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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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D e c l a r a t i o n  o f   C o n f o r m i t y  
as defined in the European Union Machine Directive 2006/42/ EC 

for usable machines  
 

We, the company  
SPITZNAS Maschinenfabrik GmbH, Fellerstraße 4, 42555 Velbert– Langenberg, 
declare that the following product 
Description:    Pneumatic Reciprocating Saw 
Model     5 1217 0010, 0020 
complies with the provisions of the European Union Machine Directive 2006/42/ EC 
and 94/9 EC (Atex 95 – group II, category 2, G c T5) and conforms to the following standards 
or standardized documents:    
      DIN EN ISO 12100 
     DIN 24063 
     DIN EN 1127 
     DIN EN 13463 
 
According to section 8 (1) ii) of the directive 94/9/EC technical documentation is deposited 
under reference No. 968/Ex-AB 341/03 at the following office: 
     TÜV Rheinland Industrie Service GmbH  
     Haumannplatz 4, 45130 Essen 
     (Registration No. 0035 for the scope of 
     the Directive 94/9/EC)  
 
Name of the authorized person for documentation: Mr. Wolfgang Klare 
Address of the authorized person for documentation: see manufacturer’s address 
 
 
42555 Velbert, 11.08.10  
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Tekniske spesifikasjoner 

 

Arbeidstrykk  6 bar 

Motor effekt 1 kW 
Slag antall uten belastning 1200 1//min 
Luftforbruk 1,3 m³/min 
Luft tilslutning R 1/2" hunn 
Slangediameter innvendig 13 mm 
Vekt 3,95 kg 
Kapasitet i tre Opp til 160 mm 
Kapasitet i stål Opp til 19 mm 
Vibrasjonsnivå < 2,5 m/s² 
Støynivå ved avstand 1 mtr. (ved 6 bar) 79,5 dB (A)   
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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 bevisthet. 
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. 
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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. 
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. 
 
PNEUMATISKE MASKINER / TRYKKLUFT 
 
Godt vedlikehold er nøkkelen til lang levetid, redusert slitasje, høy driftssikkerhet og reduserte 
kostnader på pneumatisk utstyr og maskiner.  
 
Trykkluft kan forårsake skade. Rett aldri en luftslange mot deg selv eller andre. Fjern aldri støv eller 
smuss fra arbeidsklærne dine med trykkluft. Pass alltid på at eksos fra verktøyet rettes bort fra deg selv 
eller andre i arbeidsområdet. 
 
Kontroller alltid hvilket lufttrykk som er anbefalt. Bruk aldri høyere lufttrykk enn det som er oppgitt 
av leverandøren. For høyt luftrykk kan påføre skade på utstyret / maskinen.  
Kontroller alltid at luftslange og koblinger ikke har skader, eller at løse slanger ikke har fritt utløp.  
Piskende slanger kan forårsake skader. Erstatt defekte deler før arbeid starter. 
 
Koble alltid fra trykkluft: 
Når maskinen ikke er i bruk 
Når du skal bytte verktøy / tilbehør 
Når du skal foreta justeringer på maskinen 
Under reparasjoner 
 
Overskrid aldri anbefalt lufttrykk for å øke kraften på maskinen. Dette kan medføre skader og/eller 
forkortet levetid på maskinen. 
 
Pass på at trykkluften som benyttes er ren og uten fuktighet. Trykkluftslangen bør alltid blåses ren 
FØR tilkobling av pneumatisk utstyr og maskiner.  
 
Vi anbefaler alltid at det tilsettes luftsmøring i trykkluften, også for smørefrie modeller. Kun 
turbinmodeller skal brukes UTEN luftsmøring. Trykkluft UTEN luftsmøring vil raskt føre til stor 
slitasje og korrosjon med vesentlig kortere levetid som resultat. Det anbefales en pneumatisk 
serviceenhet som består av følgende: vannutskiller, trykkregualtor og tåkesmører. Denne enheten bør 
aldri være mer enn 5 mtr. unna verktøyet / maskinen.  
 
Juster tilførsel til tåkesmører etter følgende formel:  
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Luftforbruk i ltr/sek x 0,2 = Antall dråper i minuttet /hvor en dråpe er ca. 15mm³).  
 
Pneumatiske maskiner bør i utgangspunktet ikke kjøres uten belastning fordi det kan resultere i 
unødvendig varmeutvikling og/eller slitasje.  
Hvis maskinen har et filter i luftinntaket, må dette sjekkes og renses med jevne mellomrom.  
 
Vann i trykkluften, støv og slitepartikler forårsaker rust og fastklebing av lameller, ventiler etc. Dette 
kan unngås ved å tilføre noen dråper olje i luftinntaket etter bruk og deretter kjøre maskinen på 
tomgang i 5-10 sekunder. Dette bør alltid gjøres før lengre lagring av utstyret / maskinen.  
 
Tilfør regelmessig anbefalt smørefett hvis maskinen har smørenipler. Slagmekanismer og 
vibrasjonsdempere bør sjekkes og om nødvendig smøres etter hver 60. driftstime. Gir og andre 
roterende lagre bør sjekkes og smøres etter hver 300. driftstime. Momenttrekkere skal smøres daglig 
eller hver 6. til 8. driftstime.  
 
Alt pneumatisk utstyr og maskiner skal etter bruk lagres i tørre rom.  
 
Monter ALDRI hurtigkoblingen på maskinen og nippelen på slangen. Vibrasjoner kan føre til at 
slangen løsner. Uten hurtigkobling med ventil, vil slangen piske rundt. Monter derfor alltid nippel på 
maskinen og hurtigkobling med ventil på luftslangen. 
 
Hvis klokobling benyttes,  skal alltid låsepinne brukes for å forhindre uønsket åpning av koblingen 
under bruk. 
 
Luftmaskiner uten Ex / Atex-merking skal ikke brukes i eksplosjonsfarlige områder. Ex / Atex-
merkede maskiner skal brukes i henhold til klassifiseringen oppgitt for hver enkelt maskin. 
 
 
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. 
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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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Bruk av maskinen.  
 
Tiltenkt bruk. 
 
Maskinen skal bare betjenes av faglært personell. 
 
Denne bajonett sag for metall er ideel for reparasjonsarbeider. Med avtrekkeren justeres 
skjære hastigheten på materialet som kappes. Den bevegelige avstandsstøtten muliggjør 
sikker skjæring endog i tøffe materialer og tillater god sikt til skjære stedet.  
Spesielle anvendelsesområder: 

 Restaurering av gamle bygninger.  
 Montering av sanitær anlegg / rør reparasjoner. 
 Bygging / reparasjon av bil understell. 
 Ellers i alle områder hvor det er vanskelig å komme til.  

Bajonett sagen er designet for kapping av trevirke opp til 160 mm tykkelse, stål opp til 19 mm og 
mange andre materialer typer som plast, glassfiber, hard gummi osv.   
 
 
Feil bruk. 
 
Enhver bruk avvikende fra normal bruk som er beskrevet er å betrakte som feil bruk, 
deriblant arbeide uten personlig verneutstyr. Det anbefales på det strengeste å avstå fra 
enhver modifisering og / eller upassende bruk.    
 

 

 

Bruker instruksjoner. 

Valg av sagblad. 
For best ytelse, lengre levetid og renere kutt, velg det korrekte blad for jobben. Ved skjæring 
av metall, velg alltid et blad som gir minst 3 tenner i angrep samtidig i materialet.   
 
Lengde 

mm 
Tann 

antall mm 
Materiale som skal kuttes Vare nr. 

280 2,5 Trevirke m/spiker, ikke jernholdig metall, plastikk 9 2505 0020 
280 4,0 Trevirke, plastikk for raske røffe kutt 9 2505 0040 
110 0,7 Bløtt stål, ikke jernholdige metaller, aluminium opp til 

1,5 mm 
9 2505 0060 

150 1,2 Bløtt stål, ikke jernholdige metaller, aluminium opp til 
3,0 mm 

9 2505 0080 

150 2,5 Bløtt stål, ikke jernholdige metaller, aluminium opp til 
5,0 mm 

9 2505 0100 

 
 
 
 



5 1217 0010 11 Januar 2013 
 

Før start av arbeid. 
Velg det sagbladet som egner seg best for det materialet som skal skjæres. For best 
økonomi, bruk kortest mulig blad for den tykkelsen på det materialet som skal kuttes. 
Forsikre deg om at det materiale som skal kuttes er tykt nok, slik at det ikke sperrer. Små 
arbeidsstykker skal klemmes forsvarlig fast i en skrustikke eller med tvinger til et 
arbeidsbord. Etter hvert som arbeidet skrider frem i spiral eller krumme utskjæringer, kan 
materialet tilpasses til den bevegelsen bladet trenger.  
Hvis arbeidsstykket er stort nok, kan det holdes fast med bare hånden i en sagkrakk. Bladet 
vil ikke sage raskere selv om det blir lagt press på sagen.  
 
Skjæring av trevirke. 
Bajonett sagen brukes på samme måte som større pendel stikksager, i det den blir beveget 
mot brukeren under skjæreoperasjonen. Imidlertid, siden bladet skjærer på opptrekk, i 
motsetning til større pendel stikksager som skjærer på nedtrekk, den beste og reneste side 
av arbeidsstykket bør være undersiden under skjære operasjonen. 
 
Spaltekutt. 
Bajonett sagen kan også brukes til spalte skjæring i trevirke, kryssfiner og plastikk materialer.  
Prøv ikke på spalte skjæring i metall! Lag en klar markerings linje på arbeidsstedet. Før 
oppstart, plasser enden av sagen på startpunktet, mens sagen hviler på den laveste delen av 
avstandsstøtten (se figur 1 nedenfor) 
Det er viktig å presse avstandsstøtten bestemt mot materialet som skal kuttes for å oppnå 
en ensartet og jevn skjæreoperasjon.  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Montering av sagblad. 
Løsne klem skrue (2) slik at trykkplate med senterpinne (3) blir frigjort. Hullet i sagbladet må 
plasseres på senterpinnen i fordypningen i trykkplaten, mellom de to armene (3). Fest klem 
skrue tilstrekkelig (2), hvis ikke kan senterpinnen bil ødelagt eller brukket av. Senterpinnen 
er ikke ment for å holde sagbladet. Hvis klem skrue ikke kan festes tilstrekkelig, fordi 
unbrako skruen eller unbrako nøkkelen er slitt, vil senterpinne bli ødelagt eller brekkes av. 
Skift derfor klem skrue og / eller unbrako nøkkel, før slitasje blir for stor.  
Se figur 2 0g 3 nedenfor! 

Fig. 1 
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Smør ikke klemsystem for sagblad!   
 
Skjæring i metall. 
Når det skal kappes vinkeljern, H-bjelker, I-bjelker, rør og lignende, start kutt på overflaten 
hvor flest tenner vil være i kontakt med materialet. Hvis det skal lages et lomme kutt, bør et 
starthull bores først. For å forlenge levetiden på sagbladet, kan skjæreolje påføres overflaten 
langs skjærelinjen eller risset. 
 
Skjæring på frihånd. 
For rett eller kontur skjæring, plasser avstandsstøtten på arbeidsstykket og start sagen. Bruk 
kun skarpe og feilfrie blader. Bruk ensartet trykk og hastighet ved skjæring. Dette vil 
redusere risiko for ulykker og slitasje på sag og sagblader. Hold alltid luft tilførselsslangen 
bakover mot enden av sagen.  
 
 
Vedlikeholds instruksjoner: 
Den pneumatiske motoren er designet for et arbeidstrykk på 4 til 6 bar (65-90 PSI). 
Service intervall og ytelse av maskinen er bestemt av følgende: 
 
1) Luftens renhet 

Blås derfor ren slangen og rengjør fittings før montering av lufttilførsel på maskinen.   
Monter en luftbehandlings enhet (vannutskiller, filter og regulator) på lufttilførsel, 
maksimalt 5 mtr. fra maskinen. Det er ikke mulig å forhindre dannelse av rust og  
kondensvann i tilførsels slanger og rørledninger.  

 
2) Smøreforhold og vedlikehold: 

se (Pneumatiske maskiner / trykkluft) under HMS-seksjon fremme i manualen. 
 
Hold verktøyet rent. 
Blås periodisk rent verktøyet med trykkluft. Fjern opphopninger av skitt, som er et resultat 
av arbeide med grønt og saftig treverk. Alle plastikk deler burde vaskes med en blødt damp 
fille. Bruk aldri løsningsmiddel for å rengjøre plastikk deler, det kan føre til misfarge eller 
andre skader på materialet.  
Advarsel:  Ha alltid på vernebriller under bruk av trykkluft.  
 
Maskinens gir drev løper i et lukket fett hus og trenger derfor ingen smøring.     

Sagblad Sagblad 



5 1217 0010 13 Januar 2013 
 

Reservedeler og ekstrautstyr. 
 
Kun originale reservedeler skal brukes. Produsent/importør fraskriver seg ethvert ansvar for 
skader og havari som måtte oppstå, hvis uoriginale reservedeler og ekstrautstyr blir brukt.  
Reparasjoner av maskinen skal bare utføres av autoriserte verksteder.  
Ekstrautstyr for maskinen er å finne i brosjyre materiell og kataloger fra produsent/importør.  
 
 
 
 

Problem Årsak Løsning 
Bajonett sag stopper under 
skjæring   

Matetrykk for stort  
 
Sløvt sagblad 
 
Feil sagblad 
 
 
Utilstrekkelig lufttilførsel 

Reduser matertrykk 
 
Skift sagblad 
 
Skift til blad for det  
materialet som skjæres 
  
Øk arbeidstrykket til 6 bar 

Bajonett sag starter ikke  Ikke tilsluttet lufttilførsel  Åpne stoppekran for luft  

Senterpinne ødelagt, 
sagblad kan ikke festes 
forsvarlig   

Klem skrue / unbrako 
nøkkel slitt 

Skift klem skrue / unbrako 
nøkkel   

Bajonett sag arbeider dårlig 
under kapping  

Luftinntak tilstoppet 
 
 
Trykkluft har ikke 
tåkesmøring / motoren 
løper tørt  

Rengjør de to sinter metall 
lyddempere  
  
Fyll luftbehandling enhet 
med olje. Kontroller olje 
tilførsel (2-5 dråper  
(kubikkfot pr minutt) luft 
forbruk 

Andre problemer  Kontakt autorisert service 
verksted 
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Reparasjons instruksjoner 

Demontering og montering bør bare gjøres ved å benytte de aktuelle tegninger. 
 
Demontering 
 
Gir hus 
Fjern deksel hode pos. nr. 1. Løsne klem skruer pos. nr. 2 og fjern gir hus deksel 2 pos. nr. 
9. Trekk ut av gir hus deksel 1 pos. nr. 28 følgende deler: rulle guide pos. nr. 120 med lager, 
rulle brakett pos. nr. 124 med lager, vinkeldrev pos. nr. 24, aksial nålelager pos. nr. 25 og 
aksial skive pos. nr. 26. Fjern støtte sko pos. nr. 15 fra gir hus deksel 2 pos. nr. 9. Fjern 
skruer pos. nr. 6 og ta ut styring pos. nr. 7 og pakning pos.nr. 8. Fjern fjærtrykk stykke pos. 
nr. 14, trekk ut forbindelses stag pos. nr. 5, fjern pinne pos. nr. 10, nålelager pos. nr. 11 og 
glidekloss pos. nr. 17.  
 
Motor 
Fjern skruer pos, nr. 31 og trekk ut komplett håndtak. Demonter motor endedeksel pos. nr. 
17 og fjern o-ring pos. nr. 16. Bank ut innvendige motor deler. Press ut alle indre deler fra 
motor. Ved å slå med en gummiklubbe på endeplate pos. nr. 3, sylinder foring pos. nr. 7 kan 
bli fjernet. Dra ut endeplate pos. nr. 3 med lager pos. nr. 4 og distanse pos. nr. 6 fra rotor. 
Adskill pinjong pos. nr. 20 fra rotor og fjern endeplate pos. nr. 12 med lager fra rotor. Trekk ut 
lyddemper fra motor hus pos. nr. 1.   
 
Håndtak 
Skru ut nippel pos. nr. 29 med reduserings nippel. Ta ut trykkfjær pos. nr. 28, kule pos. nr. 
27, pinne pos. nr. 25 og tetnings ring pos. nr. 26. Slå ut senterpinne for start/stopp trykker 
pos. nr. 24 og fjern start/stopp trykker pos.nr. 23. Erstatt hylse pos. nr. 32, styrehylse pos. nr. 
33, trykkfjær pos. nr. 34 og låsebolt pos. nr. 35 (bare hvis det er nødvendig) Foring pos. nr. 
32 og styre hylse pos. nr. 33 er limt og vil løsne bare etter oppvarming.  
 
Montering 
 
Montering utføres hovedsakelig i motsatt rekkefølge. Husk spesielt på de følgende deler!  
 
Håndtak 
Kontroller etter montering. Se etter lekkasje og korrekt senterpinne på start/stopp trykker. 
Sjekk også låse bolt. 
 
Motor     
Hvis lager pos. nr. 4 og 13 i ende plater pos. nr. 3 og 12 er erstattet, må motor monteres. 
I tilfelle hvis nye distanser pos. nr. 6 og 15 er montert. Press lager inn i ende platene uten 
slark for å finne ut dimensjon på shims på grunn av låsering. Klaring mellom rotor og 
endeplater skal være ca. 0,04 mm pr. side.  Gjør funksjons måling av motor med håndtak 
ved å kontrollere ubelastet hastighet (ca. 15.000 omdreininger ved arbeidstrykk på 6 bar.   
 
Gir hus 
Monter forbindelses stag pos. nr. 5 i korrekt posisjon. Sjekk det komplett monterte 
vinkeldrev pos. nr. 24 med lager og skruer, at det løper lett og ledig. Monter komplett rulle 
brakett pos. nr. 124. Test at rulle guide kan beveges lett.  Monter sammen gir hus pos. nr. 2 
og trekk over hode beskyttelse. Monter sammen komponentene, motor med håndtak og gir 
hus. Fyll gir hus med fett for eksempel alypsol-D8024 (ca. 80 gram)  
Gjør følgende funksjons test: kapasitet, kraft og start reaksjon.  
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Utskifting av lameller 
For å erstatte hoved slitedeler (lameller) utfør som følger: 
Demonter luftslange fra håndtak. Løsne skruene pos. nr. 27 på gir huset, og ta av motor med 
håndtak. Fjern pinjong pos. nr. 20 fra rotoraksel. Fjern motor deksel pos. nr. 17. Trekk ut 
rotor pos. nr. 10 med endeplate pos. nr. 12 og lammer pos. nr. 11. Det vil hjelpe å slå med en 
gummihammer på kanten av motor huset pos. nr. 1. Når dette er gjort kan sylinder foring 
pos. nr. 7 med bakre endeplate pos. nr. 3 trekkes ut.  
 
 
Advarsel! 
Bruk aldri kraft!  
Skift lameller pos. nr. 11, rengjør motor spalter, kontroller overflater og poler hvis 
nødvendig. Skyv sylinder foring pos. nr. 7 i huset. Vær oppmerksom på korrekt posisjon. 
Monter distanse pos. nr. 6 igjen, se etter at den indre skrå kant, samt distanse pos. nr. 15 
peker mot rotoren. Skyv på plass rotor pos. nr. 10 med nye lameller pos. nr. 11 og endeplate 
pos. nr. 12 med lager. Sett på plass o-ring pos. nr. 16 og monter motor deksel med skruer.  
Ny rotor må kunne dreies lett. Hvis ikke, lette slag med en gummi hammer direkte på motor 
huset kan hjelpe for å få rotoren til å løpe fritt. Deretter monter pinjong pos. nr. 20 med 
skruer på gir hus. Monter luft tilførsel og utfør funksjonell test.  
 
Erstatt slitte deler, spesielt lameller når det er nødvendig. 
Lameller er å betrakte som slitt, hvis de er mindre en 9,5 mm.        
 
    
 

 

 
Reservedeler 
Bare originale reservedeler må brukes. Enhver skade om måtte oppstå på grunn av at 
uoriginale reservedeler og tilleggsutstyr er brukt, vil bli avslått.  
 
 
 
Komponent liste over bajonett sag 5 1217 0010 
 
Pos. nr.  Antall Beskrivelse Del nr.   Merknader 
 1 Motor med håndtak 5 1217 1600  Se side 16  
 1 Gir hus 5 1216 4000  Se side 18 
 1 Reduserings nippel 9 2203 0150   
18 2 Lyddemper R 1/2" 9 3801 1210   
 

Original (ny) 10,5 mm 

Slitt (erstatt) < 9,5 mm 

Lamell 5 1216 1050 
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Tegning med deleliste over motor med håndtak 5 1217 1600 
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Deleliste over motor med håndtak 5 1217 1600 
 
 
 
Pos. nr. Antall Beskrivelse Del nr.  Merknader 

 1 Motor komplett 5 1217 1000  Pos. nr. 1-21 
1 1 Motor hus 5 1216 1010   
2 1 Lyddemper 5 1216 1710   
3 1 Endeplate 1 1430 1110   
4 1 Kulelager 9 1003 0010 *  
5 1 Låsering 9 1703 0050   
6 1 Distanse 1 1430 1080   
7 1 Sylinder foring 5 6030 1020   
8 1 Adapter hylse 9 1630 1060   
9 1 Adapter hylse 9 1630 1060   

10 1 Rotor 5 1217 1030   
11 5 Lamell 5 1216 1050 *  
12 1 Endeplate 5 6030 1100   
13 1 Kulelager 9 1003 0370 *  
14 1 Låsering 9 1703 0070   
15 1 Distanse 5 1202 1080   
16 1 O-ring 9 1901 4950 *  
17 1 Motor deksel 5 1216 1120   
19 1 Pakning 5 1218 4190   
20 1 Pinjong 5 1216 4170   
21 1 Kulelager 9 1003 0470 *  
 1 Håndtak komplett 5 1216 6000  Pos. nr. 22-37 

22 1 Håndtak 5 1216 6910   
23 1 Trykker start/stopp 5 6003 3040   
24 1 Senterpinne 9 1641 0020   
25 1 Ventil for trykker 9 1619 1360   
26 1 Tetningsring 9 1903 0990   
27 1 Kule 9 1017 0070   
28 1 Trykkfjær 9 1803 1210   
29 1 Nippel 9 2205 2070   
30 4 O-ring 9 1901 3140 *  
31 4 Syl. hode skruer 9 1110 4010   
32 1 Foring 5 1216 3160   
33 1 Styrehylse 5 1216 3170   
34 1 Trykkfjær 9 1803 3360   
35 1 Låsebolt 5 1216 3150   
36 1 Stjerneskrue 9 1166 0170   
37 1 Startsperre 5 1216 3180   

 
 
*.  Slitedel, bør lagerføres i tilfeller av kontinuerlig bruk. 
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Tegning med deleliste over gir hus 5 1216 4000 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5 1217 0010 19 Januar 2013 
 

Deleliste over gir hus 5 1216 4000 
 
 
 
Pos. nr. Antall Beskrivelse Del nr.   Meknader 

1 1 Deksel kappe 5 1216 9010   
2 5 Klem skrue 9 1100 3120   
 1 Feste bladstyring komplett 5 1216 7920  Pos. nr. 3 og 4 

4 1 Senterpinne 9 1642 0220   
5 1 Forbindelses stag 5 1216 4260   
6 3 Syl. hode skrue 9 1110 1040   
7 1 Styring 5 1216 4310   
8 1 Tetning 5 1216 4320   
9 1 Gir boks hus 5 1216 4010   
10 2 Sylinderpinne herdet 9 1631 0150   
11 1 Nålelager 9 1013 0450   
13 1 Syl. hode skrue 9 1110 3080   
14 1 Trykkstykke fjær 9 1810 0080   
15 1 Mothold 5 1216 7070   
16 1 Spennstift 9 1630 0870   
17 1 Glidekloss 5 1216 4180   
18 1 Trykkfjær 9 1803 4360   
19 1 Stålkule 9 1017 0050   

 1 Vinkeldrev komplett 5 1216 4930  Pos. nr. 22, 23+24 
22 1 Aksel 9 1014 0230   
23 1 Nålelager 9 1014 0230   
24 1 Vinkeldrev 9 1024 0420   
25 1 Aksial nålelager 9 1024 0420   
26 1 Aksial skive 9 1024 0410   
27 4 Syl. hode skrue 9 1110 3100   

 1 Gir hus underdel 1 komplett 5 1216 4920  Pos. nr. 28 og 30 
29 1 O-ring 9 1921 1430 *  
30 1 Bolt 5 1216 4370   

120 1 Rulle guide 5 1216 4370   
 2 Nålelager med hylse og aksel 5 1216 4970  Pos. nr. 121,122,123 

 1 Rulleholder komplett 5 1216 4410  Pos. nr. 121 - 124 
      
      

125 1 Hylse 5 1216 4480   
126 1 Nålelager 9 1014 0120   
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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 6 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. 
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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. 
 
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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