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GRATULERER  
 

Gratulerer med ny maskin levert fra HR Maskin AS. Vi er landets største og eldste spesialiserte 

leverandør av kjernebor og magnetbormaskiner til kjerneboring i metall, men leverer også 

utstyr og maskiner fra anerkjente leverandører til bearbeiding av metall.  

Våre produkter distribueres gjennom et landsdekkende forhandlernett av industributikker. Ta 

derfor kontakt med en av disse ved kjøp av forbruks- eller ekstrautstyr til din nye maskin.   

Vi er opptatt av å gi våre brukere god service og oppfølging. Benytt deg derfor av vår lange 

erfaring og ekspertise hvis du har tekniske spørsmål eller utfordringer.  

Du treffer oss på tlf. 69 22 70 60 eller på mail post@hr-maskin.no   

Les denne brukerveiledningen nøye før du begynner å bruke maskinen. Her finner du mange 

nyttige opplysninger nødvendige for sikker bruk og for å få mest mulig ut av din nye maskin.  

 

Lykke til !!! 

Med venlig hilsen 

HR-teamet  
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Tekniske spesifikasjoner 

Arbeidstrykk hydraulisk 140 bar 

Olje tilkobling SAE port nr. 8 

Motor effekt 0,6 kW (1500 W) 

Oljeforbruk  22-50 l/min                   

Vanntilkobling / kuleventil R 1/4"                            

Slange i/d 10 mm                          

Hastighet ubelastet 0-550 rpm                    

Hastighet belastet 0-530 rpm                   

Slag antall ved boring under belastning  0-3400 slag / min        

Bor kapasitet i betong Ø5-28 mm                    

 
Bor kapasitet i medium hard betong 

12 mm dia= 

34 cm³/min= 

300 mm/min 

Optimal ytelse i betong 12-20 mm dia. 
Boring i stål med quick-release chuck 5-13 mm dia. 
Boring i trevirke med quick-release chuck 5-30 mm dia. 
Vekt uten slanger 8,2 kg 
Dimensjoner L x H x B 460 x 260 x 102 mm 
Verktøyholder SDS Plus 
Lydnivå 92 dB(A) 
Vibrasjonsnivå 4,5 m/s² 
Sikkerhets clutch for beskyttelse mot overbelastning og ulykker 
Gir beskyttet med støvtetning med sentral og permanent smøring (vedlikeholdsfri) 
Justerbart sidehåndtak med dybdemåler og vannspyling 
Medlevert utstyr: maskinkasse og støvbeskyttelse 
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HMS - SEKSJON  

 

HELSE, MILJØ OG SIKKERHET 
 

Denne seksjonen av brukermanualen tar for seg generelle forhold rundt sikker og riktig bruk  av 

håndholdte maskiner og utstyr. Fordi en slik orientering ikke kan dekke alle mulige faremomenter, vil 

operatørens forsiktighet og forståelse av riktig og sikker bruk være viktig for å redusere risikoen for feil 

bruk og skader.  

 

Ved bruk av alt verktøy skal grunnleggende sikkerhetsrutiner alltid følges for å redusere faren for brann, 

elektrisk sjokk eller personlig skade. 

Se alltid etter skilt med ulike typer advarsler på maskiner eller arbeidssted før arbeid starter. Rett deg 

alltid etter de advarsler som er gitt.  

Påse at alle brukere av maskinen har lest og forstått alle sikkerhets- og bruker instruksjoner i 

brukerveiledningen.  

Nye manualer kan bestilles fra HR Maskin AS hvis manualen som følger hver maskin er borte. 

 

 

BEKLEDNING / VERNEUTSTYR 
 

I tillegg til det verneutstyr som gjelder for den enkelte arbeidsplass, skal operatøren alltid bruke det 

verneutstyr som maskinleverandør anbefaler. Generelt gjelder følgende: 

 

Ikke bruk løstsittende klær, utstyr eller smykker som roterende eller bevegelige deler på maskinen kan 

ta tak i. 

Dekk til langt hår. 

Bruk hansker  med godt grep og sklisikkert fotttøy. 

Bruk vernebriller og hørselvern. 

 

OPERATØRENS SIKKERHET 

 

Alle brukere skal ha grunnleggende kjennskap til maskinens egenskaper og riktig bruk av denne. 

Alle brukere skal vite hvordan man raskt stanser og slår av maskinen hvis noe skjer mens arbeid pågår. 

Bruk ikke maskinen når du er trøtt, eller hvis du bruker medisinering som påvirker din bevissthet. 

Tillat aldri barn å bruke maskinen. Hold barn og dyr unna området hvor maskin brukes. 

 

HMS-ARBEIDSPLASS / ARBEIDSMILJØ 
 

En ryddig og oversiktelig arbeidsplass er viktig for å redusere faren for ulykker og skader. Det samme  

er operatørens arbeidsstilling. 

 

Hold arbeidsplassen ryddig, ren og i orden. 

Hold uvedkommende borte fra arbeidsstedet, maskinen og tilhørende ledninger/kabler/slanger mens 

arbeidet pågår. 

Stå alltid med god balanse og bruk begge hender når du betjener maskinen. 

Ikke strekk deg over maskinen mens arbeid pågår. 

Plasser aldri hender eller fingre nær roterende eller bevegelige maskindeler mens maskinen er i gang. 

Vær oppmerksom og bruk sunn fornuft. 

 

GENERELL SIKKERHETSKONTROLL 
 

Før maskinen benyttes, skal den kontrolleres for å avgjøre om maskin og sikkerhetsfunksjoner fungerer 

tilfredsstillende. 

 

Kontroller at daglig og periodisk vedlikehold av maskinen er gjennomført. 

Kontroller rundløp og nøyaktighet av bevegelige deler. 

Kontroller at alle sikkerhetsfunksjoner er på plass og at de fungerer korrekt. 
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Kontroller at maskinen ikke er skadet, har feil eller løse deler. 

Kontroller at brytere og varsellamper fungerer korrekt. 

Kontroller at eventuelle advarsel- og informasjonsskilt er på plass og at disse er lesbare. 

 

Maskiner med feil eller mangler skal ikke brukes. Defekt eller skadet maskin skal repareres av autorisert  

verksted. 

 

BRUK AV MASKINER 
 

Gjennomfør generell sikkerhetskontroll av maskin og utstyr før bruk. 

Bruk påkrevd personlig verneutstyr og annet anbefalt eller nødvendig sikringsutstyr til maskinen. 

Velg maskin med riktig funksjonsmåte og kapasitet i forhold til det arbeid som skal utføres. Press aldri 

en liten maskin til å gjøre arbeid beregnet for en større maskin, eller til en annen type oppgave enn den 

er beregnet for. 

Håndter alltid maskinen slik at utilsiktet start av maskinen unngås. 

Ikke press verktøyet. Det arbeides faktisk fortere hvis det brukes riktig. 

Hold alltid bære- og matehåndtak tørre, rene og frie for olje og fett. 

Fjern alle innstillingsverktøy og justeringsnøkler før maskinen startes. 

 

Krav til hydraulisk system 

Det hydrauliske system skal gi en mengde på 2,6-13,2 gpm / 10-50 Ipm ved et arbeidstrykk på 

950-2000 PSI / 66-140 bar. Anbefalt justering av trykkbegrensningsventil er 2100-2250 PSI / 

145-155 bar. 

Advarsel! 

Bruk aldri hydraulisk verktøy uten montert trykkbegrensningsventil! 

Systemet skal ikke ha mer en 250 PSI / 17 bar returtrykk målt ved enden av trykkslange. 

System betingelser for måling er ved maksimum veske viskositet, eller 400 ssu / 82 centistokes 

(minimum bruks temperatur). 

Hydraulikk systemet skal ha tilstrekkelig varme avvisings kapasitet, for å begrense maksimum 

oljetemperatur til 140° F / 60° C ved maksimum forventet omgivelse temperatur. Den 

anbefalte minimum kjøle kapasitet er 5 hp / 3,73 kW ved 40° F / 4° C forskjell mellom 

omgivelse temperatur og olje temperatur.  

Systemet skal minimum ha et 25 mikron filter med full gjennomstrømning. Det anbefales at 

filter elementene skal være dimensjonert for en gjennomstrømning på minst 30 gpm / 114 

Ipm for start ved lave temperaturer.   

Anbefalt slange størrelse er Ø12 mm innvendig diameter opptil 15 meter lengde og Ø16 mm 

innvendig diameter opp til 30 meter lengde. 

Maskinens retur slange må monteres til kretsløp og gå direkte gjennom olje filteret, termisk 

ventil og oljekjøler til tank. For å hindre innestengt eller reversert trykk, skal ikke væske 

returneres gjennom en sperre eller reversering ventil.  

Maskinen kan ikke brukes med reversert hydraulisk flyt. Tilførsel (inn) og retur (ut) slanger må 

monteres som merket på sidene av verktøy portene.  
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Viktig! 
Kjør ikke maskinens returslange gjennom en stopp eller retningsventil. Hvis kretsløpet er styrt 
fra en stopp ventil, tilkoble bare trykk porten til ventilen. Koble retur fra verktøyet direkte til 
returolje linjen.  
Den  hydrauliske maskinen er et åpent senter verktøy. Bruk åpent senter verktøy bare fra 
åpne senter hydraulikk kretser. Bruk lukket senter verktøy fra lukket senter hydraulikk kretser.   
 
Maskinen kan brukes med olje eller emulsjon (HFA). 
Vær oppmerksom på at borhammeren ikke brukes med trykk som overskrider de tekniske 
data som er indikert, når kraft er tilført av systemet.  
Bruk trykk reduserings ventiler, ellers kan maskinen bli skadet eller ødelagt. En volumstrøm på 
minimum 10 l/min er nødvendig for å oppnå den indikerte ytelse. Hvis maksimum trykk 
overskrider 140 bar, må oljekretsen utstyres med en trykkbegrenser ventil.            
 

 

HÅND OG ARMVIBRASJONER 
 

Vibrasjonsnivå oppgis i m/s² (meter per sekund). 

Daglig vibrasjonseksponering kan graderes i 3 hovedgrupper: 

 

 under tiltaksgrensen (<2,5 m/s²) 

 mellom tiltaks- og grenseverdi EAV (2,5-4,9 m/s²) 

 over grenseverdien ELV (>5,0 m/s²) 

 

Daglig eksponering under tiltaksgrensen krever ingen tiltak.  

Er samlet eksponering mellom 2,5 til 4,9 m/s² pr. dag, 

skal man gjennomføre tiltak for å redusere eksponeringen. 

Daglig eksponering over 5,0 skal ikke brukere av maskiner utsettes for. 

 

 

De av leverandørenes oppgitte vibrasjonsnivåer for maskiner er 

vanligvis målt under forhold som ikke tilsvarer vanlig bruksmåte 

for maskiner, og kan derfor ikke uten videre brukes i en risikovurdering.  

 

Ved risikovurdering bør derfor vibrasjonsnivået multipliseres med 2. 

Hvis vibrasjonsnivået er oppgitt til under 2,5 m/s², forhøyes verdien 

til 2,5 m/s² før multipliseringen utføres. For håndstyrte maskiner 

med forbrenningsmotor, kan de oppgitte vibrasjonsnivåer benyttes  

uten justeringer. 

 

Beregning av daglig vibrasjonseksponering når vibrasjonsnivå og brukstid pr. dag er kjent: 

Daglig vibrasjonseksponering i m/s² = maskinens vibrasjonsverdi x √(brukstid i timer pr. dag: 

8.0) 

 

Beregning av maksimal brukstid før tiltaksgrensen på 2,5 m/s² overskrides: 

Maks brukstid i timer = 8,0 x (2,5 : maskinens vibrasjonsnivå)² 
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Sikkerhets instruksjoner 

Følg disse enkle prosedyrer, de er for din sikkerhet. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Bruk av maskinen 

Tiltenkt bruk 

Maskinen er designet for å bore i betong og mur. Maskinen er tiltenkt brukt av profesjonelle 

brukere. Bare autorisert og trenet personell skal bruke, vedlikeholde og reparere maskinen. 

Personellet skal være spesielt instruert på mulige farer. Arbeids miljø kan være, byggeplasser, 

fabrikker, renovering, restaurering av bygninger. Manipulasjon eller modifisering av maskinen 

er ikke tillatt. Observer instruksjonene med hensyn til bruk, stell og vedlikehold. Fare kan 

komme fra maskinen og tilsetningsstoffer, feil framgangsmåte eller bruk. 

Feil bruk  

Enhver bruk avvikende fra normal bruk som beskrevet, er å betrakte som feil bruk, deriblant 

arbeide uten personlig verneutstyr.  

 

Bruk vernehansker- kuttskader på grunn av skarpe kanter 

Bruk vernebrille – spon, fare for skade  

Bruk vernebriller – spon, fare for skade  

Bruk vernebriller – spon, fare for skade 

Bruk vernebriller – spon, fare for skade 

Bruk vernefottøy  

Bruk vernebekledning 
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Noen verdier 

 

Oljekvalitet  Hydraulikk olje eller emulsjon HFA  

Matetrykk 140 bar 

Oljemengde  10-50 i/min 

Temperatur på olje / eller emulsjon HFA  35° C + 80° C / HFA 5 + 50° C 

Olje filtrering  ISO renhet grad 18/13 

 

Beskyttelse og stell av utstyr 

Viktig! 
I tillegg til sikkerhetsinstruksjonene, observer følgende for beskyttelse og stell av utstyr. 
 

Lagre maskinen alltid på en ren og tørr plass, sikker for skade eller tyveri. 

Hold alltid kritisk verktøy merking, slik som etiketter og klistremerker leselige.  

Ved skifte av slanger, koblinger og andre deler, bruk alltid reservedeler godkjent av 

leverandør. Supplerende slanger må ha en minimum arbeidstrykk på 2500 PSI / 175 bar. 

Bruk alltid slanger som er oljebestandige innvendig og er utvendig slitesterk. Ved bruk nær 

elektriske ledere, bruk merkede slanger og sertifiserte ikke-ledende slanger. 

Reparasjon av maskiner skal utføres kun av trenet personell med erfaring.  

Vær forsikret om at alle koblinger rengjøres før montering.  

Tilførselsventil, må alltid stå i ‘’OFF’’ posisjon ved tilkobling eller frakopling av hydraulisk 

verktøy. Unnlatelse fra å gjøre dette kan resultere i at hurtigkoblingene ødelegges og 

forårsaker overoppheting av hydraulikk system.  

 

Overstig ikke 13,2 gpm / 50 Imp strømningshastighet, dette kan medføre at utstyrets 

innvendige pakninger slites raskere.  

 

Vær forsikret om at kretsløp trykkslange (med hunn hurtigkobling) er montert til ‘’N’’ porten, 

på høyre side av maskinen. Kretsløp returslange (med hunn hurtigkobling) er montert til ‘’UT’’ 

port under verktøy senteret.  

Ikke reverser veskestrømmen fra markeringene på verktøy portene. Veskestrømmen, når 

denne blir reversert, vil ikke bli begrenset av hoved kontrollventil. 

Bruk alltid en åpen senter (OC) verktøy på et åpent senter kretsløp.  
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Bruker instruksjoner 
Tilfør ikke overdreven matetrykk på maskinen, dette vil ikke øke ytelsen. Bare monter boret 
og styr det til bor punktet.    
Plassering av maskinen inn i boksen. Vær forsikret om at justeringshylsen er låst ved 

innstillingen ‘’boring borhammer’’. 

Sidehåndtak  
Dette kan dreies 360° og låses i hvilken som helst posisjon.  
 

Dybdestopp 
Trykk inn låseknappen, juster dybdestopp og utløser knappen.  

 

Smøring av bor ende 
Rengjør bor ende en gang imellom og spray den sparsomt med olje. Spray ikke inn i chucken. 
 

               Bilde 1          Bilde 2   Bilde 3           Bilde 4     Bilde 5  
 

Boring i eksplosjonsfarlige områder 
Bilde 1: Borhammeren må være vannkjølt for å unngå gnister, monteres med kuleventil.    
  

Boring med borhammer 
Bilde 2: Trekk tilbake justeringshylsen og vri den medurs for å låse. Ikke bruk hurtigskift 
chucken for å utføre dette, fordi borhammer og verktøy vil bli ødelagt.     
 
Bilde 3: Trekk tilbake låsehylse og monter boret. Vri låsehylse inntil den er tilbake i start 
posisjon. Press maskinen mot arbeidsstykket før maskinen startes, hvis ikke virker ikke slag 
mekanismen. Hvis boret setter seg fast i hullet, trekk det ut og skyv det inn mange ganger 
under boring.  
 
Bilde 4: Når boring starter på sprø materialer for eksempel fliser, heller eller lignende, åpne    
justeringshylsen til ‘’bare boring’’, hold maskinen i justeringshylsen og press den langsomt inn 
i overflaten inntil den hamrer svakt. Hold og fortsett å bore hullet til det er ferdig, deretter 
stopp maskinen og lås justeringshylse igjen.  
 
Bare boring 
Bilde 5: Lås opp justerings hylse. Hurtigskifte chuck blir brukt ved denne setting. Standard 
spiralbor kan brukes i hurtigskifte chucken.  
 

Vedlikeholds instruksjon 
Godt vedlikehold gjør at maskinen arbeider bedre og levetiden forlenges. Det viktigste 
vedlikehold er å alltid holde hydraulikkoljen ren. Forurenset olje forårsaker hurtig slitasje / 
eller feil på innvendige deler. Korrekt mengde fett er veldig viktig på grunn av god smøring og 
lav varmeutvikling.  
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Vedlikehold av hydraulisk verktøy      
 
Bare korrekt vedlikehold kan sikre 
konstant yteevne, reduksjon i slitasje 
og nedgang i bruks kostnader og på 
denne måte øker leve- 
tiden. 
 
Spitznas hydrauliske verktøy er 
utstyrt for et arbeidstrykk opp til 100 
bar. Justering til et lavere  
arbeidstrykk er mulig.   
 
Verktøyet skal ikke kjøres uten 
belastning, fordi det resulterer i 
varme og raskere slitasje på utgå-
ende seksjon og verktøyholder. 
Hydraulikkoljen skal være ren. Det er 
sikret ved profesjonelt utstyr. 
Rengjør koblinger før montering av 
slanger. For økonomisk bruk av 
hydrauliske verktøy, kreves korrekt 
størrelse på slanger, koblinger og 
slanger må justeres. 
 
Korrekt mengde fett på gir og verk-
tøy hode er et must. Beskrives i 
brukermanualen.   

 
 
 
 
 
Fett (fri for syre og harpiks)    

Etter avsluttet arbeide, må 
maskinen rengjøres og beskyttes 
mot korrosjon. 
Synlige smøre nippler forutsetter 
normal smøring av girene med en 
fettpresse, ellers er gir boksene  
langtids smurt.   
 
Legg merke til følgende ved fett 
smøring:  
Hver 60 timer bruk, sjekk slag 
mekanisme, friksjons lager og 
antifriksjonslager; hvis nødvendig, 
smør dem. Smør gir hus og 
antifriksjonslager på nytt hver 300 
driftstime. Ved tilfeller av mutter-                                                                               
trekker, bruk en fettpresse for å 
smøre slagstyring før daglig bruk, 
eller hver 6-8 time. 
Alle innvendige deler av drivverket 
(verktøyholder må smøres før 
lagring over lange perioder for å 
hindre korrosjon). Det anbefales å 
kontrollere lameller og lager ved 
normale intervaller. Verktøyet bør 
bare lagres i tørre rom.  

 
 
                   Eksempel 
 

Universal fett for antifriksjon og 
friksjons lager og gir. 

Anbefalt fett: 
Generelt: SAE 5 W til SAE 10. 
Muttertrekkere uten gir bare SAW 
5 W. 
Maskinolje med tilsetningsmiddel 
for økt vedheft, viskositet:  
C  49-55’ (6,5-7,5 E) / 50° C 

Spesial fett for hurtiggående 
koniske gir. 

 

 

 

 

For bruk av hydraulikk motror, anbefales hydraulikk olje av høy klasse, e. g. HLP 46, 

avhengig av bruk (temperatur).  

Betegnelse i samsvar med DIN 51502          K L 2 K    G 000 h  
Konsistens klasse (DIN 51818)          2     00 
Forsåpning type            Litium    Natrium  
Dråpepunkt          185° C    145° C 
Arbeids penetrasjon         265 til 295    400 til 410 
Temperatur område         -25°C til + 125°C   -25°C til +100°C  
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Reservedeler og tilleggsutstyr 

Bare originale reservedeler kan brukes. Det er ingen garanti for skader og ansvar er 
fraskrevet, hvis ikke-originale reservedeler og tilbehør er brukt. 
Reparasjon av maskinen skal bare utføres av autoriserte verksteder.  
Alle passende tilleggsutstyr er oppført i brosjyre over maskinen. 
 
 
 

Problem løsning 
  

 Problem Årsak Løsning 

a Maskinen starter ikke  Ingen hydraulikk montert Monter og åpne tilførsel av 
olje 
Korrekt montering av 
slanger 

B Maskinen roterer for sakte Oljetrykk for lavt Øk oljetrykk (på maskinen) 
til 140bar 

C Gir hus lager mye støy  Kontakt autorisert 
serviceverksted  

D Andre problemer  Kontakt autorisert 
serviceverksted 
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Spare Parts List 

Output Unit. Assy 2 2404 7000 
Item Qty. Description Part no. Item Qty. Description Part nr 

401 1 Gearbox housing 2 2404 4010 430 1 Feather key 9 1501 1140 

402 1 Tool holder 2 2404 8100 431 4 Roller 2 2404 4580 

403 1 Sliding sleeve. Assy 2 2404 7130 432 1 O-ring 9 1901 5940 

404 1 Bushing 2 2404 7140 433 1 Wiping seal 9 1908 1780 

405 1 Feather key 9 1506 9240 434 1 Spring 9 1807 0210 

407 1 Shifter sleeve, assy 2 2404 8940 435 1 Feather key 9 1501 1040 

408 1 Cylinder, assy 2 2404 8920 436 1 Needle sleeve 9 1014 0450 

409 1 Impact piston 2 2404 4540 437 1 Needle sleeve 9 1014 0010 

410 1 Nut 2 2404 8240 438 2 Fillister-head screw 9 1014 0450 

411 1 End cap 2 2404 7010 439 1 Grooved ball bearing 9 1004 0010 

412 1 Bevel gears. Assy 2 2404 4400 440 1 Snap ring 9 1703 0080 

413 1 Piston 2 2404 4520 441 1 O-ring 9 1901 3270 

414 1 Gudgeon pin, assy 2 2404 4960 442 1 Snap ring 9 1703 0130 

415 1 Cover 2 2404 4090 443 1 Grooved ball bearing 9 1003 0050 

416 1 Crankshaft 2 2404 4550 444 1 Grooved ball bearing 9 1003 0020 

417 2 Roller 2 2404 4570 445 1 Grooved ball bearing 9 1001 0070 

418 1 Toothed gir 2 2404 4040 446 1 O-ring 9 1901 7020 

419 1 Bushing 2 2404 8080 448 1 Snap ring 9 1702 0050 

420 1 Output shaft 2 2404 8090 449 1 Snap ring 9 1702 0040 

422 1 Output shaft housing 2 2404 8010 450 1 O-ring 9 1901 5970 

421 1 Sealing 2 2404 4190 451 2 Fillister-head screw 9 1110 4030 

423 1 Connecting rod 2 2404 4530 452 2 U-sealing 9 1908 1930 

424 1 Radial shaft sealing 9 1905 0540 453 2 U-sealing 9 1908 1950 

425 1 Slip clutch, assy 2 2404 4920 454 1 O-ring 9 1901 2610 

426 1 O-ring 9 1901 3500 455 1 Sliding bearing 9 1029 0130 

427 2 O-ring 9 1901 3290 456 1 Radial shaft sealing 9 1905 1580 

428 1 O-ring 9 1921 2140 457 1 Snap ring 9 1702 0020 

429 1 Compression spring 9 1803 4190 458 1 O-ring 9 1901 4070 
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Spare Parts List 

Hydraulic Motor  2 2406 1000 
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Spare Parts List 

Hydraulic Motor 2 2406 1000 
Item Qty. Description Part no. Item Qty. Description Part nr 

100  Hydraulic motor 9 5501 0130 168 1 Driver shaft 2 2406 1050 

104  Radial shaft seal 9 1925 0450 169 5 Fillister head screw 9 1110 4160 

106  Thrust washer 9 1024 0360 170 2 O-ring 9 1921 4410 

107  Thrust bearing 9 1024 0370 171 2 Screw plug 9 3401 1060 

108  Distance spacer 9 5501 0040 172 2 Threaded pin 9 1140 5080 

109  Spool drive 9 5501 0140 173 2 Fillister-head screw 9 1110 4030 

110  Drive shaft 9 5501 0150 301 1 Governor sleeve 2 1317 3310 

111  O-ring 9 1921 1240 302 1 Gland 5 1220 3050 

112  Spacer plate 9 5501 0070 303 1 Washer 9 3302 0030 

113  Geroler Assembly 9 5501 0160 304 1 Compression spring 9 1803 3590 

114  Spool drive 9 5501 0090 305 1 Locking plate 9 1706 0140 

115  Bearing 9 1029 0530  1 Valve assy 2 1317 3300 

151 1 Housing, assy 2 2406 1910 307 1 Snap ring (Item 307-326) 9 1703 0260 

152 1 Motor cover, assy 2 2407 1930 308 1 Fillister head screw 9 1110 2090 

153 1 Cover, assy 2 2406 1940 309 1 Washer 9 3302 0150 

154 1 Pinnion shaft 2 2406 4170 310 1 Control piston 2 1317 3320 

155 1 Rim of the gir 2 2406 4020 311 1 Spring sear 2 1317 3070 

156 1 Pinion 3 8837 4360 312 1 Pin 2 1317 3110 

157 2 Planet carrier, assy 3 8837 4920 314 1 Bushing 2 1317 3090 

158 6 Planetary wheel 3 8837 4140 315 1 Guide 2 1317 3100 

159 6 Needle cage 9 1015 0790 317 1 Compression spring 9 1803 1700 

160 2 Grooved ball bearing 9 1001 0050 318 1 Snap ring 9 1706 0180 

161 1 Washer 2 2406 4150 319 1 O-ring 9 1901 3290 

162 1 Snap ring 9 1702 0030 320 1 O-ring 9 1901 9800 

163 1 Snap ring 9 1703 0040 321 1 O-ring 9 1901 2550 

164 2 Dowel pin 9 1619 1350 322 1 Screw 9 1148 3030 

165 3 Folister head screw 9 1110 4010 323 1 O-ring 9 1901 6020 

166 3 Sealing 9 1903 1250 326 1 O-ring 9 1901 2080 

167 2 Cylindrical pin 9 1619 0450     
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Spare Parts List 

2. Handle  2 2408 6900 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spare Parts List 

2. Handle  2 2408 6900 
Item Qty. Description Part no. 

140 1 Handle 2 2408 6310 

 1 Clamp piece, assy 2 2408 6960 

141 1 Clamp piece 2 2408 6330 

142 1 Tensioning band 7 1403 6520 

143 1 Hammer head screw 9 1164 0740 

145 1 Knurled screw 9 1121 9030 

146 1 Depth stop 7 1403 6550 
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Spare Parts List 

Cooling Pipe. Assy  2 2404 9200 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spare Parts List 

Cooling Pipe, Assy 2 2404 9200 
Item Qty. Description Part no. 

1 1 Rinse tube 2 2404 9210 

2 1 Reducing nipple 9 2203 0310 

3 1 Ball cock 9 2014 0900 

4 1 Sealing ring 9 2126 0100 

5 1 Hose connection 9 2109 0920 
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SERVICE / REPARASJONER  

 

HR Maskin AS utfører service og reparasjoner på alle produkter vi selger. Service og 

reparasjoner kan deles inn i grupper som følger: 

1. Standard reparasjon. 

2. Prisoverslag. 

Hvis kunden ønsker, kan vi gi et kostnadsoverslag før reparasjon utføres. Om kunden ikke 

ønsker maskinen reparert, belastes kunden en fast sum for feilsøking, demontering og 

kalkulasjon. Om maskinen ønskes reparert, belastes ikke kostnadene ved prisoverslaget og 

kunden blir belastet for en vanlig reparasjon. 

3. Garanti reparasjon. Ved godkjent garanti, repareres maskinen uten belastning for kunden. 

4. Reklamasjon på tidligere utført service/reparasjon utført på vårt verksted. Kunden 

må fremvise dokumentasjon fra tidligere service/reparasjon. 

Fraktkostnader.  

Fraktkostnader tilkommer, hvis ikke kunden leverer og henter maskinen direkte på vårt 

verksted. 

 Ved type 1 reparasjon og 2 prisoverslag, belastes kunde frakt til og fra verkstedet. 

 Ved type 3 dekker kunden frakt til vårt verksted, returfrakt derimot blir dekket av vårt 

verksted. 

Dokumentasjon.  

Garantiservice. 

 Ved krav om garanti, må følgende dokumentasjon sendes sammen med produktet: 

Kopi av kjøpsbevis. 

Kopi av serviceordren det eventuelt reklameres på. 

 Feilbeskrivelse, samt beskrivelse av bruk ved havari. 

Dette vil lette jobben for reparatøren og redusere reparasjonskostnadene. 

 Forhandler, eventuelt annen returadresse.  

Vanlig reparasjon. 

 Send med følgende dokumentasjon. 

 Feilbeskrivelse, samt beskrivelse av bruk ved havari. 

Dette vil lette jobben for reparatøren og redusere reparasjonskostnadene. 

 Forhandler, eventuelt annen returadresse.  
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ALMINNELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER 
FOR HR MASKIN AS 

 
Revidert 1. oktober 2007 

 
1. Anvendelse 
Disse betingelsene kommer til anvendelse dersom partene skriftlig, eller på annen måte, har avtalt dem. 
Eventuelle fravik fra betingelsene må avtales skriftlig. 
 
2. Produktinformasjon 
Opplysninger i produktinformasjon og prislister gjelder i tillegg til disse vilkårene, dersom ikke annet er 
bestemt. 

 
3. Levering / transport 
Betingelsene i prisliste gjelder fullt ut, dersom annet ikke er avtalt. 

 
4. Leveringstid / forsinkelse 
HR Maskin er ikke ansvarlig for forsinkelse som skyldes transportør/befrakter. 

 
5. Eiendomsforbehold 
Materiellet / produktet er HR Maskin sin eiendom inntil det er fullt betalt av kjøper, og aksept av disse 
betingelser anses som en skriftlig avtale om slik salgspant, jf. pantelovens § 3-17. 

 
6. Mangler /reklamasjoner 
HR Maskins ansvar omfatter bare mangler som viser seg innenfor 12 måneder fra kjøper kjøpte materiellet / 
produktet. Anvendes materiellet / produktet mer intensivt enn forutsatt, forkortes denne perioden i 
tilsvarende grad. Dersom produsenten av materiellet / produktet aksepterer lengre reklamasjonstid, 
overføres denne til kunde.  

 
6.1 Salgsdato 
Kjøper må i tilstrekkelig grad kunne dokumentere når materiellet / produktet er kjøpt i forhold til pkt. 6. Det 
betinges at maskin / utstyr er omsatt fra forhandler til sluttbruker inne 2 år fra HR Maskins salgsdato til 
forhandler. 

 
6.2 Serienummer 
Hvis maskinen har serienummer, skal dette påføres sluttkundes faktura / kvittering. 

 
6.3 Mangler 
Mangelskrav må fremmes skriftlig uten ugrunnet opphold etter at mangelen har vist seg. Dersom fristen 
oversittes, mister kjøperen retten til å fremsette krav på grunn av mangelen. 

  
6.4 Utbedring 
Utbedring / retting skjer hor HR Maskin, dersom ikke HR Maskin mener det er mest hensiktsmessig at retting 
skjer hos kjøper. All returfrakt i forbindelse med garanti/reklamasjon, skal godkjennes av oss på forhånd. 
Ikke godkjent frakt uten vår returkode, betales av kunde/forhandler i sin helhet.  
 
Retting / utbedring foretatt uten at HR Maskin er varslet på forhånd, er kjøpers ansvar og medfører bortfall 
av HR Maskin sin plikt til å rette / utbedre. Dersom eventuell demontering av produktet medfører inngrep i 
annet enn produktet /materiellet, svarer kjøper for arbeidet og omkostninger med dette. 

 
 

7. Begrenset ansvar 
HR Maskin har ikke ansvar for mangel som skyldes materiale eller konstruksjon fremskaffet av kjøper. 
 
 
HR Maskin sitt ansvar, omfatter ikke mangler som skyldes mangelfullt eller uriktig montering fra kjøperens 
side, forandringer foretatt uten HR Maskin sitt skriftlige samtykke, eller reparasjoner kjøperen har utført på 
feilaktig måte, og uten å ha informert HR Maskin. 
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HR Maskin har ikke ansvar utover det som følger av disse betingelsene. HR Maskin er således ikke ansvarlig 
for tap som mangelen måtte forårsake, som for eksempel driftstap, tapt fortjeneste og andre indirekte tap. 

 
8. Retur av varer 
All retur av varer skal avtales på forhånd. Kun lagerførte artikler tas i retur. Pakkseddel og fakturanummer 
skal oppgis på følgepapirer. 

 
8.1 Original emballasje 
Varene skal returneres komplett, uskadet og i original emballasje. 

 
8.2 Returfrist 
Retur skal være oss i hende senest 14 dager etter at varen er mottatt. 

 
8.3 Returgebyr  
Returfrakt betales av kunde. 

 
8.4 Returgebyr 
Ved godkjent retur krediteres kjøperen fakturabeløpet minus 10% returgebyr. 

 
8.5 Ikke godkjent retur 
Eventuell retur som ikke oppfyller punktene 8-8.3 kan avslås av HR Maskin. Returgebyret øker til 20% av 
fakturert beløp hvis så ikke skjer. 
 
Skader eller mangler på returnert utstyr erstattes av kunde. 

 
9. Force majeure 
Omstendigheter, som partene ikke kan råde over, som hindrer avtalens oppfyllelse, eller gjør den urimelig 
tyngende, og er blant annet i følgende tilfeller fritagelsesgrunn: arbeidskonflikt, brann. krig, beslag, 
knapphet på transportmidler, valuta-, eksport- og importrestriksjoner etc. 

 
10. Tvister 
Alle tvister som måtte springe ut av avtalen mellom partene skal ha Sarpsborg Tingrett som verneting. 
 

Alle priser er veiledende listepriser ekskl. mva og frakt. 
Fraktfri ordinær levering på alle ordre med netto ordre sum over kr. 10.000,00. 

Kr. 50,00 i ekspedisjonsavgift på alle ordre med netto ordre sum under kr. 500,00. 
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           SERVICESKJEMA 
 

                                                                                                (FYLLES UT FØR INNSENDING) 

        

      
  VIKTIG INFORMASJON 

 
HR MASKIN AS 

  
  Kopi av kjøpskvittering må legges ved for at reparasjon eller 

 
Sagveien 8  -  1890 Rakkestad 

  
  service skal kunne dekkes av garantien. 

 
Telefon:   69 22 70 60 

         
 

Telefax:    69 22 70 61 
         

 
E.post:  post@hr-maskin.no 

         
 

www.hr-maskin.no 
         

            
INNLEVERINGSDATO 

FORHANDLER- / KUNDEINFORMASJON 
      

  

             FORHANDLERS NAVN                   
                          

             FORHANDLERS REFERANSE / BESTILLINGSNUMMER             
 

FORHANDLERS KUNDENUMMER 
                      

 
  

             FORHANDLERS KONTAKTPERSON 
 

E-MAIL           
 

TELEFON 

        
 

            
 

  

             EIER     
 

E-MAIL           
 

TELEFON 

        
 

            
 

  

             SERVICEINFORMASJON 
         

             MODELL / TYPEBETEGNELSE 
 

SERIENUMMER           
 

KJØPSDATO 

        
 

            
 

  

             FEILBESKRIVELSE       ØNSKES BEHANDLET SOM: 
  

     
  

     
  

  
     

  
 

  
 

REKLAMASJON / GARANTI 

  
     

  
     

  

  
     

  
 

  
 

VANLIG SERVICE + REPARASJON 

  
     

  
     

  

  
     

  
 

  
 

PRISOVERSLAG FOR REPARASJON 

  
     

  
     

  
  

     
  ANDRE KOMMENTARER: 

  
     

  
     

  

  
     

  
     

  
                          

             KVITTERING VEDLAGT (JA/NEI)       
 

ANTALL VEDLEGG         
 

RETURNERES MED 

        
 

            
 

  

             MOTTAKSINFORMASJON (fylles ut av HR MASKIN) 
   

             KOMMENTARER                   

  
     

  
     

  

  
     

  
     

  

  
     

  
     

  

  
     

  
 

  
 

ORDINÆR SERVICE / REPARASJON 

  
     

  
     

  

  
     

  
 

  
 

ERSTATTES 
 

  

  
     

  
     

  

  
     

  
 

  
 

KREDITERES 100% 

  
     

  
     

  

  
     

  
 

  
 

IKKE LØNNSOM REPERASJON 

                          

                     
 

            
 

  

    
 

GODKJENT AV HR 
 

SIGNATUR 
    

  
 

MOTTATT DATO 

                          
             Pass på at maskinen er rengjort, tømt for skjæreolje og forsvarlig emballert ved innsendelse. 

Vi utfører service og generelt vedlikehold på alle maskiner som sendes vårt verksted for reparasjon. 
Feilsøking og kostnadsoverslag faktureres med reelt timeforbruk 

og ordinær timesats hvis reparasjon avbrytes av lønnsomhetshensyn. 

 

 


