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VIGTIG MEDDELELSE 
 
 

VIGTIG MEDDELELSE 
 

ADVARSEL!! 
Forkert betjening af udstyr og maskine kan medføre alvorlig personskade eller dødsfald. 
Læs, forstå og følg omhyggeligt betjenings-og sikkerhedsinstruktionerne i denne vejledning, før diamantbo-
ringsudstyret anvendes. 

 
 

ADVARSEL!! 

Denne maskine er til våd & tør kerneboring. Brug den aldrig til andre formål. 

 
 

ADVARSEL!! 
Denne vejledning er ophavretsligt beskyttet. Udgivelse af de tekniske oplysninger og tegninger i vejledningen 
uden forudgående tilladelse fra Shibuya Company, Ltd. er ulovligt. 

 
 
BEGRÆNSET GARANTI 
 
 
 

BEGRÆNSET GARANTI 
 
Alle Shibuya diamantboremaskiner er grundigt synet og gennemtestet, før de forlader fabrikken. Hvis 
der opstår problemer, skal hele maskinen returneres i forudbetalt forsendelse til din nærmeste autorise-
rede Shibuya-forhandler. Hvis inspektion viser, at problemet skyldes udført arbejde eller anvendte ma-
terialer på fabrikken, udføres alle reparationer gratis og maskinen vil blive sendt tilbage. 
 
Denne garanti dækker ikke i følgende tilfælde: 
 
(1) Hvis reparationer eller forsøg på reparation er udført af personer, der ikke er tilknyttet en auto-

riseret Shibuya-forhandler. 
(2) Hvis reparationer skal udføres pga. almindelig slidtage. 
(3) Hvis maskinen er anvendt forkert eller har været involveret i en ulykke. 
(4) Hvis maskinen tydeligvis er anvendt forkert, f.eks. ved overbelastning over maskinens angivne 

kapacitet. 
(5) Hvis maskinen er blevet anvendt efter delvis fejlfunktion eller ved almindelig slidtage. 
(6) Hvis maskinen er blevet anvendt med forkert tilbehør. 
(7) Maskinens garantiperiode udløber 1 år efter modtagelsen. 
 
Ingen anden garanti, hverken skriftlig eller mundtlig, er godkendt. 
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VEJLEDNINGENS FORMÅL OG INDHOLD 
 
Det er vejledningens formål at give de nødvendige detaljerede oplysninger, således at maskinen kan betjenes korrekt. Denne 
vejledning indeholder følgende oplysninger. 
1. SIKKERHED 
Du skal læse dette kapitel, før betjening begyndes. I dette kapitel forklares sikkerhedssymbolmærkerne og de sikkerhedsfor-
holdsregler, der skal følges.  
2. GENEREL BESKRIVELSE & SPECIFIKATIONER 
I dette kapitel beskrives: anvendelse af maskinen, navn på dele, specifikationer information om støj- og vibrations-emissioner.  
3. UDPAKNING  
I dette kapitel gives råd omkring dens udpakning.  
4. INSTRUKTION OM JORDING 
I dette kapitel beskrives hvorledes der opnås en god jording, og gives anbefaling til brug af de rigtige stik.  
5. BÆRBAR FEJLSTRØMSENHED (PRCD) 
I dette kapitel anvises hvorledes den bærbare fejlstrømsenhed (PRCD) anvendes.  
6. MASKINENS EGENSKABER 
I dette kapitel beskrives maskinens enestående egenskaber.  
7. HVORLEDES MASKINEN ANVENDES 
I dette kapitel forklares installation af boremaskinen og hvorledes den skal anvendes. 
8. VEDLIGEHOLDELSE 
I dette kapitel anvises hvorledes maskinen vedligeholdes bedst muligt, og hvorledes den skal justeres.  
9. RENGØRING 
I dette kapitel beskrives hvorledes maskinen rengøres.  
10. OPBEVARING  
11. DAGLIG KONTROL 
I dette kapitel beskrives hvad, som bør kontrolleres inden maskinen tages I brug.  
12. FEJLFINDING 
I dette kapitel beskrives de foranstaltninger, som skal anvendes hvis der optræder fejl eller uregelmæssigheder.  
13. SKEMATISK TEGNING MED RESERVEDELSLISTE  
14. ANNEKS, DIMENSIONER MED DEN TILVALGTE BORESTANDER 
15. EU OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING 
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SIKKERHED 
 
1.0 SIKKERHED 
Sikkerhedsanvisningerne skal overholdes, som angivet i dette kapitel. 
 

ADVARSEL!! 
Du skal følge anvisningerne, der er beskrevet i denne vejledning, når maskinen anvendes. Ved eventuel-
le spørgsmål skal en autoriseret Shibuya-forhandler kontaktes. 

 
1.1 SYMBOLMÆRKERNES BETYDNING 
Advarselssymboler klassificeres i denne brugsvejledning i fire niveauer med udgangspunkt i det potentielle risiko-
niveau. 
 
FARE!!! : Dette mærke viser, at der er umiddelbar fare, der kan medføre død eller alvorlig person-

skade for brugeren og andre personer, medmindre sikkerhedsinstruktionerne følges. 
ADVARSEL!! : Dette mærke viser, at der er potentiel fare, der kan medføre død eller alvorlig personska-

de for brugeren og andre personer, medmindre sikkerhedsinstruktionerne følges. 
FORSIGTIG! :   Dette mærke viser, at der er potentiel fare, der kan medføre alvorlig personskade for 

brugeren og andre personer, medmindre sikkerhedsinstruktionerne følges. 
BEMÆRK: Dette mærke anvendes for oplysninger, som det er nødvendigt, at du har kendskab til. 
 
1.2 SIKKERHEDFORHOLDSREGLER 
 

FARE!!! 
Følgende instruktioner er grundlæggende sikkerhedsforholdsregler, du skal overholde. 
Hvis disse ikke følges, kan forkert brug medføre dødsfald eller alvorlige personskader for dig eller andre 
personer. 

 
[1] Lær din maskine at kende. Læs omhyggeligt denne manual og manualen for borestanderen, som anvendes sam-

men med denne maskine, for at lære om dens brug og begrænsninger, samt de potentielle risici forbundet med bru-
gen. 

[2] Diamantkerneboret roterer ved brug med meget høj hastighed. Undgå at være iført løst hængende tøj 
og genstande og ringe og smykker for at begrænse risikoen for at brugeren bliver fanget af bevægende 
dele som f.eks. Diamantkerneboret. Hold dit ansigt væk fra motorens luftindtag og luftudtag. Langt hår 
skal være sat op. 

[3] Anvend altid beskyttende beklædningsgenstande, som f.eks. hjelme, sikkerhedsbriller, ørepropper, kraf-
tige arbejdshandsker og særlige sikkerhedssko med forstærket tå. (Ved brug må handsker ikke anven-
des for at mindske risikoen for, at brugeren bliver fanget af Diamantkerneboret)  

ADVARSEL! 
Denne maskine genererer en støj emission på 93.3 dB(A).  
Anvend altid høreværn når der arbejdes med denne maskine. 

  
[4] Betjen ikke maskinen, når du er træt eller har anvendt medicin eller indtaget rusmidler. 
[5]   Udsæt ikke elektrisk værktøj for regn eller fugt. Indtrængning af vand i motor kan føre til elektrisk stød. 
 
[6] Anvend ikke maskinen I en eksplosiv atmosfære, hvor der er brandbare væsker, gasser eller støv. Elektrisk værktøj 

danner gnister som kan antænde dampe og støv. 
[7] Ved brug i lukkede rum eller kældre, skal du før brug kontrollere, at luftkvaliteten er god (rigelig ilt og 

ingen giftige dampe). 
[8] Kontroller før brug, at Diamantkerneboret er stramt og sikkert forbundet med den roterende del på bo-

remotoren, så Diamantkerneboret ikke falder af og medfører skader på personer eller omgivende ejen-
dele. 

 [9] Ved brug af borestander, skal det sikres, at borestanderen er fast monteret på boreemnets overflade inden brug.  
[10] Anvend aldrig denne maskine uden PRCD (Portable Residual Current Device), der er en del af det elek-

triske kabel. Og undersøg det jævnligt for at være sikker på, at det fungerer korrekt. 
[11] Før boring påbegyndes, skal du kontrollere, at der ikke findes strømførende elektriske ledninger i objek-

tet, der skal bores i, og som Diamantkerneboret eventuelt vil kunne skære igennem. 
 
[12] Tillad ikke at andre personer anvender maskinen, medmindre de har læst og forstået denne vejledning.   
[13] Uforsætlig start af maskinen er meget farlig. Når maskinen ikke anvendes, skal man sikre, at stikproppen er fjernet 

fra stikkontakten. 
 
[14] Hvis hovedstrømforsyningen afbrydes under anvendelse, skal kontakten slukkes øjeblikkeligt for at for-

hindre, at boremotoren startes tilfældigt.  
[15] Maskinens sikkerhedsforanstaltninger kan svigte, hvis omgivelsestemperaturen er under 0℃ （32°F）eller over 

40℃ （104°F）.  Efter brug ved lave temperaturer skal kølevandet tappes af for at undgå at beskadige pakninger-
ne. 
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SIKKERHED 
 
[16] Når en boring foretages i et højt niveau over jorden, skal man sikre, at man hele tiden har et godt fodfæste og er i god 

balance. Vær forberedt på det tilbageslag, som kan opstå når kerneboret sætter sig fast. Behold endvidere et fast 
greb for at forhindre at maskinen tabes. Udvis særlig forsigtighed når der arbejdes på stiger, tage og stilladser etc. 

[17] Når du borer gennem gulve, kan den udborede kerne sandsynligvis falde ned fra indersiden af Diamantkerneboret. I 
dette tilfælde skal du sørge for god beskyttelse for personer og ejendele nedenunder udboringsområdet. Sæt f.eks. et 
gitter rundt om det pågældende område og marker stedet med “INGEN ADGANG”.  

[18] Vær varsom med maskinens tilslutningskabel. Kablet må ikke anvendes til at bære trække eller afbryde maskinen 
med. Beskadigede kabler/ledninger øger risikoen for elektrisk stød. 

 
[19] Stik er nødvendigt af sikkerhedsgrunde. Forbind aldrig direkte til fordelingsstik uden at anvende et stik til fast installa-

tion. 
[20] Maskinen må af elektriske grunde ikke anvendes til at bore opad. Når der bores vandret på væggen, skal en enhed til 

vandopsugning anvendes. 
[21] Al service med undtagelse af vedligehold beskrevet i denne vejledning, skal udføres af et autoriseret servicecenter. 
[22] Tjek altid at spændingen, angivet på din maskine, er i overensstemmelse den anvendte strømforsyning. Den anvend-

te strømforsyning bør ikke variere mere end 10 % fra den spænding, som er angivet på mærket på maskinen.  
[23] Betjen ikke maskinen alene. Ved evt. ulykke skal du kontakte en anden person.  
[24] Tillad ikke, at der er andre nær maskinen, når den startes, eller er i brug. Hold tilskuere, børn og besøgende væk fra 

maskinen og kablet. 
[25] Vær fornuftig og planlæg dit arbejde for at forhindre skader. Din egen og kollegers sikkerhed afhænger af forsigtighed 

og sund fornuft ved kørsel. 
[26] Undgå kropskontakt med overflader med jord eller jordforbindelse (f.eks. rør, radiatorer og køleskabe). 
[27] Brug af tilbehør eller dele, der ikke er anbefalet i denne vejledning kan medføre risiko for personskader. 
[28]   Spørg de lokale myndigheder vedr. evt. regulativer for bortskaffelse af beton-slam. 
[29]   Hold arbejdsområdet ryddeligt  – uorden medvirker til øget risiko for ulykker. 
[30]       Maskinens stik skal matche udtaget. Modificer aldrig stik på nogen måde. Anvend ikke overgangsstik til jordede stik. 

Originale stik er udviklet med henblik på reduktion af risiko for elektrisk stød.  
[31] Fjern altid justernøgler og skiftenøgler inden maskinen startes. 
[32] Såfremt der tilsluttes udstyr til bortsugning af støv, skal man være sikker på, at dette er korrekt monteret. Bortledning 

af støv kan skabe et sundere arbejdsmiljø.  
[33] Få kun denne maskine efterset og serviceret af en kvalificeret og uddannet person, der anvender originale reservede-

le. Dette sikrer at sikkerheden omkring denne maskine opretholdes. 
 
 
 
1.3 VIGTIGE BETJENINGSINSTRUKTIONER 
 

ADVARSEL!! 
De følgende instruktioner er grundlæggende handlinger, som skal udføres af personer, der betjener ma-
skinen.  

 
[1]  Kontroller, at der er rigeligt vand tilført til diamantboret under kørsel, medmindre tørbor anvendes. Tillad ikke at 

kraftig varme udvikles ved dele af diamantboret. Overopvarmning kan medføre, at dele brækker af og skader påfø-
res personen, der betjener maskinen. 

[2] Bloker ikke luftkøleindtag på boremotoren. Hvis indtagene blokeres, kan nedkøling blive utilstrækkelig og boremoto-
ren kan bryde i brand. 

[3] Lad ikke vand trænge ind i boremotoren. Vandet i motoren kan nedsætte isoleringskapaciteten og boremotoren kan 
udbrænde. Udsæt ligeledes ikke boremotoren for regn eller sne. 

[4] Pres ikke for hårdt på diamantboret. Et for kraftigt tryk på diamantboret vil nedsætte borekapaciteten og kan ud-
brænde boremotoren. 

 
[5] Når der anvendes borestander skal man sikre, at boreslæden er justeret korrekt, og at værktøjet er på line med 

borestanderen, inden ibrugtagning. Under justeringen skal man sikre sig, at stikproppen er fjernet fra strømforsynin-
gen. 
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[6] Tjek for beskadigede dele. Kontroller sikkerhedsanordninger og andre dele før brug. Tjek for fejljusteringer, bevæ-

gelige dele ikke binder, forkert montage, ødelagte dele og andre forhold, som kan have indflydelse på dens funktion. 
Hvis der optræder uvante lyde eller rystelser, skal maskinen slukkes øjeblikkeligt, og disse problemer skal rettes in-
den den igen tages i brug. Brug aldrig en beskadiget maskine. Mærk en defekt maskine med “MÅ IKKE ANVEN-
DES” før den er repareret eller der er sket en udskiftning fra et autoriseret servicecenter, dette med mindre andet er 
oplyst i denne manual.  

[7] Vedligehold værktøjerne omhyggeligt. Hold håndtag og greb tørre, rene og fri for olie og fedt. Hold borets skærefla-
der skarpe og rene. Følg instrukserne for smøring og udskiftning af dele. Kontroller jævnligt maskinens kabel for de-
fekter. Få defekte dele repareret eller udskiftet på et autoriseret servicecenter. Hvis ikke kontakten kan tænde og 
slukke, må maskinen ikke anvendes. Få den defekte kontakt skiftet på et autoriseret servicecenter.   

[8] Anvend kun forlængerkabler beregnet til udendørsbrug, og som er mærket som sådan, når maskinen anvendes 
udendørs. 

[9] Opbevar maskinen på et tørt og sikkert sted, når den ikke anvendes. Sørg for at børn ikke kan komme til maskinen. 
 
 

FORSIGTIG! 
 
[1] Vedligehold mærkater og navneplader. Disse har vigtige oplysninger. Hvis de ikke kan læses eller mangler, skal du 

kontakte et autoriseret Shibuya-servicecenter. 
 
[2] FEJLFINDING – HVIS DIT DIAMANTBOR ER BLOKERET 
 Tænd aldrig kontaktet, før diamantboret er frigjort, hvis diamantboret blokeres under kørsel, da det vil medføre al-

vorlig skade på elektriske dele i boremotoren. 
 (Se i afsnittet 12.0 FEJLFINDING for yderligere detaljer) 
 
[3] FEJLFINDING – NÅR AFBRYDEREN OFTE UDLØSES 
 Vent til temperaturen på Bi-metallet i afbryderen er nedkølet. Hvis du forsøger at fortsætte boring, kan det medføre i 

udbrænding af afbryderen. 
 (Se i afsnittet 12.0 FEJLFINDING og 6.0 [1] OVERBELASTNINGSKONTAKT & KREDSLØBSSIKRING, for flere 

detaljer.) 
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GENEREL BESKRIVELSE OG SPECIFIKATIONER 
 
2.0 GENEREL BESKRIVELSE OG SPECIFIKATIONER 
I dette kapitel forklares maskinens formål, komponentnavne, specifikationer og indhold af standardtilbehør som f.eks. værk-
tøjssættet. 
 
2.1 GENEREL BESKRIVELSE 
Denne maskinen anvendes til følgende formål: 
 
1) Boring i armeret beton, klipper og murværk ved rørarbejder som, klimaanlæg, el, telefon, gas, vand og lignende. 

Generelt om boring i armeret beton, dog undtaget boring opad. 
 
 
 
 
      
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

    
  
 
 
 
02.2 SPECIFIKATIONER       2.3 STANDARD TILBEHØR 
 
Modeltype  RH1531 

Spindel omd., ubelastet (min-1) 800/2000/4150 
Spindel omd. ved Standard  
belastning   

(min-1) 560/1400/2900 

Spænding (V) 220-240 
Standardforbrug (W) 1500 
Standardstrømforbrug (A) 6.5 
Spindelgevind  G 1/2” (BSPP 1/2”) 
Vægt (ekskl. Stik, Kabel, PRCD 
og Fedt) 

(Kg) 6.5 (15lbs) 

Lydniveau (dB(A))   93.3  *1 
Vibrationer （m/S²）    5    *1 

 
*1) Målt under følgende konditioner: 

- Beton styrke: 26MPa 
- Spænding: AC240V 
- Hastighedsindstilling, gear: 2000 min-1 (Mellemste indstillingstrin) 
- Diamantkernebor: Ydre Diameter 56mm) 
- Målt I følgende størrelse rum: 8.1m (B) x 16.7m (L) x 2.7m (H) 

 
Bemærkninger:  
1.Standardstrømforbruget er den strømstyrke, som maskinen fungerer mest effektivt ved. 
2.Vægten inkluderet stik, PRCD, Fedt, adapter og 1 diamantbor Diameter.65xL.250mm Shibuya diamantbor er 8.8Kg.  

Betegnelse for maskines dele 

Variabel hastighedskontakt 
 

Kontakthus 
Skjulte kontakter under dækslet 
bruges ikke ved håndholdt brug. 

Omskifterknap 

(Bærbar fejlstrømsenhed) Vandhane 

Sidehåndtag 

Kernebor (medfølger ikke) 

Overbelastningskontakt 

Enhed Størrelse Stk. 

Gaffelnøgle 32mm 1 
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UDPAKNING  
 
 
3.0 UDPAKNING  
Det første, som bør tjekkes ved udpakningen, er om der er beskadigelser på boremaskinen. Tjek herefter indhol-
det af værktøjstasken.  

 
 
 
 
 
 

 
JORDINGINSTRUKTIONER 
 
4.0 JORDINGINSTRUKTIONER 
 
Denne maskine skal tilsluttes til en korrekt jordet stikkontakt. Hvis værktøjet elektricitetsmæssigt skulle fungere 
forkert eller bryde sammen, er jording en metode med lav modstand til at lede elektricitet væk fra brugeren og 
dermed reducere risikoen for et elektrisk stød. 
 

ADVARSEL!! 
Forkert tilslutning af jordledningen kan medføre risiko for elektrisk stød. 
Kontroller hos en kvalificeret elektriker, hvis du er i tvivl om din stikkontakt er korrekt jordet. Undlad at udføre 
ændringer på stikket, der leveres med maskinen. Hvis ledning eller stik er beskadiget, skal det repareres af et 
autoriseret Shibuya-servicecenter, før det anvendes. Hvis stikket ikke passer til stikkontakten, skal en korrekt 
stikkontakt installeres at en kvalificeret elektriker. 

 
BÆRBAR FEJLSTRØMSENHED (PRCD) 
 
5.0 BÆRBAR FEJLSTRØMSENHED (PRCD) 
 
I henhold til de europæiske standarder EN61029-1 og IEC 1029-2-6, skal elektrisk tilslutning af diamantbor med 
vandforsyning betjenes ved hjælp af en Residual Current Device (RCD eller PRCD).  
 

FARE!!! 
Vær opmærksom på, at du har en potentiel fare ved at boret kan overskære en strømførende ledning, der er 
skjult i boreobjektet. Du kan reducere stødfare ved at anvende et RCD (Residual Current Device) eller GFCI 
(Ground Fault Circuit Interrupter) eller IT (Insulation Transformer). Forbindelse til hovedstrømforsyningen skal 
udføres med én af disse enheder. 

 
 
RH1531 er udstyret med en in-line PRCD i kablet. Den afbryder strømforsyningen til boremaskinen, hvis den 
registrerer en strømafledning større end 30mA. Stop med brugen af maskinen, når PRCD har slukket for 
strømforsyningen, og undgå at berøre jordede overflader. Få en kvalificeret elektriker til at tjekke arbejdsste-
det og boremaskinen. Om nødvendigt send boremaskinen til reparation. 
 

FORSIGTIG! 

Garanti dækker muligvis ikke skader, der først findes efter, at udstyret er ta-
get i brug. Disse vil blive opfattet som opstået som følge af slag eller tab. 
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MASKINENS EGENSKABER 
 
6.0 MASKINENS EGENSKABER 
 
[1] OVERBELASTNINGSKONTAKT OG KREDSLØBSSIKRING (KONTAKT) 
For at formindske risikoen for beskadigelse af boremaskinen, er denne maskine udstyret med en kredsløbssikring 
og en overbelastningskontakt. Kredsløbssikringen udløses når boremaskinen er overbelastet. Ved for stort tryk på 
maskinen vil kredsløbssikringen og overbelastningskontakten udløses hyppigt. Hyppige udløsninger kan føre til 
beskadigelse af maskinen. Prøv i videst muligt omfang at undgå, at kredsløbssikringen udløses. Når overbelast-
ningskontakten udløses, vil den sorte knap tæt ved grebet springe ud. Når kredsløbssikringen udløses i rig-
monteret tilstand, vil den slå hovedkontakten fra. Disse funktioner resættes ikke før, den er afkølet. Hvis overbe-
lastningskontakten ikke kan blive inde, og hovedkontakten ikke kan stilles i ON-stillingen, kan man vente nogle 
minutter inden der prøves igen. 
  

ADVARSEL! 
Monter ikke nogen former for kredsløbssikring eller overbelastningskontakter, som ikke overholder spe-
cifikationerne, da dette kan ødelægge maskinen. Anvend kun kredsløbssikring fra Shibuya’s originale 
reservedele. Der henvises til denne manuals reservedelsliste, for specifikationerne for kredsløbssikrin-
gen.  

 
ADVARSEL! 

Sørg for, at kerneboret ikke er kørt fast, når der genstartes efter at overbelastningskontakten eller kreds-
løbssikringen har afbrudt maskinen. I modsat fald, kan dette forårsage en skade, eller ødelægge maski-
nen. 

 
[2] KOBLINGSSYSTEM 
Denne maskine har et indbygget koblingssystem for at beskytte gearets dele. Hvis kerneboret pludseligt kører fast, 
på grund af armeringsjern eller lignende, bliver gearet og spindelen udsat for kraftige rystelser. Koblingssystemet 
har i disse situationer en væsentlig funktion ved at afbøde rystelserne. Koblingssystemet aktiveres kun i tilfælde 
af, at gearet udsættes for ødelæggende rystelser. 
  

ADVARSEL! 
Ved lang tids anvendelse eller ved brug i meget hårde konstruktioner, vil koblingssystemet blive løst. I 
disse tilfælde skal det repareres på et af Shibuya’s autoriserede servicecentre. Prøv ikke selv at spænde 
det. 

 
[3] UNDERSPÆNDINGS-UDLØSER 
Den indbyggede underspændings-udløser i hovedkontakten, i en rig-monteret opstilling eller underspændings-
udløseren i PRCD, vil udløse hovedafbryderen ved spændingsfald. Formålet med underspændings-udløseren 
er primært at beskytte operatøren for en pludselig genstart efter en strømafbrydelse. Dernæst for at beskytte 
operatøren og maskinen for underspændingssituationer. Der kan optræde underspænding i følgende situatio-
ner: 
 
1) Strømforsyningen er for lille. 
2) Brug af for lange forlængerkabler. 
3) Ledningskvadratet i forlængerkablet er for lille. 
4) Elektrisk afledning. 
 

ADVARSEL! 

Hvis ikke man kan starte boremaskinen, bør man lade en kvalificeret elektriker undersøge opstillingen, 
inden maskinen sendes til reparation. 

 
[4] KNAP FOR VARIABEL HASTIGHEDSKONTROL 
Man kan justere spindelhastigheden ved håndholdt brug ved at trykke eller lette trykket på knappen. Maskinen 
giver fuld styrke, når knappen er helt nedtrykket. Ved påbegyndelse af en boring skal man lade kerneboret rote-
re meget langsomt. Når boret møder beton, kan man gradvist øge spindelhastigheden. Når man får et tilbage-
slag i tilfælde af at boret kører fast, kan man blot fjerne trykket fra knappen for at reducere styrken. 
 

ADVARSEL! 

Ved en delvis nedtrykket knap præsterer maskinen ikke altid den tilsigtede styrke. Vælg en egnet gear-
position for at justere kerneborets periferi hastighed.  
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MASKINENS ANVENDELSE 
 
7.0 MASKINENS ANVENDELSE 
I dette kapitel gennemgås installation af boremaskinen, samt dens anvendelse. 

 
7.1 INSTALLATION AF SIDEHÅNDTAG 
Når RH1531 bruges håndholdt, skal det medfølgende sidehåndtag monteres i boremaskinens næse. Drej 
håndtaget med uret for at spænde håndtaget. Det løsnes ved at dreje det mod uret. Spænd ikke håndtaget 
overdrevent fast.  
 
7.2 VALG AF RIGTIG OMDREJNINGSHASTIGHED 
RH1531 har en 3-hastigheds gearkasse “H” er for højhastighed, “M” er for mellemhastighed, og “L” er for lave 
hastigheder. 
 
Diameteren på boringen er bestemmende for valg af den rigtige hastighed. Der henvises til nedenstående tabel. 
Bemærk tabellen er kun vejledende. Den maksimale borediameter er bestemt af betonens hårdhed, tilslag, arme-
ringstykkelsen, boredybden etc. Overskrid imidlertid ikke den maksimale diameter. 
  

Model Hastighed Hånd 
holdt 

Rig- 
Monteret 

Omdr.. (Ubela-
stet) Anbefalet borediameter 

H 
  

4150min-1 14.5mm til 25mm  (1/2” – 1”) 

M 
  

2000min-1 27mm til 65mm (1 1/8” – 2 3/8”) RH1531 

L 
  

800min-1 65mm til 180 mm (2 1/2”-7”) 

 

 
Før tilslutning af strømmen skal gearskifteren sættes til det kor-
rekte område, ved at dreje borespindlen med hånden. 

 
 
 
 
 

 
7.3 MONTERING AF KERNEBOR 
 
RH1531 har en aksel af typen G1/2” (BSPP 1/2”) med indvendigt gevind. Hvis man ønsker at anvende et andet 
kernebor end G1/2” med udvendigt gevind, så som, 5/8”-11 og 1-1/4”-7, kan det være nødvendigt at montere en 
gevindadapter. Se følgende skitse. 
Skru kernebor og adapter i og fastspænd forsigtigt med en skruenøgle. 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

FARE!!! 
Vær sikker på, at maskinens stik ikke er tilsluttet før alle indstillinger er afsluttet. 

FARE!!! 
Brug aldrig det lave hastighedsområde ved håndholdt brug. Boremaskinen giver det største drejnings-
moment i det lave gear, især i tilfælde af at skæret kører fast. Ignoreres dette, kan det føre til alvorlig til-
skadekomst. 

ADVARSEL! 
Skift aldrig gear når boremaskinen kører. Dette kan medføre øde-
læggelse af hele geartransmissionssystemet. 

TIPS! 
Smør spindlens gevind med fedt før montering af kernebo-
ret. Smøring af gevindet gør det nemmere at afmontere 
boret efter brug. 

ADVARSEL! 
Der skal skiftes gear, hvis boremaskinens rotation stopper helt. Hvis gearet er lidt svært at skifte, kan 
spindlen drejes samtidigt med hånden.  

Fedt 

Fedt 
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MASKINENS ANVENDELSE 
 
7.4 FORBEREDELSE AF VANDTILSLUTNING (VÅD-BORING) 
1) Monter vandslangen fra en vandhane eller vandtank til bore-

maskinens vandhane. 
2) Vær sikker på at slangen ikke vikles om kerneboret. Ved pro-

blemer, drej styre-ringen og juster retningen. 
3) Sørg for at slangens tilslutning er tæt. 
4) Sørg for at slangens længde er tilstrækkelig. 
 
US-modeller kan tilsluttes Gardena’s hunkobling. 

 
 
 
 
 
 
 

7.5 FORHOLDSREGLER VED TØR-BORING 
 
RH1531 er også beregnet til tør-boring. Man bør imidlertid ikke suge borestøvet ud gennem vandforsynings-
tilslutningen. Brug et tilvalgt støvsugersystem, som har en speciel støvopsamlingsring for tilslutning af en 
slange udvendigt på kerneboret, til opsamling af borestøvet. Eller enhed der sættes mellem motor og bor. 
 
7.6 FORHOLDSREGLER FØR BRUG 
Kontroller følgende, før maskinen sættes i stikkontakten. 
 
[1] Generelt 
1) Kontroller, at brugeren har læst og forstået denne vejledning. 
2) Kontroller, at brugeren bærer korrekt sikkerhedsudstyr, som f.eks. hjelm, sikkerhedssko og ørepropper. 

Langt hår skal være sat op. Anvend ikke handsker under kørsel.  
[2] ELEKTRISKE SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER 
1) Tjek, at der ikke er defekter på stik, ledning og stikkontakt før tilslutning af maskinen. 

Hvis der er defekter, skal disse repareres eller udskiftes af en kvalificeret elektriker. 
2) Sørg for at strømforsyningen matcher spændingen angivet på etiketten på maskinen. Hvis strømforsy-

ningens spænding er for lav, vil strømmen sandsynligvis øges, hvilket hyppigt får kredsløbssikringen til 
at udløse. 

3) Sørg for at der er tilstrækkeligt strøm (mere end 10 Amp) til maskinen. 
4) Maskinens forlængerlednings kvadrat skal være tilstrækkelig (mere end 1,5 mm2) for at forhindre spæn-

dingsfald eller overophedning. 
5) Brug aldrig maskinen uden den bærbare fejlstrømsenhed (PRCD), eller fejlstrømsafbryder. GFCI) eller 

skilletransformator. Test enhederne inden ibrugtagning. 
6) Brug ikke maskinen under omstændigheder hvor operatøren eller maskinen kan blive våd. 
 
[3] TEST AF PRCD 
1) Der må ikke trykkes på den variable hastighedskontakt, når man prøver at tænde for PRCD. 
 
 V 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2) Tryk ON (I)-knappen på PRCD’en og konstater, at den røde glødelampe tændes. 
3) Tryk på TEST (O)-knappen og konstater, at den røde glødelampe slukkes. 
4) Tryk ON(I) igen. RH1531 er nu klar til brug. 
5) Hvis PRCD ikke udløses, når der trykkes på TEST(O)-knappen, eller den ikke af og til udløses un-

der brug, skal man ikke bruge RH1531, men sende den til reparation. 

ADVARSEL! 
Tænd ikke for vandet før boringen påbegyndes.  
Brug ikke spildevand, da det kan ødelægge boremaskinen. 
Brug ikke vand under højtryk. Maksimum vandtryk er 44PSI. 

SLANGE 

Variabel hastighedskontakt 
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MASKINENS ANVENDELSE 
 
7.7 BETJENINGSVEJLEDNING VED HÅNDHOLDT BRUG 
Betjeningsvejledningen er beskrevet nedenfor.  
 

ADVARSEL!! 
Når du bryder gennem objektet, der bores i, skal du kontrollere, at der er korrekt beskyttelse af ejendele og 
personer i område nedenunder. (eller på den anden side af væggen) 

 
1) Sæt stikket i stikkontakten. Tænd PRCD’en efter at have testet den. 
2) Tænd for vandforsyningen på vandhanen.          
3) Hold boremaskinen fast og før kerneboret forsigtigt mod boreemnet i en let 

vinkel. 
4) Tryk den variable hastighedsknap en smule ned, og skær en lille rille med en 

dybde på ca. 3mm (1/8”). 
 

 
5) Indstil boremaskinen til en vinkel på 90 grader i forhold til boreemnet. Tryk hastighedsknappen dybt ned, 

for at forøge spindelhastigheden og borekraften. 
6) Fortsæt med at trykke med en moderat kraft, for at undgå at overbelastningsknappen udløses. 
7) Vær opmærksom på under boringen, at vinklen mellem boremaskine og boreemnet forbliver på de 90 

grader.  
8) Når den ønskede dybde er nået (eller skæret er igennem emnet) trækkes boremaskinen tilbage. 
9) Udløs trykket på den variable hastighedsknap og stop vandforsyningen. Herefter afbrydes strømforsy-

ningen.  
 

 
 
7.8 BETJENINGSVEJLEDNING VED BRUG AF BORESTANDER 
 
RH1531 er bygget som en multifunktionsmaskine, som også kan anvendes 
med en borestander. Der er to måder hvorpå man kan montere RH1531 til 
den tilvalgte stander. 
 
En måde er at anvende 60mm tilspændingsbøjle, som vist på illustrationen. 
På denne måde kan boremaskinen fastspændes hurtigt ved hjælp af de to 
håndtag.  
 
Den anden metode er ved brug af en 30 mm tyk befæstigelsesblok. Ved 
denne metode opnås en mere stabil fastspænding, når der skal bores under 
vinkler eller ved boring af huller med større diametre. Metoden gør afstanden 
mellem centrum af spindlen og væggen mindre. Det er effektivt, når der øn-
skes boret huller med mindre diametre tæt ved en væg. 

 
Se venligst dimensionerne ved anvendelse af RH1531 sammen med TS-162 
på tegningen i annekset i slutningen af manualen.   
     
Når der anvendes borestandere, som er anskaffet som et samlet boresæt be-
stående af TS-162 med R1521 eller TS-132 med R1511, er der adskillelige 
muligheder for søjlelængder. Tilføj venligst 200mm til slædeslaglængden ved 
en 1000mm søjle-model. Fratræk 200mm af slædeslaglængden ved en 
600mm søjle-model. 

 
1) Før RH1531 monteres til en borestander, kan der være behov for at ændre 
på vandslangens position. Hvis det er tilfældet, skrues Hex.- bøsning ud med 
en 6mm unbrakonøgle, slangen afmonteres med en skruenøgle og placeres i 
den nye position.  
 
Hvis der lækker vand mellem bøsning og slange, kan der tætnes med 
PTFE-forseglingstape.   

ADVARSEL!!! 
Brug ikke for megen trykkraft ved starten på en boring. Ved for stort tryk på kerneboret i starten, kan 
dette medføre, at stykker af boret løsrives, hvilket kan medføre skader.. 

ADVARSEL!! 
Hvis kerneboret kører fast, må man ikke prøve at få det løst ved at slukke og tænde for maskinen. Af-
bryd strømforsyningen og løsen den med en skruenøgle. Ignoreres dette, kan det medføre skader og 
ødelæggelse af maskinen. 

Åben 
 

30mm skrue-fastgjort afstandssæt 

Hex.- bøsning 

Vandslange 
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HVORLEDES MASKINEN SKAL ANVENDES 
 
2) Når den anvendes med borestander skal knapperne bag dækslet anvendes. Så behøver man ikke at holde 

den variable hastighedsknap nedtrykket. 
3) Åben kontaktdækslet ved at skrue skruen ud, med en stjerneskruetrækker. 
4) Der er to vippekontakter bag dækslet. Den ene er kredsløbssikringens (ON OFF-kontakt). Den anden er 

funktionskontakten. Vip funktionskontakten til venstre, for at vælge rig-monteret tilstand, herved sættes den 
variable hastighedsknap ud af funktion. Til sidst trykkes kredsløbssikringsknappen (ON OFF-kontakten) for 
at starte boremaskinen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           

 
Til brugsvejledningen hører ligeledes installation af fundamentpladen, justering af niveauskruerne, se venligst 
dette i manualen for borestanderen. 
 
VEDLIGEHOLD 
 
8.0 VEDLIGEHOLD 
 

ADVARSEL!! 
Fjern altid maskinen fra strømforsyningen, før vedligehold, rengøring eller gennemsyn begyndes.  

 
8.1 UDSKIFTNING AF KULBØRSTER  
1) Løsen skruen med en stjerneskruetrækker og fjern dækslet til kulbørsterne. 
2) Afmonter kulbørstens ledningsterminering i holderen, med en skruetrækker. 
3) Løft fjederen, og tag kulbørsten ud ved at holde fjederen med fingrene. 
4) Hvis kulbørsten er nedslidt (dens længde er mindre end 5mm), udskiftes den med en ny. 
5) Indsæt kulbørsten i holderen, med siden med ledningen øverst. 
6) Placer fjederen i midten af kulbørsten. 
7) Fastgør ledningens terminering til holderen. 
8) Sæt dækslet på med skruen. Vær opmærksom på ikke at klemme ledningen med dækslet. 
 
 

Løsen skruen    Fjern dækslet       Tag kulbørsten ud   
 
 

 
 
 
 
 

Dæksel til kulbørster        Kulbørste       Fjeder       Ledningsterminering 
                                               
 
 
 

5mm 

 

ADVARSEL!! 
Brug aldrig rig-monteret tilstand i forbindelse med håndholdt brug. Ignorering af dette, kan medføre al-
vorlige skader. Når maskinen ikke bruges, skal den sættes til håndholdt tilstand, og dækslet skal låses 
med skruen. 

BEMÆRK 

Udskift kulbørsten i begge sider samtidigt, til nye børster. Læg mærke til kommutatorens placering på ankeret, anvend ik-
ke kraftigt tryk under boring. Brug kun Shibuya’s originale kulbørster ved udskiftning. 

Kontaktdæksel 

Skrue 
Kredsløbssikring Rig-monteret 

tilstand tilstand 
Håndholdt  
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VEDLIGEHOLDELSE 
 
 
8.2 UDSKIFTNING AF OLIEPAKNING 
Når oliepakningen (vandpakningen) er nedslidt, vil der lække vand fra et lille 
hul, hvor vandslangen er monteret til tilslutningsbøsningen.  
Når lækagen konstateres, skal maskinen bringes til nærmeste autoriserede 
Shibuya-forhandler, for udskiftning af oliepakningen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
       
  
 
RENGØRING 
 
 
9.0 RENGØRING  

ADVARSEL!! 
Fjern altid maskinen fra strømforsyningen, før vedligehold, rengøring eller gennemsyn påbegyndes.  

 
Fjern støv og boreaffald fra ventilationsåbninger. Hold maskinens håndtag tørre, rene og fri for olie og fedt. Brug 
kun mild sæbe og en vånd klud til at rengøre maskinen, da nogle rengøringsmidler og opløsningsmidler kan ska-
de plastik og andre isolerede dele. Nogle af disse er: benzin, terpentin, lak, fortynder, malingsfortynder, klorbase-
rede opløsningsmidler til rengøring, ammoniak og husholdningsrengøringsmidler med ammoniak. 
Anvend aldrig brændbare eller eksplosionsfarlige opløsningsmidler i nærheden af maskinen. 
 

ADVARSEL!! 
For at formindske risikoen for personskader, elektrisk stød og skader på maskinen, bør du aldrig nedsænke 
maskinen i væske eller tillade at væsker flyder inde i maskinen.   

Fremgangsmåden for rengøring er som følger. 
1) Vær sikker på at maskinens stik er fjernet fra stikkontakten, inden rengøringen påbegyndes. 
2) Tag kerneboret ud af maskinen og vask det i vand. 
3) Tør over med en fugtig klud. 
4) Tør de andre dele med en tør klud. 
 
OPBEVARING 
 
10.0 OPBEVARING  
Opbevar maskinen på et tørt og sikkert sted, når den ikke anvendes. Sørg for at børn ikke kan komme til maskinen. 
Opbevar den aldrig et fugtigt sted af hensyn til de elektriske dele. 
 
DAGLIG INSPEKTION 
 
11.0 DAGLIG INSPEKTION 
 
Undersøg følgende dele, før du starter maskinen. 
 

Dele, der 
skal under-
søges 

Sådan undersøges Forhold Løsning Bemærkning 

Navneplade / 
Forholds-
regleplade 

Visuel Inspektion Kan ikke læses / Falder af Udskift med ny.  

Stik Visuel Inspektion Ødelagt Udskift med ny.  

Ledning Visuel Inspektion Indre elektrisk ledning er synlig Udskift med ny.  

Oliesegl 
Forbind vandtilførsel 
med vandhane og test 
for lækage 

Vand kommer ud fra de små 
huller på holdering Udskift med nye. Ref. Side 12 

Kun dette bøsningshul viser tegn på lækage 
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11.2 ANDEN INSPEKTION 
 
Undersøg den tilbageværende længde af kulbørsterne efter 100 timers kørsel. 
Fremgangsmåde ved inspektion findes i afsnit 8.1 UDSKIFTNING AF KULBØRSTER. 
 

ADVARSEL!! 
Fjern altid maskinen fra strømforsyningen, før vedligehold, rengøring eller gennemsyn påbegyndes.  

 
FEJLFINDING 
 
Hvis der opstå problemer under kørslen, kan du se i den følgende tabel. 
 

Fejl Udfør først Mulige grunde Løsning 

Jern- eller stenfragmenter sidder 
fast mellem diamantboret og den 

borede kerne. 

Følg disse fremgangsmåde i rækkeføl-
ge. 
(1) Fjern diamantbor fra motor 
(2) Roter diamantbor med en skruenøg-

le. 
(3) Træk diamantboret ud med værktøjet 

til at tage bor *1 fra betonen. Og 
fjern fragmenterne. 

(4) Lav huller rundt om diamantboret 
med et kraftigt værktøj, f.eks. et 
hammerbor. 

Diamantboret er 
blokeret. 

(1) Afbryd kon-
takten. 

(2) Fjern ma-
skinen fra 
strømkilde. 

(3) Se efter 
mulige grunde i 
de højre kolon-
ner. 

 Dele af diamantboret er udslidte. Udskift diamantboret med et nyt.  
(1) Sluk på kontak-

ten. 
(2) Fjern maskinen 

fra strømkilde. 
(3) Kontroller af-

løbsvandet. 

Maskinen skærer armeringsjern, 
hvis der er jernstøv i afløbsvan-
det 
 

Genoptage kørslen og undlad at presse 
for hårdt på diamantboret. 
 

Segmenter er udslidte. 
 Udskift diamantboret med et nyt. 

Diamanter på segmenter er ikke 
synlige. (Segmenter er blank) 
 

Bor mursten eller knus segmenterne 
med  slibemidler, så diamanter kan 
komme frem på overfladen af segmen-
terne. 

(1) Sluk på kontak-
ten. 

(2) Fjern maskinen 
fra strømkilde. 

(3) Kontroller dia-
mantboret. 
 
 

 

Betonmørtel sidder fast mellem 
segmenterne. 
 

Forøg mængden af nedkølingsvand el-
ler knus segmenterne med slibemidler. 

Fremføringhuset har slør på søj-
len. 

Juster fremføringshuset. 
 

Tromleskaftet på motoren er bø-
jet. 
 

Udskift tromlen hos en autoriseret Shi-
buya-forhandler. 

Boreevne for-
mindskes. 

(1) Sluk på kontak-
ten.  

(2) Fjern maskinen 
fra strømkilde.  

(3) Se efter mulige 
grunde i de højre 
kolonner. 

Røret på diamantboret er de-
formt. 
 

Udskift diamantboret med et nyt. 
 

(1) Tjek om PRCD er 
ON eller OFF. 

PRCD er OFF. Tænd for PRCD ON. 
Den variable ha-
stighedsknap vir-

ker ikke. (2) Tjek funktions-
knappen under dæks-
let 

Funktionsknappen er sat til rig-
montering Drej den til håndholdt funktion. 

 
*1 Værktøjet til at udtagning af bor er tilgængeligt som en valgfri komponent, hvilket gør det muligt let at fjerne et bloke-

ret diamantboret fra beton ved hjælp af drivkraften fra trådene. 
 
 
 



 15 

SKEMATISK TEGNING MED RESERVEDELSLISTE 
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SKEMATISK TEGNING MED RESERVEDELSLISTE 
 

POS BENÆVNELSE TEGNINGS-NR. Stk. Kode #  POS BENÆVNELSE TEGNINGS-NR. Stk. Kode # 

      41 
2 Håndgreb - Sidehåndtag VV-6832553 1 044400  42 
3 Dæksel for holder S202048-G01 1 044401  43 
4 U-Møtrik M8 1 000261  44 
5 Hex. Bolt M8×50 1 044402  45 
6 Møtrik – Sidehåndtag S409588 1 044403  46 
7 Rem - Sidehåndtag S409589 1 044404  47 

LEVERES SOM POS 125 
ASSY. SKRIDKOBLING MED GEARKODE 

#044590 

8 Låsering IRTW-47 1 005432  48 Underlagsring SP-008100 1 044424 
9 Spindel G 1/2 S304903 1 044405  49 Gummipakning S305088 1 044924 

10 Kugleleje 6005DDU 1 001694  50 Leje TLA 810Z 1 044426 
11 Låsering-C 25 1 000689  51 Skillevæg for gearkasse S202047 1 044427 
12 O-Ring JASO 1019 2 005434  52 O-Ring S28 1 044428 
13 Pakning S405302 1 005435  53 Kugleleje HP 6001RURUED-1 1 044429 
14 Fjedersplit 5 x 10AW (SUS) 1 005436  54-1 Anker 100V VV-460001 1 042151 
15 Oliepakning MHSA30407 (SUS) 2 005437  54-2 Anker 110-120V VV-460002 - 042222 
16 Hex. bøsning ¼ 2 000086  54-3 Anker 220-240V VV-460003 - 042223 
17 Gearkasse S100650 1 044407  55 Krave 6901068 1 042152 
18 Kugleleje 629ZZ 1 000022  56 Kugleleje 6200ＶＶ 1 000122 
19 Oliepakning MHS22357 1 005439  57 Ventillatorhus VV-490001 1 042153 
20 Metalbøsning DUB1810 1 005440  58 Selvskærende skrue 5 x 60 2 042154 
21 No. 8 Gear S409483 1 044408  59-1 Feltspole 100V VV-500001 1 042155 
22 Låsering-S ISTW-18 1 005442  59-2 Feltspole 110-120V VV-500002 - 042220 
23 Parallelnøgle 5x 5 x 40 R-ends 2 044409  59-3 Feltspole 220-240V VV-500003 - 042221 
24 No. 6 Gear S409482 1 044410  60 Motorhus S100653 1 044430 
25 No. 4 Gear S409481 1 044411  61 Navnemærkat S409728 1 044431 
26 Metalbøsning DUB1410 1 005445  62 Flad skive 6 4 042157 
27 Låsering-C 14 1 005447  63 Fjederskive 2 - 6 4 042158 
28 Kugleleje 6200ZZ 1 000030  64 Hex. Bolt for Bøsning   M6 x 55 4 042159 

29 Dæksel S304967 1 044412  65 
Dæksel for overbelast-

ning 
X 200 799 01 1 044432 

30 Låseskrue M6×12 3 044413  66 Advarselsmærkat VV-920004 1 043108 
31 O-Ring P22 1 044414  67 Hex. Bolt for Bøsning   M6 x 30 2 042957 
32 Omskifterknap S409488 1 044415  68 Hex. Bolt for Bøsning   M6 x 15 2 005288 
33 Samling AO-10 1 005413  69 Selvskærende skrue  5 x 20 4 042161 
34 Slange Dia. 10 x 150 1 005448  70 Greb-H S100655 1 044434 
35 Slangesokkel H6.5-G2F 1 005415  71 Isolator 6530546 1 044435 

36-1 Vandhane -SHIBUYA 1/4- Dia. 16 1 000061  72-1 
Variabel hastighedsreg. 100-

120V 
20-12M03-212 1 044436 

36-2 Vandhane -GARDENA S409692 1 044137  72-2 
Variabel hastighedsreg. 220-

240V 
20-12M03-211 - 044437 

36-3 Vandhanehus R1/4 x G1/4 - 044039  73 Støvtæt gummi VV-370001 1 044438 
36-4 Pakning S409691 - 044139  74 Luftboble udligner 5S-100-01 1 044439 
36-5 Skruenippel Gardena S409687 - 044140  75 Greb-V S100654 1 044440 
36-6 O-Ring AS568-111 - 044141  76 Kabelmanchet 5311 1720 1 042690 
37 Falset split 4×12 1 044416  77 Støvlåg - hastighedsknap S409585 1 044441 
38 Hex. Bolt for Bøsning   M5 x 16 1 044417  78 Luftboble udligner (Rund) 1K-202-01 1 044442 

39 Fjederspændskive 5 3 042180  79-1 
Overbelastningskontakt 

100V 
2-5700-IG1-P10-DD-15A 1 044443 

40 Assy. arm S409715 1 044418  79-2 
Overbelastningskontakt 

110-120V 
2-5700-IG1-P10-DD-13A - 044444 
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SKEMATISK TEGNING MED RESERVEDELSLISTE 
 

POS BENÆVNELSE TEGNINGS-
NR. Stk. Kode #  POS BENÆVNELSE TEGNINGS-NR. Stk. Kode # 

79-3 
Overbelastningskontakt 
220-240V 

2-5700-IG1-
P10-DD-7A 

- 
04444

5 
 115 Selvskærende skrue panho-

ved M4 x 8 1 00070
6 

80 Børsteholder 6570110 2 
04216

2 
 116-1 Stik+Kabel+PRCD 100V JP 1 04446

8 

81 Låseskrue PC 4 x 14 2 
04216

3 
 116-2 Stik+Kabel+PRCD 110-120V US 1 04446

9 

82-1 Kulbørste 100-120V VV-540001 2 
04216

4 
 116-3 Stik+Kabel+PRCD 110V UK - 04447

0 

82-2 Kulbørste 220-240V VV-090002 - 
04222

4 
 116-4 Stik+Kabel+PRCD VV-520001 220-240V - 04221

8 

83 Børstedæksel VV-880002 2 
04216

5 
 116-5 Stik+Kabel+PRCD S408989 DK - 04278

3 

84 Selvskærende skrue panhoved 4 x 20 2 
04216

6 
 120 No.8 Gear med metalbøsning 20+21 - 04447

2 

85 Advarselsmærkat 110-240V VV-920002 1 
04222

5 
 121 No.4 Gear med metalbøsning 25+26 - 04447

3 

86-1 Serienummermærkat (S) 100V S409731 1 
04444

6 
 122 Kan ikke leveres. Bestil Pos 125 Assy. skridkobling m/gearkode #044590 

86-2 Serienummermærkat (S) 110-120V S409732 - 04444
7 

 123 Skillevæg m/nåleleje  50+51 - 04447
5 

86-3 Serienummermærkat (S) 220-240V S409733 - 04444
8 

 124-
1 Anker Assy. 100V 53+54+55+56 - 04447

6 

87 Ledningsterminering 250 OTP-225032-
2 3 

00005
7 

 124-
2 Anker Assy. 110-120V 53+54+55+56 - 04447

7 

88 Kappe 250 238035-09 3 
00005

6 
 124-

3 Anker Assy. 220-240V 53+54+55+56 - 04447
8 

89 Terminering 187 6530209 6 
04444

9 
 125 Skridkobling Assy. m/Gears 41+42+43+44+45+46+47 - 04459

0 

90 Kappe 187 6530210 6 
04445

0 
 126 Sidehåndtag Assy. 2+3+4+5+6+7+129 - 04465

7 

91 Terminering 250 6560031 2 
04312

4 
 127 Vandslange Assy. -Shibuya 33+34+35+36-1 - 04465

8 

92 Kappe 250 6560033 2 
04312

5 
 128 Vandslange Assy. -Gardena 33+34+35+36-2 - 04465

9 

93 Terminering 187 6560072 1 
04445

1 
 129  Lang møtrik  M8 L50 X 13 1 04491

1 

94 Kappe 187 6531017 1 
04445

2 
 130  Spolefjeder  F7210 L130  04497

2 

95 Kabelstrip AB-100 2 
00599

0 
 131 Vandslange Assy-

Gardena+SP 33+34+35+36-2+130 - 04497
4 

96 Terminering m/Isolering FV1.25-M4 2 
04445

3 
 132 Vandslange Assy–

Shibuya+SP 33+34+35+36-1+130 - 04497
3 

97 Børsteledning   1 
04445

4 
      

98 Aflastning 6560067 1 
04217

7 
      

99 Selvskærende skrue panhoved 4 x 16 2 
00549

5 
      

100 Dæksel for kontakthus S304980 1 
04445

5 
      

101-
1 

Advarselsmærkat EN ES F JP S409726A 1 
04445

6 
      

101-
2 

Advarselsmærkat DK EN FIN NO S409727 - 
04445

7 
      

102 Kronmuffe 2P 1 
00192

0 
      

103 Kontakthus S202058 1 
04445

8 
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104-
1 

Kredsløbssikring 100V 

3120-F524-
H7T1-W01D-
17A + X3120-
U0002M 

1 
04449

8 
      

104-
2 

Kredsløbssikring 110-120V 

3120-F524-
H7T1-W01D-
14A + X3120-
U0001M 

- 
04224

1 
      

104-
3 

Kredsløbssikring 220-240V 

3120-F524-
H7T1-W01D-7A 
+ X3120-
U0000M 

- 
04224

3 
      

105 Vippekontakt JW-L22RKK-
VDE 1 

04445
9 

      

106 Støvlåg AT-4126 1 
04446

0 
      

107 Selvskærende skrue panhoved  5 x 45 2 
04446

1 
      

108 Isoleringssrør Dia. 8 x 40 1 
04217

4 
      

109 Kondensator 0.1μＦ 1 
00005

9 
      

110 Lukket konnektor 5.5SD 2 
00005

5 
      

111 Instruktionsmærkat  S409725 1 
04446

2 
      

112 Selvskærende skrue, panhoved 4 x 14 1 
04446

3 
      

113 Selvskærende skrue, panhoved 5 x 16 2 
04389

7 
      

114-
1 

Serienummermærkat 100V S409729 1 
04446

4 
      

114-
2 

Serienummermærkat 110-120V 
(inch) S409819 - 

04446
5 

      

114-
3 

Serienummermærkat 110-120V S409730 - 
04446

6 
      

114-
4 

Serienummermærkat 220-240V S409724 - 
04446

7 
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Anneks:    Dimensioner med tilvalgt borestander 
 
DIMENSIONER RH1531+TSH163 Borestander CL800 
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Anneks:    Dimensioner med tilvalgt borestander 
 
 
DIMENSIONER RH1531+TSH163AB52 Borestander CL800 
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EU OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING 
 
EU OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING 
 
SHIBUYA COMPANY, LTD. 
5-86,MOKUZAIKO-KITA, HATSUKAICHI, HIROSHIMA 738-0021 JAPAN 
Erklærer hermed, under eget ansvar, at følgende udstyr 
 
Borestander Model TS-132 med R1511 Boremotor (220-240V), Oprindelsesland : Japan 
Borestander Model TS-162 med R1521 Boremotor (220-240V), Oprindelsesland : Japan 
Borestander Model TS-162 med R1522 Boremotor (220-240V), Oprindelsesland : Japan 
Borestander Model TS-132(AB52) med R1511 Boremotor (220-240V), Oprindelsesland : Japan 
Borestander Model TS-162(AB52) med R1521 Boremotor (220-240V), Oprindelsesland : Japan 
Borestander Model TS-162(AB52) med R1522 Boremotor (220-240V), Oprindelsesland : Japan 
Borestander Model TS-252 med R1721 Boremotor (220-240V), Oprindelsesland : Japan 
Borestander Model TS-252 med R1722 Boremotor (220-240V), Oprindelsesland : Japan 
Borestander Model TS-252(AB52) med R1721 Boremotor (220-240V), Oprindelsesland : Japan 
Borestander Model TS-252(AB52) med R1722 Boremotor (220-240V), Oprindelsesland : Japan 
Borestander Model TS-402 med R2221 Boremotor (220-240V), Oprindelsesland : Japan 
Borestander Model TS-403 med R2231 Boremotor (220-240V), Oprindelsesland : Japan 
Borestander Model TS-402(AB61) med R2221 Boremotor (220-240V), Oprindelsesland : Japan 
Borestander Model TS-403(AB61) med R2231 Boremotor (220-240V), Oprindelsesland : Japan 
Borestander Model TS-402HD med R2221 Boremotor (220-240V), Oprindelsesland : Japan 
Borestander Model TSH-163 med RH1531 Håndholdt Boremotor (220-240V), Oprindelsesland : Japan 
Borestander Model TSH-163(AB52) med RH1531 Håndholdt Boremotor (220-240V), Oprindelsesland : Japan 
 
Henvist til I denne erklæring er I overensstemmelse med retningslinjerne I nedennævnte direktiver: 

Maskindirektiv 2006/42/EC  
Harmoniserede standarder: EN 61029-1: 2000 + A11: 2003   

EN 60745-1: 2009 (kun RH1531) 
 
Firmaet nævnt ovenfor opbevarer, til yderligere gennemsyn, følgende tekniske dokumenter: 
• Anvendelses- og vedligeholdelsesinstruktioner  
• Tekniske tegninger og skemaer 
• Beskrivelser af malinger m.m. der ligger til grund for erklæringerne 
• Andre tekniske dokumenter, eksempelvis for beskrivelse af kvalitetsmålinger for design og produkti-

on. 
 
 
 
 
 
    
Autoriseret repræsentant I Danmark: 

J.D. Diamantværktøj A/S 
Glentevej 33, DK-4600 Køge, Danmark  
I overensstemmelse med: Hans Henrik Danielsen 
Glentevej 33, DK-4600 Køge, Danmark  
Note: Denne erklæring anses for ugyldig såfremt der er foretaget tekniske eller operationelle  
modifikationer uden producentens samtykke. 
 
 
 

  
 
Haruyoshi Arita , Managing Director 
SHIBUYA COMPANY, LTD. 
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EU OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING 
 
EU OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING 
 
SHIBUYA COMPANY, LTD. 
5-86,MOKUZAIKO-KITA, HATSUKAICHI, HIROSHIMA 738-0021 JAPAN 
Erklærer hermed, under eget ansvar, at følgende udstyr 
 
Borestander Model TS-132 med R1511 Boremotor, Oprindelsesland : Japan 
Borestander Model TS-162 med R1521 Boremotor, Oprindelsesland : Japan 
Borestander Model TS-162 med R1522 Boremotor, Oprindelsesland : Japan 
Borestander Model TS-132(AB52) med R1511 Boremotor, Oprindelsesland : Japan 
Borestander Model TS-162(AB52) med R1521 Boremotor, Oprindelsesland : Japan 
Borestander Model TS-162(AB52) med R1522 Boremotor, Oprindelsesland : Japan 
Borestander Model TS-252 med R1721 Boremotor, Oprindelsesland : Japan 
Borestander Model TS-252 med R1722 Boremotor, Oprindelsesland : Japan 
Borestander Model TS-252(AB52) med R1721 Boremotor, Oprindelsesland : Japan 
Borestander Model TS-252(AB52) med R1722 Boremotor, Oprindelsesland : Japan 
Borestander Model TS-402 med R2221 Boremotor, Oprindelsesland : Japan 
Borestander Model TS-403 med R2231 Boremotor, Oprindelsesland : Japan 
Borestander Model TS-402(AB61) med R2221 Boremotor, Oprindelsesland : Japan 
Borestander Model TS-403(AB61) med R2231 Boremotor, Oprindelsesland : Japan 
Borestander Model TS-402HD med R2221 Boremotor, Oprindelsesland : Japan 
Borestander Model TSH-163 med RH1531 Håndholdt Boremotor, Oprindelsesland : Japan 
Borestander Model TSH-163(AB52) med RH1531 Håndholdt Boremotor, Oprindelsesland : Japan 
 
Henvist til I denne erklæring er I overensstemmelse med retningslinjerne I nedennævnte direktiver: 

EMC Direktiv 2004/108/EC 
Harmoniserede standarder: EN 55014-1:2006, EN 61000-3-2:2006, EN 61000-3-3: 1995+A1:2001 + 
A2: 2005, EN 61000-3-11: 2000, EN 55014-2: 1997+A1:2001 
 
Firmaet nævnt ovenfor opbevarer, til yderligere gennemsyn, følgende tekniske dokumenter: 
• Anvendelses- og vedligeholdelsesinstruktioner  
• Tekniske tegninger og skemaer 
• Beskrivelser af malinger m.m. der ligger til grund for erklæringerne 
• Andre tekniske dokumenter, eksempelvis for beskrivelse af kvalitetsmålinger for design og produkti-

on. 
 
 
 
 
 
    
Autoriseret repræsentant I Danmark: 

J.D. Diamantværktøj A/S 
Glentevej 33, DK-4600 Køge, Danmark  
I overensstemmelse med: Hans Henrik Danielsen 
Glentevej 33, DK-4600 Køge, Danmark  
Note: Denne erklæring anses for ugyldig såfremt der er foretaget tekniske eller operationelle  
modifikationer uden producentens samtykke. 
 
 
 

  
 
Haruyoshi Arita , Managing Director 
SHIBUYA COMPANY, LTD. 

 


