عربي 1 2 3 قسم الصور یوجد بھ الوصف التشغیلي والوظیفي  القسم النصي المزود بالبیانات الفنیة والنصائح الھامة للسالمة والعمل ووصف الرموز
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 K950 S
...................... 4171 61 04... 
...................... 4171 63 04... 
    ...000001-999999
........................1700 W
..........................850 W
...................125-250 min-1

...................125-250 min-1

.................975-1950 min-1

............................20 J

.......................28-50 mm

.......................50-80 mm

.....................45-150 mm

......................... 11,8 kg

..........................100 dB (A)

.......................... 111 dB (A)

.........................12,5 m/s2

..............................2 m/s2

............................ 11 m/s2

..............................2 m/s2

 K900 K K900 S
...................... 4171 45 04...    .............. 4171 67 04... 
...................... 4171 50 04...    .............. 4171 73 04... 
...................... 4171 53 04... 
    ...000001-999999    ...000001-999999
........................1600 W .......................... 1600 W
..........................800 W ............................ 800 W
.................975-1950 min-1...............975-1950 min-1

............................20 J ............................... 20 J

......................... 11,0 kg ...........................11,0 kg

............................94 dB (A) ....................... 94 dB (A)

..........................102 dB (A) ..................... 102 dB (A)

..........................105 dB (A) ..................... 105 dB (A)

............................ 11 m/s2 ...........................11 m/s2

..............................2 m/s2 ............................ 2 m/s2

SVENSKA

TEKNISKA DATA
Produktionsnummer .................................................................
 ...............................................................................................
 
Nominell upptagen eff ekt .........................................................
Uteff ekt .....................................................................................
Obelastat varvtal ......................................................................
Belastat varvtal .........................................................................
Belastat slagtal max. ................................................................
Enkelslagstyrka enligt EPTAProcedure 05/2009  ....................
Borrdiam. in betong ..................................................................
Tunnelborrning i betong, tegel och kalksandsten ....................
Borrkronor i betong, tegel och kalksandsten ...........................
Vikt enligt EPTA 01/2014 .........................................................

Bullerinformation 
Mätvärdena har tagits fram baserande på EN 60 745.
A-värdet av maskinens ljudnivå utgör:
Ljudtrycksnivå (Onoggrannhet K=3dB(A)) ...............................
Ljudeff ektsnivå (Onoggrannhet K=3dB(A)) .............................
Använd hörselskydd!
Vibrationsdata
Totala vibrationsvärden (vektorsumma ur tre riktningar) 
framtaget enligt EN 60745.
Hammarborrning in betong: 
 Vibrationsemissionsvärde ah ................................................. Onoggrannhet K=..................................................................
Mejsla
 Vibrationsemissionsvärde ah ................................................. Onoggrannhet K=..................................................................

TEKNISKA DATA
Produktionsnummer .................................................................
 ...............................................................................................
 ...............................................................................................

Nominell upptagen eff ekt .........................................................
Uteff ekt .....................................................................................
Obelastat varvtal ......................................................................
Enkelslagstyrka enligt EPTAProcedure 05/2009  ....................
Vikt enligt EPTA 01/2014 .........................................................

Bullerinformation K900 K, K900 S 
A-värdet av maskinens ljudtrycksnivå är  ................................
Värdet uppmätt enligt 2005/88/EG vid operatörens öra.
2005/88/EG: Förfarande för att säkerställa 
överensstämmelsen enligt bilaga VI. 
Anmält organ:
VDE Testing and Certifi cation Institute, Merianstr. 28, 
63069 Off enbach, Germany
Uppmätt ljudtrycksnivå .............................................................
Garanterad ljudtrycksnivå ........................................................
Använd hörselskydd!
Vibrationsdata
Totala vibrationsvärden (vektorsumma ur tre riktningar) 
framtaget enligt EN 60745.
Mejsla
 Vibrationsemissionsvärde ah ................................................. Onoggrannhet K=..................................................................

VEDLIKEHOLD
Hold alltid lufteåpningene på maskinen rene.
Når kullbørstene er slitte bør det i tillegg til at disse skiftes ut 
gjennomføres en servide i et serviceverksted. Dette 
forlenger maskinens levetid og garanterer en stadig 
driftsberedskap.
Er det skade på nettkabelen, må den skiftes av 
kundeservice, fordi det behøves spesialverktøy.
Bruk kun Milwaukee tilbehør og reservedeler. Komponenter 
der utskiftning ikke er beskrevet skal skiftes ut hos 
Milwaukee kundeservice (se brosjyre garanti/
kundeserviceadresser).
Ved behov kan du be om en eksplosjonstegning av 
apparatet hos din kundeservice eller direkte hos Techtronic 
Industries GmbH, Max-Eyth-Straße 10, 71364 Winnenden, 
Germany. Oppgi maskintype og det nummeret på typeskiltet. 

SYMBOLER

OBS! ADVARSEL! FARE!

Trekk støpslet ut av stikkontakten før du 
begynner arbeider på maskinen.

Les nøye gjennom bruksanvisningen før 
maskinen tas i bruk.

Draag oorbeschermers!

Tilbehør - inngår ikke i leveransen, anbefalt 
komplettering fra tilbehørsprogrammet.

Elektriske apparater, batterier/oppladbare 
batterier skal ikke kastes sammen med vanlig 
husholdningsavfall.
Elektriske og elektroniske apparater og 
oppladbare batterier skal samles separat og 
leveres til miljøvennlig deponering hos en 
avfallsbedrift.
Informer deg hos myndighetene på stedet 
eller hos din fagforhandler hvor det fi nnes 
recycling bedrifter og oppsamlingssteder.

Elektroverktøy av verneklasse II.
Elektroverktøy hvor beskyttelse mot elektrisk 
slag ikke bare er avhengig av 
basisisoleringen, men som også er avhengig 
av at tilleggs vernetiltak som dobbelt eller 
forsterket isolering blir brukt.
Det fi nnes ingen innretning for tilkobling av en 
beskyttelsesleder. 

Europeisk samsvarsmerke

Britisk samsvarsmerke

Regulatory Compliance Mark (RCM). 
Produktet oppfyller gjeldende forskrifter.

Ukrainsk samsvarsmerke

NORSK

Euroasiatisk samsvarsmerke
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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. 

 VARNING! Läs all säkerhetsinformation och alla 
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.

 SÄKERHETSINSTRUKTIONER FÖR BORRHAMMARE
Använd alltid hörselskydd när du använder en 
slagborrmaskin. Buller kan leda till att du förlorar hörseln.
Använd de extrahandtag som levereras tillsammans med 
maskinen. Förlust av kontrollen kan leda till personskador.
Håll fast apparaten med hjälp av de isolerade 
greppytorna när du utför arbeten där arbetsverktyget 
skulle kunna träff a på dolda elledningar eller kablar. Om 
man kommer i kontakt med en spänningsförande ledning, så 
kan även de delar på verktyget som är av metall bli 
spänningsförande och leda till att man får en elektrisk stöt.

ÖVRIGA SÄKERHETS- OCH 
ANVÄNDNINGSINSTRUKTIONER
Använd skyddsutrustning. Använd alltid skyddsglasögon när 
du använder maskinen. Som skyddsutrsutning 
rekommenderar vi t ex en dammskyddsmask, 
skyddshandskar, stabila och halksäkra skor, hjälm och 
hörselskydd.
Det damm som bildas under arbetets gång är ofta hälsofarligt 
och det ska inte komma in i kroppen. Bär därför lämplig 
skyddsmask.
Det är inte tillåtet att bearbeta material som kan vara 
hälsovådligt (t.ex. asbest).
Stäng av maskinen omedelbart om ett verktyg som används 
sitter fast! Sätt sedan inte på maskinen igen så länge som 
verktyget som används fortfarande sitter fast; risk för 
okontrollerade slag med högt reaktionsmoment. Ta reda på 
orsaken varför verktyget fastnade och åtgärda orsaken med 
hänsyn till säkerhetsanvisningarna.
Möjliga orsaker kan vara:
• Verktyget sitter snett i arbetsstycket
• Verktyget går igenom materialet som bearbetas 
• Elverktyget är överbelastat
Gå aldrig med händerna in i en maskin som är igång.
Verktyget som används kan bli mycket varmt under 
användningen.
VARNING! Risk för brännskador 
• vid verktygsbyte
• när man lägger ifrån sig maskinen
Avlägsna aldrig spån eller fl isor när maskinen är igång.

Nätkabeln skall alltid hållas ifrån arbetsområdet. Lägg kabeln 
bakåt i förhållande till arbetsriktningen.
Vid arbetenborrning i vägg, tak eller golv, var alltid observant 
på befi ntliga el-, gas- eller vattenledningar.
Säkra arbetsstycket med en fastspänningsanordning. 
Arbetsstycken som inte är ordentligt fastspända kan leda till 
allvarlig kroppsskada eller annan skada.
Drag alltid ur kontakten när du utför arbeten på maskinen.
När du arbetar med stora borrdiametrar, måste du montera 
extrahandtaget på höger sida (se illustrationer, 
avdelning"vrida handtaget").

ANVÄND MASKINEN ENLIGT ANVISNINGARNA
K950 K, K950 S: Borrhammaren kan universell användas för 
hammarborrning och mejsling i sten och betong.
K900 K, K900 S: Hammaren kan användes till mejsling i sten 
och betong.
Maskinen får endast användas för angiven tillämpning.

CE-FÖRSÄKRAN
Vi som tillverkare intygar och ansvarar för att den produkt 
som beskrivs under "Tekniska data" överensstämmer med 
alla relevanta bestämmelser i direktiv 2011/65/EU (RoHs), 
2014/30/EU, 2006/42/EG och följande harmoniserade 
normerande dokument:
EN 60745-1:2009+A11:2010
EN 60745-2-6:2010
EN 55014-1:2017+A11:2020
EN 55014-2:2015 
EN 61000-3-2:2014 
EN 61000-3-3:2013
EN IEC 63000:2018

Winnenden, 2021-01-22

Alexander Krug
Managing Director 
Befullmäktigad att sammanställa teknisk dokumentation.
Techtronic Industries GmbH
Max-Eyth-Straße 10
71364 Winnenden
Germany

NÄTANSLUTNING
Anslut alltid verktyget till  via en felströmbrytare (FI, RCD, 
PRCD) vid användning utomhus.
Får endast anslutas till 1-fas växelström och till den spänning 
som anges på dataskylten. Anslutning kan även ske till 
eluttag utan skyddskontakt, eftersom konstruktionen 
motsvarar skyddsklass II. 
Maskinen skall vara frånslagen när kontakten anslutes till 
vägguttaget.
Detta verktyg är avsett för professionell användning och kan i 
viss mån överskrida riktvärdena för strömöversvängningar vid 
anslutning till det allmänna lågspänningsnätet . Därför 
rekommenderas att kontakta det lokala elbolaget innan 
verktyget ansluts till det allmänna lågspänningsnätet.

ARBETEN I KYLA
När maskinen lagras under en längre tid eller vid låga 
temperaturer kan smörjningen bli seg och det kan hända att 
maskinen inte arbetar till en början eller att prestandan är för 
låg. Om detta händer:
1. Sätt i en borr eller en mejsel i maskinen.
2. Placera maskinen på en restbit av betong.
3. Tryck på avtryckaren med ett par sekunders mellanrum 

och släpp den sedan.

Efter 15 sekunder upp till 2 minuter börjar maskinen arbeta 
normalt. Ju kallare maskinen är desto längre tid dröjer 
uppvärmningen.

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.
Om nätkabeln är skadad, måste den bytas ut på en godkänd 
serviceverkstad, då det krävs specialverktyg för detta.
Använd endast Milwaukee tillbehör och reservdelar. 
Reservdelar vars utbyte ej beskrivs bytes bäst av Milwaukee 
auktoriserad serviceverkstad (se broschyr Garanti/
Kundtjänstadresser).
Vid behov av sprängskiss, kan en sådan, genom att uppge 
maskinens art. nr. (som fi nns på typskylten) erhållas från: 
Techtronic Industries GmbH, Max-Eyth-Straße 10, 71364 
Winnenden, Germany.

SYMBOLER

OBSERVERA! VARNING! FARA!

Drag alltid ur kontakten när du utför arbeten 
på maskinen.

Läs instruktionen noga innan du startar 
maskinen.

Använd hörselskydd!

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 
fi nns speciella avfallsstationer för elskrot.

Elverktyg skyddsklass II.
Elverktyg hos vilket skyddet mot elstötar inte 
bara är avhängigt av basisoleringen utan 
också av att det fi nns extra skyddsåtgärder, 
som en dubbel isolering eller en förstärkt 
isolering.
Det fi nns ingen anordning för anslutning av en 
skyddsledare.

Europeiskt konformitetsmärke

Britiskt konformitetsmärke

Regulatory Compliance Mark (RCM). 
Produkten uppfyller kraven i de gällande 
föreskrifterna.

Ukrainskt konformitetsmärke

Euroasiatiskt konformitetsmärke
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