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HR MASKIN AS

Les all informasjon i denne veiledningen for å bli raskt kjent med maskinen, og 
for å være i stand til å fullt utnytte dens funksjoner.   Denne maskinen vil tjene 
deg i mange år fremover hvis du håndterer, vedlikeholder og behandler den 
riktig.

Forord

All teknisk informasjon, data og instruksjoner for igangsetting, drift og vedlike-
hold som finnes i denne brukerveiledningen,  representerer den siste status på 
tidspunktet for trykking. 

Produsenten påtar seg intet ansvar for skader som følge av manglende over-
holdelse av bruksanvisningen, bruk til andre formål enn det tiltenkte formålet, 
uprofesjonelle reparasjoner,  uautoriserte endringer eller bruk av ikke-godkjente 
reservedeler og tilbehør, verktøy og smøremidler.

Maskinens eier er til enhver tid ansvarlig for at den brukes riktig.

Juridisk ansvar

Dette dokumentet er beskyttet av opphavsrett. 

Enhver kopiering eller opptrykk,  helt eller delvis,  er kun tillatt etter skriftlig 
godkjennelse av HR Maskin.

Copyright

Ved mottak og før første gangs bruk skal maskinen inspiseres for transportskader 
og eventuelle feil i leveringsomfang. 

Rapporter skader eller mangelfull levering til din leverandør eller forhandler 
umiddelbart.

Med denne leveransen skal følgende komponenter være inkludert:

Leveringsomfang og mottakskontroll

1 stk. Båndsag 1 stk Bruker veiledning
1 stk. Sagblad 10-14 tanning
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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.

Innledning

•	 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.

•	 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.

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

•	 Personer som på grunn av deres fysiske, mentale eller motoriske tilstand, ikke 
er i stand til å bruke maskinen på en sikker måte, må kun betjene maskinen 
under oppsyn eller veiledning av en ansvarlig person.

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

•	 Vær oppmerksom og bruk sunn fornuft.

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

•	 Hold arbeidsplassen ryddig, ren og i orden. 

•	 Pass på at arbeidsplassen har tilstrekkelig belysning ( >300 Lux)

•	 Hold uvedkommende borte fra arbeidsstedet, maskinen og tilhørende led-
ninger/kabler /slanger mens arbeidet pågår

•	 Ved arbeid på stillasje skal alltid operatør og maskin sikres med sikker-
hetsstropp for å forhindre/begrense skader ved brudd i kraftforsyning, fall eller 
andre farlige hendelser.

Arbeidsplassen

I tillegg til det verneutstyr som gjelder for den enkelte arbeidsplass, skal oper-
atøren alltid bruke det verneutstyr som maskinleverandør anbefaler.  Generelt 
gjelder følgende:

•	 Ikke bruk løstsittende klær, utstyr eller smykker som roterende eller bevelige 
deler på maskinen kan ta tak i.

•	 Dekk til langt hår.

•	 Bruk alltid vernesko.

•	 Bruk alltid vernebriller og hørselsvern.

Personlig verneutstyr

•	 Gjennomfør generell sikkerhetskontroll av maskin og utstyr før bruk.

•	 Forlat aldri maskinen uten tilsyn når den er tilkoblet.

•	 Bruk påkrevd personlig verneutstyr og annet anbefalt eller nødvendig sikring-
sutstyr til maskinen.  Sikkerhetstiltak for denne maskinen er beskrevet senere i 
denne veiledningen.

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

•	 Press aldri en 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.

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

•	 Fjern alle innstillingsverktøy og justeringsnøkler før maskinen startes.

Generelt om maskiner
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Alle maskiner kan være farlige.  Vær derfor nøye med å følge alle anvisninger i 
denne brukermanualen.  De er laget for din sikkerhet.

•	 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.

•	 Bær aldri maskinen i trykkluftslangen.

•	 Kontroller alltid hvilket lufttrykk som er anbefalt. Bruk aldri høyere luft-
trykk enn det som er oppgitt av leverandøren. For høyt luftrykk vil redusere 
levetiden og det kan i tillegg 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

•	 Pass på at trykkluften som benyttes er ren og uten fuktighet. Trykkluftslangen 
skal alltid blåses ren FØR tilkobling av pneumatisk utstyr og maskiner.

•	 Tilsett ALLTID luftsmøring i trykkluften med mindre brukerveiledningen 
tydelig gir annen beskjed.

•	 Pneumatiske maskiner bør i utgangspunktet ikke kjøres uten belastning fordi 
det kan resutltere i unødvendig varmeutvikling og/eller slitasje.

•	 Tilførselsslange for trykkluft skal ALLTID ha kobling med ventil (med stenge-
mekanisme) mot maskinen for å forhindre fritt utslipp av trykkluft ved frako-
bling.  Monter ALDRI hurtigkoblingen på selve maskinen.  Piskende slange kan 
påføre skade på personer og materiell.

•	 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 om-
råder.   Ex / Atex-merkede maskiner skal brukes i henhold til klassifiseringen 
oppgitt for hver enkelt maskin.

Generelt om luftdrevne maskiner

UNNGÅ GNISTDANNELSE I EKSPLOSJONSFARLIGE OMRÅDER.   
SPYL ALLTID ARBEIDSSTYKKE OG SAGBLAD MED RENNENDE 
VANN UNDER ARBEID.
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Denne maskinen er laget for et lufttrykk (arbeidstrykk) på mellom 4 og 6 bar.  
Bruk regulator for å redusere lufttrykket hvis trykkluftanlegget leverer et høyere 
arbeidstrykk.

Bruk av for høyt lufttrykk kan skade pakninger og øke belastningen på maskinen. 
Resultatet er ofte skader og forkortet levetid.

Lufttrykket skal alltid måles på tilkoblingspunktet.

Om lufttrykk

Maskinen vil ikke oppnå optimal kapasitet hvis ikke trykkluftanlegget leverer 
minimum nødvandig luftmengde ved maskinens tilkoblingspunkt.

Om luftforbruk

Pass på at trykkluftslangen har tilstrekkelig nødvendig kapasitet i forhold til 
nødvendig luftforbruk.

Blås alltid slangen ren for vann og forurensinger før maskinen tilkobles.

Bruk luftbehandlingsenhet med filter/vannutskiller for å forhinre rust og skader 
på maskinen.

Om trykkluftslange

Vi anbefaler alltid at det tilsettes olje i trykkluften, også for smørefrie modeller. 

Trykkluft UTEN oljetilførsel vil raskt føre til stor slitasje og korrosjon med vesentlig 
kortere levetid som resultat.

Det anbefales en pneumatisk serviceenhet som består av filter, regualtor og 
oljesmører.   Denne enheten bør aldri være mer enn 5 mtr. unna verktøyet / 
maskinen.

Oljesmøreren bør tilføre olje i trykkluften etter følgende formel:

Antall dråper i minuttet = (Luftforbruk i ltr/sek) x 0,2
(hvor en dråpe er ca. 15mm³).

Om bruk av oljesmører
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Denne båndsagen er beregnet for tørr-kapping av ulike materialer, rør og pro-
filer.  Sagen kan festes til arbeidsstykket med en egnet klemme.

Bruksområde / tiltenkt bruk

Maskinens eier er ansvarlig for at den blir brukt riktig.

All annen bruk faller på utsiden maskinens bruksområde.  Slik 
bruk kan representere en fare for skade på maskin,
arbeidsområde og personell.

Før bruk er det viktig å kontrollere at maskinen ikke er skadet, og at alle funks-
joner virker som de skal.  En slik sikkerhetskontroll vil redusere risikoen for skader 
og ulykker, samtidig som det gir en mer driftsikker maskin med lang levetid.

Sikkerhetskontroll pneumatiske sager

Ikke bruk en maskin med skader elller defekte komponenter.

•	 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 perfekt.

•	 Kontroller at maskinen ikke er skadet, har feil eller løse deler.

•	 Foreta en funksjonstest av maskinen.  Kontrollèr at start-/stopp bryter, motor 
og tilkoblinger fungerer som de skal.   Ikke bruk maskin med defekt start-/
stopp bryter/ventil.

•	 Kontrollèr festebrakett for sagblader er komplett og i orden.

•	 Kontroller at det ikke er skjevheter i sag, og klemmer (når disse brukes sam-
men).

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

•	 Alle defekte deler eller skader skal utbedres av et autorisert verksted.

Les gjennom hele denne brukerveiledningen før første sikkerhets-
kontroll gjennomføres.
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1 32 4

678

1 Strammehendel 6 Håndtak 11 Håndtak
2 Låseklips for bakdeksel 7 Sikkerhetsbryter
3 Sagblad 8 Start / stopp bryter
4 Anleggsbrakett 9 Eksosnippel
5 Tilkobling 10 Justering av løpehjul

Spitznas  Båndsag  9x7”   (5 6062 0010)

9

5

1011
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MODELL 5 6062 0010

KAPASITET
Kuttekapasitet for rør Ø180 mm
Kuttekapasitet for profiler 240 x 180 mm

MOTOR
Motoreffekt 1,0 kW
Lufttrykk 4 - 6 bar
Luftforbruk 750 - 1200 ltr/min
Overflatehastighet (4 bar) 73 mtr/min
Overflatehastighet (6 bar) 90 mtr/min

TILKOBLING
Gjengestørrelse for kobling R 1/2” (inv)
Diameter (ID) trykkluftslange Ø13 mm

MASKIN
Lengde 790 mm
Høyde 290 mm
Bredde 285 mm
Vekt 16,0 kg

STØY OG VIBRASJON
Støynivå 83.8 - 87.3 dB(A)
Vibrasjonsnivå 1,5 m/s²

YTTERLIGERE INFORMASJON
ATEX-klassifisering ---

Tekniske data  Spitznas  Båndsag  9x7”   (5 6062 0010)
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Når man skal velge sagblad er det viktig at man tar hensyn til arbeidsstykkets 
materialkvalitet og godstykkelse.

En viktig hovedregel er at den største avstanden mellom 2 tenner på et sagblad 
aldri må overstige godstykkelsen på arbeidsstykket.  2 tenner skal alltid være i 
inngrep samtidig.

En annen hovedregel er at man ofte velger finere tanning på hardere materialer.

Spør din leverandør hvis du er usikker.

Valg av sagblad / tanning

•	 Etterfyll olje på serviceenheten om nødvendig.

•	 Påse at sagbladet har egnet tanning og at det ikke er skadet eller sløvt

•	 Blås gjennom slange, rengjør koblinger og koble til lufttilførsel

•	 Identifiser materialkvaliteten på arbeidsstykket før du kapper.  Reduser skjære-
hastigheten ved å redusere lufttrykket om nødvendig.

•	 Påse at arbeidsstykket er festet godt slik at det ikke kan bevege seg under kap-
ping (roteres eller flyttes).

•	 Pass på at det som kappes bort ikke skader materiell eller personer når det 
løsner.

Planlegg arbeidsoppgaven

Spitznas sine båndsager kan brukes til håndholdt kapping.  De kan også mon-
teres på klemmer for vinkelrett kapping av rør eller profiler.

Det leveres en type klemme for feste på rør, og en annen type for profiler.  Se HR 
Maskin sin produktkatalog for ytterligere informasjon.

Feste til arbeidsstykket

Båndsagen har driv- og løpehjul med gummibaner mot sagbladet. 

Bruk derfor ALDRI skjæreolje eller fet kjølevæske.  Da blir gum-
mibanene glatte, og sagbladet vil slure og gli av drivhjulene.

Bruk rent vann for å kjøle og unngå gnistdannelse ved kapping.

Skjæreolje / kjølevæske

•	 Plasser alltid anleggsbraketten godt inntil arbeidsstykket før maskinen startes.

•	 Start ALLTID sagen før tennene kommer i kontakt med arbeidsstykket.

Før skjæring
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Motoren startes ved å trykke inn start-bryteren.  Bryteren må trykkes helt inn for 
maksimalt luftinntak.

Motoren stanses ved at bryteren slippes helt tilbake.

Starte og stoppe motoren

Ikke bruk overdrevent matetrykk.  For høyt matetrykk gir et dårligere og skjevere 
kutt, og påfører sag og sagblad unødvendig belastning.  La sagens vekt be-
stemme matetrykket.  Hjelp eventuelt til med lett matetrykk.

Mating

Bladets hastighet reguleres enten ved å regulere lufttrykket, eller ved å regulere 
trykket på start/stopp-bryteren.

Lufttrykket bør være mellom 4 og 6 bar.  Overflatehastigheten ved 4 bar er 41 
mtr/min.  Ved 6 bar er hastigheten 61 mtr/min. (Start/stopp-bryter trykket helt 
inn).

Regulere hastighet

Ved håndholdt kapping uten bruk av festebrakett / klemme, er det viktig at 
sagen holdes så rett som mulig.  Vridning eller lett rotasjon av bladet vil medføre 
vesentlig kortere levetid på sagbladet, samtidig som kuttet blir skjevere.

Håndholdt kapping

For å oppnå så godt resultat som mulig er det viktig at man plasserer sag og 
sagblad riktig i forhold til arbeidsstykket.  Her er noen eksempler:

Riktig plassering av sag / sagblad

RIKTIG FEIL

RIKTIG FEIL RIKTIG FEIL



14

HR MASKIN AS

Koble alltid sagen fra trykkluft før sagblad monteres eller byttes.  Trykk på start/
stopp-bryteren etter at trykkluften er frakoblet for å slippe ut eventuelt lufttrykk 
i motoren.

Bytte og montere sagblad

Vri strammehendelen (A) medurs for å løsne sagbladet 
fra drivhjulene. 

Åpne bakdekselet ved å åpne de 2 klipsene (C) som 
holder det lukket.

Fjern sagbladet fra drivhjulene, og trekk det ut av 
bladstyringene.

Rengjør saghus, bladstyringer og drivhjul for spon og 
skitt.

Kontroller at alle lager i bladstyringene fungerer før nytt blad monteres.  Pass på 
at sagbladets tenner monteres i riktig retning.

Pilen på bildet viser sagbladets dreieretning og riktig 
retning på tanning.

Skyv bladet inn i bladføringene, og “vri” det på plass 
rundt drivhjulene.

Vri strammehendelen moturs (A) tilbake til utgangspo-
sisjonen.  Lukk igjen bakdekselet på sagen, og lås det 
med de 2 klipsene.

Koble så på trykkluft og start og stopp sagen noen ganger for å kontrollere 
at sagbladet ligger korrekt på drivhjulene under drift.  Juster eventuelt med 
stilleskrue (B)

Sagen har 2 bladstyringer.  En på hver side av arbeidsområdet.  Bladstyringene 
styrer og vrir bladet i riktig posisjon.  Skissen under viser hvordan kulelagerene 
skal plasseres ved bytte og montering av nye bladstyringer på sagen.

Bladstyringer

A B

C
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Rengjør alltid maskinen etter bruk.  Slå av maskinen og koble fra trykklufttilførsel  
før rengjøring starter.

•	 Bruk alltid vernebriller hvis trykkluft brukes.  Pass på at spon og støv ikke 
blåses inn i åpninger / luftinntak på maskinen

•	 Fjern støv og spon.  Tørk av oljesøl. 

Rengjøring

Når du er ferdig med arbeidsoppgaven stanser du sagen, ved å slippe bryteren.

•	 Steng lufttilførselen til maskinen

•	 Trykk på start / stoppbryteren for å slippe ut resterende trykkluft

•	 Koble fra trykkluftslange

•	 Demonter sagen fra klemmen / festet

•	 Rengjør sag og øvrig utstyr

Etter bruk

Før lagring skal maskinen alltid rengjøres.  Se eget avsnitt om rengjøring.  Pass på 
at maskinkassen også er ren og uten oljesøl.  Sett inn beveglige deler med tynn 
olje før lengre lagring.

Maskinen skal lagres i maskinkassen på et rent, tørt og frostfritt sted utenfor rek-
kevidde for barn og andre uvedkommende.

Generelt om lagring
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Kun originale reservedeler må brukes.  Ved bruk av uoriginale deler bortfaller 
garanti og produsentens ansvar for produktet.

Reservedeler

HR Maskin har eget serviceverksted for reparasjon av maskiner i vårt varesorti-
ment.  Ta kontakt med oss før maskiner sendes inn til service eller reparasjon.

•	 Reparasjoner kan bare utføres av et autorisert verksted.   Ukvalifiserte repa-
rasjoner kan føre til betydelig fare for brukeren. 

•	 Reparasjoner i garantiperioden kan kun utføres av et av våret verksted.  Bruk 
av annet verksted medfører bortfall av garanti.

•	 Defekte deler må bare skiftes ut med originale reservedeler.  Kun originale 
komponenter garanterer at kravene til sikkerhet er oppfylt.

Service og reparasjoner

Løpende vedlikehold
Godt vedlikehold er nøkkelen til lang levetid, redusert slitasje, høy driftssikkerhet 
og reduserte kostnader på pneumatisk utstyr og maskiner. P åse alltid at maski- P åse alltid at maski-
nen er i perfekt stand uten løse deler eller defekter før du bruker den.  Alle løse 
skruer og deler må trekkes til eller festes.

Pass alltid på at maskinen er slått av og frakoblet trykkluft før vedlikehold av 
maskinen utføres.   Følgende viktige punkter bør sjekkes: 

•	 Blås ren og rengjør alle slanger og koblinger med jevne mellomrom.

•	 Bruk alltid servicestasjon med oljesmører, filter og vannutskiller

•	 Bruk alltid originalt ekstrautstyr og reservedeler.

•	 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 luft-
inntaket 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. Generelt 
gjelder at slagmekanismer og vibrasjonsdempere bør sjekkes og om nødven-
dig smøres etter hver 60. driftstime.   Gir og andre roterende lagre bør sjekkes 
og smøres etter hver 300. driftstime. 

•	 Korrekt mengde fett er meget viktig for å oppnå god smøring av lav varmeu-
tvikling.   Veivhuset har 100g fett.  Vinklet girhus har 40 g og det rette girhuset 
har 30g fett.  (Spitznas fett 400g art.nr. 9 9902 0130,  100g art.nr. 9 9902 0250).

•	 Utfør alltid reparasjoner på verksted godkjent av leverandøren.
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PROBLEM ÅRSAK LØSNING

Sagen starter ikke Trykkluft ikke tilkoblet Koble til maskinen

For dårlig lufttilførsel Sjekk kompressor, ventil og 
filter i luftinntak

Is i eksos / lyddemper Fjern is og vann.  Bruk 
frostsikker olje.

Sagen skjærer ikke 
tilfredsstillende selvom 
motoren virker normalt

Sagbladet er sløvt Bytt til nytt sagblad

Sagbladet er montert feil Pass på at tanningen på 
sagbladet er riktig i forhold 
til drivretning

Sagblad er ikke strammet Stram sagbladet

Feil kvalitet / tanning på 
sagblad

Skift til riktig type sagblad

Feil skjærehastighet Juster lufttrykket

Vibrasjon Materialet som skal kappes 
er ikke festet godt nok

Spenn fast arbeidstykket så 
nær arbeidsområdet som 
mulig.

Sagblad med fast tanning Bytt til sagblad med varia-
bel tanning.

Andre problemer Kontakt aut. verksted

Feilsøking
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Deletegning Spitznas  Båndsag  9x7”   (5 6062 0010)
Tegning (5 6062 8000)

Pos Del nr. Beskrivelse Ant
1 5 6054 7000 Frame Assy. 1
2 5 6030 4000 Gearbox 1
3 5 6030 4290 Intermediate cover 1
7 5 6031 8180 Drive pulley, Assy. (7.1+7.2) 1
7.1 5 6031 8080 Drive pulley 1
7.2 5 6031 8050 Pulley tire 1

12 9 1113 4090 Counter-sunk screw 3
13 9 1714 0040 Stop washer 6

Pos Del nr. Beskrivelse Ant
60 5 6031 7990 Guide unit II 1
68 9 3329 0010 Snap ring 2
69 9 1112 3150 Socket head screw 2

74 5 6031 8100 Work stop 1
75 9 1210 0030 Hexagonal nut 2
77 9 1112 4100 Socket head screw 4
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Deletegning Spitznas  Båndsag  9x7”   (5 6062 0010)
Tegning (5 6062 8000)

Pos Del nr. Beskrivelse Ant
13 9 1714 0040 Stop washer 6
27 5 6030 8360 Tension shaft 1
28 5 6030 6210 Tension lever 1
29 9 1630 0020 Brace 1
30 5 6003 7040 Yoke 1
31 5 6003 7060 Tension sleeve 1
32 9 1112 3110 Socket head screw 1
33 5 6030 7930 Tension element, assy. (+33.1) 1
33.1 5 6030 7280 Pulley shaft 1
36 9 1112 5160 Fillister-head Screw 2
37 9 1808 0240 Tension Spring 2
40 5 6031 8180 Drive pulley, Assy. (40.1+40.2) 1
40.1 5 6031 8080 Drive pulley 1
40.2 5 6031 8050 Pulley tire 1
41 5 6030 8580 Bearing ring 1

Pos Del nr. Beskrivelse Ant
42 9 1113 4070 Counter-sunk screw 3
43 9 1014 0330 Needle sleeve 1
44 9 3333 0010 Axial disc 2
45 9 3325 0870 Washer 1
47 9 1116 5020 Flat-head screw 1
48 9 3325 0850 Washer 1
50 5 6031 7980 Guide unit I 1
58 9 3329 0010 Snap ring 2
59 9 1110 2020 Socket head screw 2
70 5 6030 8410 Threaded pin 1
71 9 1203 0310 Hexagonal nut 1
72 9 1210 0120 Hexagonal nut 1
73 9 3302 0020 Washer 3
75 9 1210 0030 Hexagonal nut 2
76
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Deletegning Spitznas  Båndsag  9x7”   (5 6062 0010)
Tegning (5 6054 7000)

Pos Del nr. Beskrivelse Ant
2 5 6031 7120 Cover RH 1
3 5 6031 7230 Cover LH 1
4 9 3920 0100 Protected link lock 2
5 9 3920 0110 Counterpiece 2
6 9 1644 0110 Pop rivet 8
7 5 6030 7080 Hinge plate 8

Pos Del nr. Beskrivelse Ant
1 5 6030 4020 Rim of the gear 1
2 5 6030 4170 Gear pinion 1
3 5 6032 4920 Planetary wheel carrier, Assy. 1
4 9 1015 0790 Needle cage 3
5 5 6030 4040 Planetary wheel 3
6 5 6032 4920 Planetary wheel carrier, Assy. 1
7 9 1015 0790 Needle cage 3
8 5 6030 4040 Planetary wheel 3
9 5 6030 4830 Planetary wheel carrier, Assy. 1
10 9 1015 0790 Needle cage 3
11 5 6030 4040 Planetary wheel 3
12 5 6030 4580 Bearing ring 1
14 9 1027 0300 Grooved ball bearing 2
15 9 1702 0210 Snap ring 2
20 5 6032 4370 Pinion 1
21 5 6032 4370 Pinion 1

Deletegning Spitznas  Båndsag  9x7”   (5 6062 0010)
Tegning (5 6030 4000)
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Deleliste Spitznas  Båndsag  9x7”   (5 6062 0010)
Tegning (5 6037 0020)

Pos Del nr. Beskrivelse Ant
1 5 6037 1010 Motor housing with handle 1
2 2 2405 1100 End plate 1
3 9 1001 0040 Grooved ball bearing 1
4 9 1703 0030 Snap ring 1
5 5 6101 1080 Spacer ring 1
6 5 6030 1020 Cylinder bushing 1
7 9 1642 0080 Spiral pin 1
8 9 1642 0080 Spiral pin 1
10 5 6030 1030 Rotor 1
11 5 6101 1050 Vane 5
12 5 6030 1100 End plate 1
13 9 1003 0370 Grooved ball bearing 1
14 9 1703 0070 Snap ring 1
15 5 1202 1080 Spacer ring 1
18 5 6031 1140 Tension ring 1
20 9 1905 1220 Shaft sealing ring 1
22 9 3801 1030 Silencer -  sintered metal 1

Pos Del nr. Beskrivelse Ant
23 5 6011 3040 Valve pusher 1
24 9 1641 0020 Double notched taper pin 1
25 5 6011 3150 Slide 1
26 9 1171 9240 Locking screw 1
27 9 1803 3360 Pressure spring 1
31 9 1903 0160 Gasket 1
32 9 1619 1360 Cylinder pin 1
33 9 1017 0080 Steel ball 1
34 9 1803 0250 Pressure spring 1
35 9 1901 3160 O-Ring 1
36 5 6031 1580 Sealing washer 1
37 5 6031 1570 Valve seat 1
38 5 6031 1590 Pin guide 1
39 9 1146 2010 Threaded pin 2
40 9 1901 5880 O-Ring 2
41 9 1703 0110 Snap ring 1
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Pos Del nr. Beskrivelse Ant
51 5 6031 8130 Guide holder 1
52 9 1619 0170 Pin 1
53 9 1001 0290 Grooved ball bearing 5
54 9 3322 0060 Spring washer 6
55 9 3302 0150 Washer 4
56 9 1110 2020 Fillister-head screw 2
58 9 3329 0010 Locking plate 2
59 9 1112 3110 Fillister-head screw 2

Pos Del nr. Beskrivelse Ant
61 5 6031 8130 Guide holder 1
62 9 1619 0170 Pin 1
63 9 1001 0290 Grooved ball bearing 5
64 9 3322 0060 Spring washer 6
65 9 3302 0150 Washer 4
66 9 1110 2020 Fillister head screw 2
68 9 3329 0010 Locking plate 2
69 9 1112 3150 Fillister-head screw 2

Deleliste Spitznas  Båndsag  9x7”   (5 6062 0010)
Tegning (5 6031 7980 og 5 6031 7990)
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Vibrasjonsnivå oppgis i m/s² (meter per sekund per sekund).  Daglig vibrasjons-
eksponering 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 eksponer-
ing 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 leverandørene oppgitte vibrasjonsnivåer for maskiner er vanligvis målt 
under forhold som ikke tilsvarer vanlig bruksmåte for maskinen, 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 vibrasjonsnivå 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

Hånd- og armvibrasjoner

Deponering av emballasjen

Returner alltid emballasje til et egnet innsamlingssted.   Ved å returnere produk-
tene til innsamling er du med på å forhindre ukontrollert avhending og fremme 
gjenbruk av materialressurser.

Kassering av gamle maskiner

Avfallshåndtering av brukte maskiner skal ikke behandles som vanlig hushold-
ningsavfall, men skal leveres på et mottakssted for resirkulering slikt utstyr.

Ytterligere informasjon om resirkulering av denne type produkter får du hos din 
kommune eller der du kjøpte produktet.

Gjennom ditt bidrag til korrekt avfallshåndtering beskytter du miljøet og dine 
medmenneskers helse.

Avhending av skjæreolje o.lign.

Følg anvisninger fra produsenten av skjæreoljen.

Avfallshåndtering
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Samsvarserklæring
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