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TECHNICK Á  DATA 
Vrtací kladiva

K 850 S 
220 - 240 V

K 850 S 
110 - 120 V

Výrobní číslo 4698 80 01... 
... 000001-999999

4698 90 01... 
... 000001-999999

Jmenovitý příkon 1470  W 1470 W
Volnoběžné otáčky 210-385 min -1 210-385 min -1

Odběr 815 W 815 W
Počet otáček při zatížení 1600-2900 min-1 1600-2900 min-1

Intenzita jednotlivých úderů podle EPTA-Procedure 05/2009 11 J 11 J
ø upínacího krčku 66 mm 66 mm
Vrtací ø v betonu 45 mm (SDS-max) 45 mm (SDS-max)
Dutá vrtací korunka do betonu, cihel a vápence. 65 mm (SDS-max) 65 mm (SDS-max)
Tunelový vrták do betonu, cihel a vápence. 150 mm (SDS-max) 150 mm (SDS-max)
Hmotnost podle prováděcího předpisu EPTA 01/2014 9,7 kg 9,6 kg
Informace o hluku
Naměřené hodnoty odpovídají EN 60745. V třídě A posuzovaná hladina hluku přístroje činí typicky:
Vrtání v betonu

Hladina akustického tlaku (Kolísavost K=3dB(A)) 94,65 dB (A) 94,65 dB (A)
Hladina akustického výkonu (Kolísavost K=3dB(A)) 105,65 dB (A) 105,65 dB (A)

Sekání
Hladina akustického tlaku (Kolísavost K=3dB(A)) 95,81 dB (A) 95,81 dB (A)
Hladina akustického výkonu (Kolísavost K=3dB(A)) 106,81 dB (A) 106,81 dB (A)

Používejte chrániče sluchu !
Informace o vibracích 
Celkové hodnoty vibrací (vektorový součet tří směrů) zjištěnéve smyslu EN 60745.
Vrtání v betonu

Hodnota vibračních emisí ah, HD 
Kolísavost K= 

9,58 m/s2 

1,5 m/s2
9,58 m/s2 

1,5 m/s2

Sekání
Hodnota vibračních emisí ah, Cheq 10,14 m/s2 10,14 m/s2

VAROVÁNI!
Úroveň chvění uvedená v tomto návodu byla naměřena podle metody měření stanovené normou EN 60745 a může být použita pro 
porovnání elektrického nářadí. Hodí se také pro průběžný odhad zatížení chvěním.
Uvedená úroveň chvění představuje hlavní účely použití elektrického nářadí. Jestliže se ale elektrické nářadí používá pro jiné účely, s 
odlišnými nástroji nebo s nedostatečnou údržbou, může se úroveň chvění odlišovat. To může značně zvýšit zatížení chvěním během celé 
pracovní doby.
Pro přesný odhad zatížení chvěním se musí také zohlednit časy, během kterých je přístroj vypnutý nebo kdy je sice v chodu, ale skutečně 
se s ním nepracuje. To může zatížení chvěním během celé pracovní doby značně snížit.
Stanovte doplňková bezpečnostní opatření pro ochranu obsluhy před účinky chvění jako například: technická údržba elektrického nářadí 
a nástrojů, udržování teploty rukou, organizace pracovních procesů.

  VAROVÁNI! Seznamte se se všemi bezpečnostními 
pokyny a sice i s pokyny. Zanedbání při dodržování varovných 
upozornění a pokynů mohou mít za následek úder elektrickým 
proudem, požár a ebo těžká poranění. 
Všechna varovná upozornění a pokyny do budoucna 
uschovejte.

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY PRO BOURACÍHO 
KLADIVA

Používejte chrániče sluchu !  Nadměrný hluk může vést ke 
ztrátě sluchu.
Používejte doplňková madla dodávana s přístrojem. 
Nedostatečným držením  by mohlo dojít ke zranění.

Pokud provádíte práce, při kterých může nasazovací 
nástroj zasáhnout skrytá elektrická vedení nebo vlastní 
síťový kabel, pak uchopte elektronářadí pouze na 
izolovaných plochách držadla. Kontakt řezného nástroje s 
vedením pod napětím může vést k přenosu napětí na kovové části 
přístroje a k úrazu elektrickým proudem.

Další bezpečnostní a pracovní pokyny

Použijte ochranné vybavení. Při práci s elektrickým nářadím 
používejte vždy ochranné brýle. Doporučujeme rovněž použití 
součástí ochranného oděvu a ochranné obuvi, jako protiprašné 
masky, ochranných rukavic, pevné a neklouzající obuvi, ochranné 
přilby a ochrany sluchu.
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Prach vznikající při práci bývá zdraví škodlivý, a proto by se 
neměly vdechovat. Používejte odsávání prachu a navíc se chraňte 
vhodnou ochrannou maskou. Usazený prach dobře odstraňte, 
např. odsátím
Nesmějí se opracovávat materiály, které mohou způsobit ohrožení 
zdraví (např. azbest)
Při vrtání do zdi, stropu nebo podlahy dávat pozor na elektrické 
kabely, plynová a vodovodní potrubí.
Při zablokování nasazeného nástroje přístroj okamžitě vypněte! 
Přístroj nezapínejte, pokud je nasazený nástroj zablokovaný; 
mohl by při tom vzniknout zpětný náraz s vysokým reakčním 
momentem. Zjistěte příčinu zablokování nasazeného nástroje a 
odstraňte ji při dodržení bezpečnostních pokynů.
Eventuální příčinou může být:
• vzpříčení v opracovávaném obrobku
• Opracovávaný materiál se zlomí.
• přetížení elektrického přístroje
Nezasahujte do běžícího stroje.
Nasazený nástroj se může během používání rozpálit. 
VAROVÁNI! Nebezpečí popálení.
• při výměně nástroje
• při odkládání přístroje
Pokud stroj běží, nesmí být odstraňovány třísky nebo odštěpky.
Obrobek zabezpečte upínacím zařízením. Nezabezpečené 
obrobky mohou způsobit těžká poranění a poškození.
Před zahájením veškerých prací na stroji vytáhnout síťovou 
zástrčku ze zásuvky.

PŘIPOJENÍ  NA SÍT

Připojovat pouze na jednofázový střídavý elektrický proud a 
pouze na síťové napětí uvedené na štítku. Je možné připojení 
pouze na zásuvky s ochranným kontaktem.

Ve venkovním prostředí musí být zásuvky vybaveny proudovým 
chráničem (FI, RCD, PRCD). Je to vyžadováno instalačním 
předpisem pro toto el.zařízení. Dodržujte ho při používání tohoto 
nářadí, prosím. 
Stroj zapínat do zásuvky pouze když je vypnutý.

Neustále dbát na to, aby byl kabel pro připojení k elektrické síti 
mimo dosah stroje. Kabel vést vždy směrem dozadu od stroje.

Před každým použitím přístroj, připojovací kabel, prodlužovací 
kabel, bezpečnostní popruh a zástrčku zkontrolujte, jestli nejsou 
poškozené a nemají příznaky zestárnutí. Poškozené díly nechte 
opravit u odborníka.

OBLAST  VYUŽITÍ
Vrtací kladivo je univerzálně použitelné k vrtání s příklepem a 
sekání do kamene a betonu.

ÚDRŽBA
Před zahájením veškerých prací na stroji vytáhnout síťovou 
zástrčku ze zásuvky.
V případě nutnosti výměny napájecího kabelu ji musí provést 
výrobce nebo jeho zástupce, aby nedošlo k ohrožení bezpečnosti.
Větrací štěrbiny nářadí udržujeme stále čisté.
Používat výhradně příslušenství Milwaukee a náhradní díly 
Milwaukee. Díly jejichž výměny nebyla popsána, nechte vyměnit v 
autorizovaném servisu (viz.“Záruky / Seznam servisních míst)

Při potřebě podrobného rozkresu konstrukce, oslovte informací 
o typu a čísle přímo servis a nebo výrobce, Techtronic Industries 
GmbH, Max-Eyth-Straße 10, 71364 Winnenden, Germany.

CE-PROHLÁŠENÍ O SHODĚ
Prohlašujeme na naši výhradní odpovědnost, že produkt popsán 
v části „Technické údaje“ splňuje všechna příslušná ustanovení 
směrnic 
2011/65/EU  (RoHS) 
2006/42/ES 
2014/30/EU 
a byly použity následující harmonizované normy 
EN 60745-1:2009 + A11:2010 
EN 60745-2-6:2010 
EN 55014-1:2017 
EN 55014-2:2015
EN 61000-3-2:2014
EN 61000-3-3:2013 
EN IEC 63000:2018

 Winnenden, 2019-01-31

Alexander Krug / Managing Director
Zplnomocněn k sestavování technických podkladů.

Techtronic Industries GmbH
Max-Eyth-Straße 10, 71364 Winnenden, Germany



51

Česky

Čes

SYMBOLY

POZOR! VAROVÁN! NEBEZPEČÍ!

Před zahájením veškerých prací na stroji vytáhnout síťovou 
zástrčku ze zásuvky.

Před spuštěnám stroje si pečlivě pročtěte návod k používání.

Příslušenství není součástí  dodávky, viz program 
příslušenství.

ANTI vibrační systém

Nepoužívejte sílu.

Při práci se strojem neustále nosit ochranné brýle.

Používejte chrániče sluchu !

Elektrické přístroje se nesmí likvidovat společně s 
odpadem z domácností. Elektrické a elektronické přístroje 
je třeba sbírat odděleně a  odevzdat je v recyklačním 
podniku na ekologickou likvidaci. Na místních úřadech 
nebo u vašeho specializovaného prodejce se informujte na 
recyklační podniky a sběrné dvory.

n0 Volnoběžné otáčky 

V napětí

Střídavý proud

Značka shody v Evropě

Značka shody na Ukrajině

Značka shody pro oblast Eurasie
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