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Denne brosjyren inneholder instruksjoner som er viktige for betjening og 

vedlikehold av utstyret, og må leses før maskinen startes. Dette for å unngå 

ulykker og skader for de personer som skal betjene maskinen. 

 

Veldig viktig! 

For å garantere full sikkerhet ved betjening, optimal maskinutførelse og lang levetid på de 

enkelte deler anbefales det å ikke overgå 7 bars trykk ved kjøring av utstyret . Før man løsner 

eller skifter ut elementer i maskinen må man alltid koble utstyret fra luftslangen ved 

klokoblingen. 

Før oppstart må man sjekke at alle deler er blitt koblet som beskrevet i denne brosjyren. 

Reparasjoner må kun utføres av spesialtrenet personell. 

 

Sikkerhetsinstrukser 

o Bruk alltid hørselsvern ved betjening av utstyret! 

o Koble luftslangen fra luftforsyningsenheten. Lufte luftslangen og skru av hammeren 

ved klokoblingen før ethvert arbeide blir utført på selve utstyret. 

o Alltid bruk korrekt øyebeskyttelse under betjening av utstyret 

o Trykkluft-drevne hammere forårsaker vibrasjoner. Utrenet bruk kan forårsake skader 

på armer og ledd 

o Unngå skade ved å innta en stabil kroppsholdning når man jobber med dette utstyret. 

o Ikke løft eller bær utstyret ved å bruke slangen. Dette kan forårsake skade på slangen 

eller luft tilkoblingen og igjen påføre ytterligere skade under arbeid med utstyret. 

o Aldri bruk slitte, porøse eller hullete luftslanger. 
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Advarsler 

1. Maskinen blir startet ved å trykke på startknappen(1.2). Når lufttilførselsslangen er 

koblet til maskinen, skal utstyret aldri lenes mot noe(f. eks en vegg) eller legges ned. 

Dette kan føre til utilsiktet oppstart. 

2. Ødelagte eller skadede deler skal skiftes umiddelbart. Bruk kun orginaldeler, som 

monteres av kvalifisert personell. 

3. Maskinen skal aldri brukes uten lyddemping. 

4. Armer, løse klær og langt hår må holdes godt unna meiselen. 

5. Ved bruk av den åpne skruverktøyholderen(11.0), eller den lukkede 

skruverktøyholderen(11.10)må det kontrolleres at utstyret er skrudd godt fast til 

ringen(13), for å forhindre at noe løsner. 

6. Ved bruk av den lukkede skruverktøyholderen(11.10) må man påse at 

avstandsringen(12) er montert inn i holderen. Slitte deler må byttes omgående! På 

klinkeverktøyholderen(11.12) må slitte deler byttes umiddelbart, ellers kan 

verktøyene løsne. 

7. Før utstyret startes opp må utstyret være fast presset til flaten som skal bearbeides, 

for å forhindre en hoppestart eller en glipping av hammerne. 

8. Utstyret må aldri smøres inn med brennbare midler. 

9. Kun spesialtrenet personale skal behandle utstyret. 

10. Etter endt arbeide med dette utstyret må luftslangen ved hammeren demonteres for 

å forhindre uautorisert igangsetting av utstyret. 

11. Viktig:  

Utstyret må ikke brukes uten å bli presset til materialet som skal bearbeides, da det 

uten dette kan føre til skade i det arbeidsverktøyet skyter fremover. 

12. Aldri fyll luftslangen med trykkluft hvis den ikke er koblet til utstyret. 

13. Forsikre deg om at alle koblinger er skrudd godt sammen før oppstart av utstyret.  

14. Bruk kun hender ved betjening av utstyret. Alle andre kroppsdeler og løse plagg må 

holdes på sikker avstand. 

 



 

  

 

 

 

15. Hammeren er for å bearbeide stein, jord og sement. For å unngå skade må man 

forsikre seg om at ikke andre rør (for eksempel gass eller vannrør, elektriske 

ledninger e.l) blir skadet under bruk av utstyret. 

 

ADVARSEL: Utstyret er ikke isolert mot strømføring. 

 

16. Ved bruk av slitte stålverktøy må man passe på at det ikke oppstår skadelige 

vibrasjoner. Dette kan føre til dårligere arbeidseffekt og forhøyet slitasje på stålet. 

17. Bruk kun arbeidsverktøy som er produsert spesielt til bruk for meiselhammeren. 

18. Hammeren skal aldri brukes uten å være påmontert verktøyholdere, enten skru eller  

klinkeverktøysholder, i forbindelse med et riktig arbeidsverktøy. 

Smøreolje 

1. Før oppstart og etter hver hele arbeidstime må det fylles/etterfylles 2-3 cm olje inn i 

hammerens klokobling. 

2. En smørepotte må kobles mellom kompressor og trykkluftverktøyet. 

Sammensetningen av smøringsoljene er korrekte hvis det kan sees en svak olje-tåke 

fra eksosutslippet når utstyret er i gang. 

Viktig 

Før man skrur av slangeforbindelsen fra hammeren, må slangen luftes og deretter 

demonteres fra luftinntaket.  

 

 

 

 

 

 



 

  

 

 

Deleliste 



 

  

 

 

 

 


