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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 
kerneboringsudstyret anvendes. 

 
 

ADVARSEL!! 

Denne maskine er til kerneudboring Anvend den aldrig til andre formål. 
Denne maskine skal anvendes med borestativ. Af sikkerhedsgrunde må den ikke anvendes til håndholdt 
boring. 

 
 

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 kerneboremaskiner er grundigt synet og gennemtestet, før de forlader fabrikken Hvis der 

opstår problemer, skal hele maskinen returneres i forudbetalt forsendelse til din nærmeste autoriserede 

Shibuya-forhandler. Hvis inspektion viser, at problemet skyldes udført arbejde eller anvendte materialer 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 

autoriseret 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 af 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 FOREMÅL 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 
sikkerhedsforholdsregler, der skal følges. 
 
2. GENEREL BESKRIVELSE OG SPECIFIKATIONER 
I dette kapitel beskrives anvendelse af maskinen, navne på dele, specifikationer, lydtrykniveau, lydeffektniveau, vibrationer og 
indholdet af standardtilbehør såsom værktøjssæt. 
 
3. UDPAKNING OG SAMLING  
I dette kapitel forklares, hvordan maskinen samles efter udpakning. 
 
4. JORDINGINSTRUKTIONER  
I dette kapitel forklares, hvordan korrekt jording udføres og valg af korrekte sikringer. 
 
5. RESTSTRØMSENHED 
I dette kapitel, forklares anbefalingen af brug af reststrømsenhed, som er en valgfri komponent. 
 
6. MASKINENS FUNKTIONER 
I dette kapitel forklares maskinens særlige funktioner. 
 
7. SÅDAN BETJENES MASKINEN 
I dette kapitel forklares, hvordan maskinen betjenes, og hvordan betjening stoppes. 
 
8. VALGFRIE KOMPONENTER 
 
9. VEDLIGEHOLD 
I dette kapitel forklares, hvordan korrekt vedligehold udføres og hvordan maskinen justeres. 
 
10. RENGØRING 
I dette kapitel forklares forholdsregler ved rengøring. 
 
11. DAGLIG INSPEKTION 
I dette kapitel forklares, hvad der skal undersøges, før betjening begyndes. 
 
12. FEJLFINDING 
I dette kapitel forklares, hvordan du bør håndtere eventuelle fejl, der måtte opstå. 
 
13. SKEMATISKE TEGNINGER MED RESERVEDELSLISTER 
14. EU OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING 
 
INDEKS 
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SIKKERHED 

 
1.0 SIKKERHED 

Sikkerhedsanvisningerne, som skal overholdes, forklares i dette kapitel. 
 

ADVARSEL!! 

Du skal følger anvisningerne, der er beskrevet i denne vejledning, når maskinen anvendes. Ved eventuelle 
spørgsmål skal en autoriseret Shibuya-forhandler kontaktes. 

 
1.1 SYMBOLMÆRKERNES BETYDNING 

Advarselssymboler klassificeres i denne manual i fire niveauer med udgangspunkt i det potentielle risikoniveau. 
 
FARE!!! : Dette mærke viser, at der er umiddelbar fare, der kan medføre død eller alvorlig  

personskade for brugeren og andre personer, medmindre sikkerhedsinstruktionerne 

følges. 
 
ADVARSEL!! : Dette mærke viser, at der er potentiel fare, der kan medføre død eller alvorlig 

personskade 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 SIKKERHEDSFORHOLDSREGLER 
 

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] Kend din maskine. Læs vejledningen omhyggeligt for at lære maskinen og dens begrænsninger at kende, 

samt for at lære om potentielle farer forbundet med maskinen. 
 
[2] Kerneboret roterer 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. kerneboret.  
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, kraftige 

arbejdshandsker og særlige sikkerhedssko med forstærket tå (Ved brug må handsker ikke anvendes for at 
mindske risikoen for, at brugeren bliver fanget af kerneboret) 

  
 

FORSIGTIG! 

Denne maskine genererer et lydeffektniveau på 94,1 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 kerneboret er stramt og sikkert forbundet med den roterende del på boremotoren, så kerneboret 

ikke falder af og medfører skader på personer eller omgivende ejendele. 
 
[9] Kontroller før anvendelse, at boreplatformen er sat godt fast på overfladen af det objekt, der skal bores i. 
 
[10] Anvend aldrig denne maskine uden TRANSPORTABEL RESTSTRØMSENHED (PRCD), der er en del af det elektriske 

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

bores i, og som kerneboret eventuelt vil kunne skære igennem. 
 
[12] Tillad ikke at andre personer anvender maskinen, medmindre de har læst og forstået denne vejledning. 
 
[13] Tilfældig start af boremotoren kan være farlig Når boremotoren ikke anvendes i borehandlingen, skal du kontrollere, at 

knappen er sat i positionen “FRA”, og at stikket er taget ud af stikkontakten.  
 
[14] Hvis hovedstrømforsyningen afbrydes under anvendelse, skal kontakten slukkes øjeblikkeligt for at forhindre, at 

boremotoren startes tilfældigt. 
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SIKKERHED 
 
[15] Maskinens sikkerhedsfunktioner kan virke ukorrekt når temperaturen er under 0 °C eller over 40 °C. 

Såfremt maskinen har været anvendt under kølige forhold skal den drænes for tilbagestående kølevand 
ved pakdåser etc. for at undgå beskadigelse af disse. 

 
[16] Når der bores på et højtsiddende sted, skal du sørge for at have et godt fodfæste og stå med en god 

balance. Hold med et fast greb for ikke at tabe maskinen. Vær ekstra forsigtig, når du står på stiger, tage, 
stilladser mv. 

 
[17] Når du borer gennem gulve, kan det udborede centrum sandsynligvis falde ned fra indersiden af 

centrumsboret. 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] Træk aldrig i ledningen for at fjerne den fra stikkontakten. Hold ledningen væk fra varme, olie og skarpe 

kanter. 
 
[19] 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. 
 
[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] Sammenlign altid spændingsværdien på din centrumsboremaskine med din forsyningskilde. 

Strømforsyningskilden må ikke variere mere end 10% fra tallet for spænding, der er vist på 
produktmærkaten.  

 
[23] Betjen ikke maskinen alene. Ved evt. ulykke skal du kontakte en anden person. 
 
[24] Lad ikke andre personen komme nær maskinen ved start eller kørsel. Hold tilskuere 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/beskrevet 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 

reservedele. Dette sikrer at sikkerheden omkring denne maskine opreth 
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SIKKERHED 
 

1.3 VIGTIG BETJENINGSINSTRUKTIONER 
 

ADVARSEL!! 

De følgende instruktioner er grundlæggende handlinger, som skal udføres af personer, der betjener maskinen.   
 
[1]  Kontroller, at der er rigeligt vand tilført til kerneboret under drift, medmindre tørbor anvendes. Tillad ikke at 

kraftig varme udvikles ved dele af kerneboret. Overopvarmning kan medføre, at dele brækker og skader 
påføres personen, der betjener maskinen. 

 
[2] Bloker ikke luftkøleindtag på boremotoren. Hvis indtagene blokeres, kan nedkøling blive utilstrækkelig og   

boremotoren 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 kerneboret. Et for kraftigt tryk på kerneboret vil nedsætte borekapaciteten og kan 

udbrænde boremotoren. 
 
[5] Før boring begyndes, skal du kontrollere, at fremføringshuset er justeret korrekt, og at værktøjet flugter 

med borestativet.  Ved justering skal du kontrollere, at stikket er fjernet fra stikkontakten. 
 
[6] Undersøg for evt. beskadigede dele. Undersøg styrepinde og andre dele før brug. Kontroller for manglende 

justering, fastlåsning af bevægende dele, forkert montering, knækkede dele og andre forhold, der kan 
påvirke driften. Hvis der opstår unormal støj eller rystelser, skal maskinen slukkes øjeblikkelig og problemet 
rettes, før driften fortsættes. Anvend ikke en beskadiget maskine. Sæt et skilt med “MÅ IKKE ANVENDES” 
på, indtil maskinen er repareret. 

 
[7] Vedligehold værktøjer omhyggeligt. Hold håndtag tørre, rene og fri for olie og fedt. Hold de skærende 

kanter skarpe og rene. Følg instruktioner vedrørende smøring og udskiftning af tilbehør. Undersøg 
maskinens ledning for skader med jævne mellemrum. Reparer eller udskift beskadigede dele hos et 
autoriseret servicecenter. 

 
[8] Når maskinen ikke anvendes, skal den placeres på et tørt, sikkert sted Hold den væk fra børn. 
 

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 KERNEBOR ER BLOKERET 
 Tænd aldrig kontakten, før kerneboret er frigjort, hvis kerneboret blokeres under drift, da det vil medføre 

alvorlig 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] AFBRYDER for yderligere 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. 
værktøjssættet. 
 

2.1 GENEREL BESKRIVELSE 
Denne maskinen anvendes til følgende formål: 
1) Boring i forstærket beton til rør- og ledningsarbejde, f.eks. i forbindelse med airconditionanlæg, elektricitet, telefon, gas 

eller vand o.l.   
2) Udtrækning af betonkerner til styrketest.     
3)      Generel boring i forstærket beton, undtagen boring i opadgående retning. 
 
1 Afbryder   
2 Fremføringshus 
3 Fremføringshåndtag 
4 Forankringshul 
5 Justeringsbolt 
6 Base 
7 Motor 
8 Stop-knap 
9 Vandhane 
10 Drejering 
11 Søjle 
12 Kernebor (ikke inkluderet) 
 
2.2 SPECIFIKATIONER 
 
Borestativmodel  TS-092(AB42) 

Generel højde (mm) 805 

Basestørrelse (mm) 146 x 200 

Vandring i alt (mm) 557.5 

Motormodel  R1011 R1012 

Tromleomdrejninger 
ved nul-belastning 

(min-1) 970 1750 

Tromleomdrejninger 
ved angivet belastning 

(min-1) 650 1150 

Min. kørsels- 
diameter 

(mm) 60 20 

Maks. kørsels 
diameter 

(mm) 120 60 

Spænding (V) 220-240 

Angivet input (W) 1100 

Angivet strøm (A) 4.8 

Tromletråd  G1/2”(BSPP 1/2”) 

Vægt (ink ｌ . Motor) *1 
**2 

(Kg) 9.6 9.6 

Lydtrykniveau (dB(A)) 87.1  *3 

Lydeffektniveau (dB(A)) 94.1  *3 

Vibrationer （m/S²）  3.6  *3 
*1: Ledning og stik er ikke medregnet i vægten. 
**2: Vægt af 800mm søjleversioner. 
***3) Målt under følgende konditioner: 

- Beton Styrke : 40MPa 
- Spænding: AC240V  
- Hastighedsindstilling, gear : 970min-1 (Boremotor R1011) 
- Diamantkernebor: Ydre Diameter 65mm 
- Målt I følgende størrelse rum : 8.1m (W) x 16.7m (D) x 2.7m (H) 

 
2.3  STANDARDTILBEHØR 

 
 

Komponent Størrelse Antal 

Skruenøgle med to ende 

13 x 

17mm 1 

Skruenøgle med enkelt ende 32mm 1 

Unbrakonøgle 4mm 1 

Unbrakonøgle 5mm 1 

Trådet bolt 3/8" 1 

Vandopsamlingsring 130mm 1 

Kile med tråd  

til fjernelse af kerne  1 

Værktøjstaske  1 
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UDPAKNING 

 

3.0 UDPAKNING 

 
Når alt er pakket ud, kontroller for skader og indholdet af værktøjstasken, håndtag og vandopsamlingsring. 
 

 
Løsn stop-skruen ved at dreje den mod uret, før du drejer håndtaget. 

 
Fjern ikke låget på tromletråden, før kerneboret er sat på. Låget er til beskyttelse af tromletråden.   
 
 
 
 

 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. 

 
 
 

RESTSTRØMSENHED 

 
5.0 PORTABLE RESIDUAL CURRENT DEVICE (PRCD)(TRANSPORTABEL RESTSTRØMSENHED (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). 
 
TS-092 er udstyret med en transportabel reststrømsenhed (PRCD) installeret i den elektriske ledning for at kunne 
efterkomme standarderne. PRCD fungerer også som en under-spændingsudløser. 
 
PRCD skal tændes vha. “ON / I” -knappen efter at stikket er sat i stikkontakten. 
Den skal testes ved at trykke på “O / TEST” -knappen, før der tændes for motorens hovedkontakt for at sikre, at den 
kan stoppe elektriciteten. Når den er PÅ, lyser LED-lysdioden. Lysdioden slukkes, når den er FRA. 
 
I tilfælde at spændingsfald, slukkes PRCD. Og den skal tændes igen, når elektriciteten igen er stabil.  
Fejlspændingen, som får PRCD til at slukke, er 30mA.. 
 

ADVARSEL!! 

Udsæt ikke PRCD for vand. Anbring den ikke i vand. 
Brug aldrig en diamantcentrumboremaskine uden RCD eller PRCD. 

 
 
 

FORSIGTIG! 

Garanti dækker muligvis ikke skader, der først findes efter, at udstyret er taget i brug. Disse vil blive opfattet som 
opstået som følge af slag eller tab. 

FORSIGTIG! 

Hvis stop-knappen er strammet, skader det overfladen på søjlen, når du drejer fremføringshåndtaget. 
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MASKINENS FUNKTIONER 

 

6.0 MASKINENS FUNKTIONER 

 

[1] Afbryder (kontakt) 

Maskinen er udstyret med en afbryder for at formindske risikoen for beskadigelse af boremotoren 

Afbryderen udløses, når boremotoren overbelastes.  

For meget fremføringstryk vil medføre at afbryderen ofte udløses. Og hyppige afbrud kan medføre skader 

på boremotoren. 

Prøv at betjene maskinen således, at afbryderen ikke udløses. 

 

FORSIGTIG! 

Anvend ikke en afbryder med forkerte specifikationer, der kan medføre skader på boremotoren Brug kun 

afbrydere fra ægte Shibuya-reservedele. Vedrørende specifikationen for afbryderen, bør du se i 

reservedelslisten, der er vedlagt bagerst i denne brugervejledning.   

 

[2] Underspændingsudløser 

Underspændingsudløser er indbygget i hovedkontakten. Hvis spændingen falder til under 70% af angivet 

spænding, stopper den hovedstrømforsyningen. Hovedformålet med underspændingsudløseren er at 

beskytte boremotoren mod underspændingsproblemer i forbindelse med utilstrækkelig strømforsyning. For 

det andet slukker den også hovedkontakten i tilfælde af strømsvigt. Det hjælper med at forebygge pludselig 

start af motoren, når elektriciteten vender tilbage. 

 

[3] Koblingssystem 

 Denne maskine har et indvendigt koblingssystem, til beskyttelse af geardelene 

Hvis kerneboret pludseligt blokeres som følge af jernstykker eller tilsvarende materialer, udsættes tromlen 

og geardelene for alvorlige stød.  

Koblingssystemet spiller en vigtig rolle i sådanne situationer ved at afhjælpe stødet.  

Koblingssystemet fungerer kun, hvis geardelene er udsat for potentiel skadelige stød. 

 

FORSIGTIG! 

Langtidsbetjening eller kørsel på store byggepladser kan løsne koblingssystemet. Hvis dette er tilfældet skal det 

repareres af et autoriseret Shibuya-servicecenter. Forsøg ikke at stramme det selv. 

 

[4] Drejering 

Denne maskine har en drejering til vandtilførsel. Dette gør det muligt at tilføre 

vand fra alle vinkler. 

 

 

 

 

SÅDAN BETJENES MASKINEN 

 

7.0 SÅDAN BETJENES MASKINEN 

I dette kapitel forklares, hvordan maskinen betjenes, og hvordan betjening stoppes. 

 

7.1 INSTALLATION 

Denne maskine er ikke udformet til håndholdt drift. 

Sæt maskinen fast på boreunderlaget. 

 

 

 

 

FORSIGTIG! 

Før installation skal fremføringshuset justeres for at sikre præcis boreretning. (Se 9.1 JUSTERING AF 

FREMFØRINGSHUS) 

FARE!!! 

Fastgør maskinen grundigt på boreunderlaget, da maskinen ellers kan flytte sig under drift og et sidetryk kan 

opstå på siden af kerneboret og medføre risiko for personskade eller beskadigelse af boremotoren. 
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Lubricate 

SÅDAN BETJENES MASKINEN 

 

INSTALLATION MED FORANKRINGSBOLT 

1) Bor et forankringshul på en egnet position* fra centrum af det hul, der skal bores. 

 

 *(193 to 258mm afstand til centrum af hullet, der skal bores.) 

2) Rens forankringshullet med en luftblæser. (overskydende eller løse partikler kan medføre at 

forankringsbolten løsnes.)  

3) Sæt ankeret (størrelse 3/8” eller 1/2” er velegnet) i forankringshullet. Og bank det med en hammer for at 

forankre. 

4)      Skru en trådet bolt i ankeret. 

5) Sæt maskinen op ved at føre bolten gennem åbningen på basepladen. Sæt en firkantet spændskive og en 

møtrik på bolten og stram foreløbigt. 

6) Juster niveauet med justeringsbolte. 

7) Stram møtrikken helt og fast med en skruenøgle. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.2 ISÆT KERNEBOR 

1) Kontroller, at maskinen er installeret sikkert på boreoverfladen. 

 

FARE!!! 

Fastgør maskinen grundigt på boreunderlaget, da maskinen ellers kan flytte sig under drift og et sidetryk kan 

opstå på siden af kerneboret og medføre risiko for personskade eller beskadigelse af boremotoren. 

 

2) Smør tråden på tromlen med et smøremiddel og fastgør derefter 

kerneboret. 

Smøring af tråden gør afmontering af kerneboret lettere efter boring. 

 

 

7.4  FORBEREDELSE TIL VANDTILFØRELSE  

 

1) Sæt en slange fra en vandhane eller en vandtank til vandhanen på 

boremotoren.  

2) Kontroller, at slangen ikke er viklet ind i kerneboret.  Hvis der er problemer, skal du rotere drejeringen og 

justere retningen. 

3) Kontroller, at slangen er tætsluttende. 

4) Kontroller, at slangen har tilstrækkelig længde til vandring af fremføringshus. 

 

FORSIGTIG! 

Tilfør ikke vand, før boring begyndes. Anvend ikke genbrugsvand fra 

afløb, da det kan beskadige boremotoren. 

 

ADVARSEL!! 

Sørg for at stramme bolten godt vha. en skruenøgle. Det anbefalede tilspændingskraft er som følgende: 

Anker 3/8” : 40N・m  Anker 1/2” : 50N・m 

 Sørg dog for at bekræfte med instruktionerne for de ankerbolte, der bruges. 

Smøremiddel 
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OFF

ON

SÅDAN BETJENES MASKINEN 

 

7,5 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 drift. 

 

[2] Sikkerhedsforholdsregler ved elektricitet 

1)       Bekræft at kontakten (afbryder) er sat til FRA / 0 position, før maskinen   

sættes i stikkontakten. 

 Tilfældig start af boremotoren er meget farligt. 

2)        Kontroller, om der er skader på stik, ledning og stikkontakt, før maskinen 

sættes i stikkontakten. Hvis der er skader, skal de repareres eller udskiftes af en 

kvalificeret elektriker. 

3) Stikkontakten skal modsvare spændingen på navneplade.  Hvis spændingen er 

under det krævede, vil strømmen sandsynligvis øges og få afbryderen til ofte at blive udløst. 

4) Strømmen skal være tilstrækkelig (over 7 Amps) for denne maskine. 

5) Forlængerledningen skal have en tilstrækkelig størrelse (mere end 1.5 mm2) for denne maskine for at 

forhindre tab af strøm eller overophedning. 

6)       Anvend aldrig denne maskine uden transportabel reststrømsenhed (prcd), der er en del af det elektriske 

kabel.  
 
[3] Andre forholdsregler 

1) Kontroller, at følgende dele er sikkert installeret: 

  *Baseplade og gulv (væg)  

  *Søjle og fremføringshus  

  

2) Kontroller, at kerneboret er sat korrekt i. Hvis den ikke flugter eller er løs skal det monteres korrekt igen. 

3) Kontroller, at intet berører kerneboret. Hvis noget berører kerneboret, kan det blive indfanget af kerneboret 

og ligeledes medføre alvorlig personskade eller skade på maskinen. 

4) Kontroller, at intet blokerer luftkøleindtaget på boremotoren. Hvis dette er blokeres, kan det medføre 

overophedning og medføre skade på boremotoren. 

5) Vandtilførsel er klar ved start af boring. Hvis vand ikke tilføres, opstår høj varme ved skærekanten 

(segment) på kerneboret, og det kan blive beskadiget. Genanvend ikke vand fra afløb. Det kan beskadige 

olieseglet i boremotoren. 

6) Udsæt ikke boremotoren for vand, regn og sne Anvend ikke maskinen under høj luftfugtighed. 

7) Fjern alle justeringsnøgler og svensknøgler. Gør det til en vane at kontrollere at alle justeringsnøgler, 

svensknøgler mv. er fjernet fra maskinen, før den sættes i stikkontakten. 

 

7,7 BETJENINGSFREMGANGSMÅDE 

Betjeningsfremgangsmåden er angivet 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] Almindelig boring (for boring af dybe huller se [4] på side 12.) 
1) Sæt stikket i stikkontakten. 
2) Drej vandhanen for at tilføre vand. (Fig.1) 
3) Drej på kontakten (afbryderen) og start boring, mens fremføringshuset fremføres ved hånden. (Fig.2) 
 

(Fig1)          (Fig.2) 
 

FR

A 

 

Til 
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SÅDAN BETJENES MASKINEN 

 

4) Bor langsomt ned til en dybde på mindst 5 mm.   

Fortsæt herefter boring med konstant  

fremføringshastighed.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5) Når du har nået den ønskede dybde (eller gennemboret objektet), skal du  

dreje fremføringshåndtaget tilbage baglæns for at trække kerneboret ud.  

 

 
6) Sluk på kontakten (afbryderen) og stop tilførslen af vand 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[2] Sådan fjernes kernen 

Når du fjerner kernen, efter du har afsluttet 

boring  

 

 

 

 

 

 

 

 

[3] Sæt vandopsamlingsringen på 

For at forhindre, at afløb drypper eller sjasker, skal vandet styres 

ved brug af vandopsamlingsringen (standardtilbehør). 

Denne maskine har drejbare holdearme til 

vandopsamlingsring Disse holdearme virker som fjedrende blade 

for at fastgøre vandopsamlingsringen til det objekt, der skal bores 

i.   

 

1) Træk holdearmene 1 op og sæt vandopsamlingsringen 2 i. 

2) Frigør holdearmene på ringen og tilslut derefter en slange 

med udgangen til afløb 3. 

  

 

 

U-møtrik  

FARE!!! 

Anvend ikke for mange kræfter (til håndtering af fremføring), når boret 

startes.   

For meget pres på kerneboret ved start kan medføre at segmenter af 

kerneboret kan falde af og dermed medføre personskader. 

BEMÆRK: 

Juster u-møtrikkerne således, at holdearmene kan 
drejes med håndkraft. 

5
m

m

ビット（刃物）
Kerneb

or 

OFF

FRA 
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(オプション)  
六角ナット（M5） 

( 

 

４０° ０°２０°３０° １０°

４５° ２５° ０°

SÅDAN BETJENES MASKINEN 

 
Tidligere, da en vakuumplade blev anvendt, var justering af arme til at holde vandopsamlingsringen vanskeligt pga. 
af højden. For at løse dette problem har hver holdearm et hul til M5-bolte og møtrikker. Ved hjælp af hullerne, kan 
bolte og møtrikker monteres således, at de passer til den forøgede højde af vakuumpladen. Unbrako-bolte (M5x25) 
og unbrako-møtrikker (M5) er til rådighed som valgfrie dele til justering af forøget højde på vores vakuumplade. 
 
1) Isæt unbrako-bolt (M5x25) i hullet og fastgør med u-møtrik (M5). 
 

Unbrako-bolt (M5x25) 
     Unbrako-møtrik (M5) 
 

[4] Boring af dybe huller 

Når boredybden er dybere end den gennemsnitlige længde på 

kerneboret, skal du anvende én af følgende metoder. 
 
1) Anvend forlængerpinde. 

Knæk kernen og træk den ud. Monter en forlængerpind. 
 

Forlængerpinde til kernebor med mindre diametre findes muligvis        ikke.  

 Spørg en kerneborsproducent om størrelsen på forlængerpinde. 
 
 2) Anvend 3-delt kernebor og monter passende rør.  

Smør tråddelene af rør med lidt fedt, og tilslut dem som på 
følgende tegninger. 

 
Mht. størrelse på rør, bør du spørge en kerneborsproducent. 

 
[5] Kerneboret blokeres 

Kerneboret vil sandsynligvis blive blokeret under drift, når 

armeringsjern skæres tyndt eller hvis borestativet løsnes. 

I dette tilfælde anbefaler vi, at du anvender værktøjet til at udtage bor 

(valgfri komponent) til let frigørelse af det blokerede kernebor uden at beskadige maskinen. 

 

FORSIGTIG! 

Frigør ikke det blokerede kernebor ved hjælp af boremotorens startomdrejninger. Boremotoren kan blive 

beskadiget, hvis den startes gentagne gange, mens kerneboret er blokeret.   

Træk heller ikke det blokerede kernebor ud ved at rotere fremføringshåndtaget. Dette kan medføre skade på 

maskinen. 

 

[6] Boring af dybe huller 
Søjlen kan drejes op til 45 grader baglæns med følgende fremgangsmåde. 
1) Frigør unbrako-bolt “C” og fjern den. 
2) Frigør unbrako-bolte “A” og B en anelse. 
3) Juster søjlen i den ønskede vinkel med reference til indikatormærket. 
4) Stram unbrako-bolte “A” og “B”. 
 

A 
B 

 
 

C 
 
 
 VALGFRIE KOMPONENTER  

 

8.0 VALGFRIE KOMPONENTER 

De følgende komponenter er til rådighed som valgfrie komponenter. 

 

1. Vandtankmodel: P-8 c/w 5M slange (kapacitet 14L)  

2. Vakuumplade og elektrisk vakuumpumpe 

3. Unbrako-bolt (M5x25) & unbrako-møtrik (M5) til højderegulering 

4. Værktøj til udtagning af bor   

5. Vandopsamlingsringe af forskellige størrelser 
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六角棒スパナ ４
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VEDLIGEHOLD 

 

9.0 VEDLIGEHOLD 

 

ADVARSEL!! 

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

 

9.1 JUSTERING AF FREMFØRINGSHUS 

Fremføringshuset skal justeres, når der er slør eller når fremføringshåndtaget ikke drejer jævnt.  

Justeringsfremgangsmåden er følgende. 

 

1. Stram/løsn 2 unbrako-skruer med glider og 1 unbrako-skruen vha. unbrakonøgler (5mm og 4mm), mens 

sløret kontrolleres på fremføringshuset ved at rotere fremføringshåndtaget for at sikre jævn omdrejning. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
9.2 UDSKIFTNING AF FORBRUGSKOMPONENTER 
Følgende er forbrugskomponenter. Når du opdager, at disse dele er slidte, skal du udskifte dem med nye 
reservedele. 
 
R1011/R1012 boremotor: Kulbørster, O-ringe og forseglingsringe 
   Anker/roter og feltring (skal udskiftes af autoriseret forhandler) 
 
TS-092 Fremføringshus: Justering af plader og glideplader 
 
9.3 UDSKIFTNING AF GLIDEPLADE I FREMFØRINGSHUS  
Hvis fremføringshuset stadig har slør og ikke bevæges jævnt selv efter justering, skal rullerne i fremføringshuset 
udskiftes. 
Se under “11.0 DAGLIG INSPEKTION” for den korrekte tidsperiode for udskiftning af ruller 
Den korrekte metode til udskiftning af ruller er forklaret nedenfor: 
 
1)      Skub fremføren fra søjlen ved at dreje fremføringshåndtaget. (Fig.3) 
2) Løsn 6 stk. unbrako-skruer (5mm) og fjern bagdækslet. (Fig.4) 
3) Løsn skruerne på tilpasningspladerne på fremfører / bagdæksel fladnæset skruetrækker. (Fig.5) 
4) Udskift tilpasningspladerne med nye. 
5) Fastspænd bagdækslet ved at stramme de 6 unbrako-skruer. 
6) Sæt fremføren på søjlen og tilpas. 
 
 
(Fig.3)    (Fig.4)    (Fig.5) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
          Skruer 

FORSIGTIG! 

Hvis unbrako-skruen er strammet for 

meget, kan fremføringshuset ikke flyttes 

præcist.  Vær opmærksom på ikke at 

stramme skruen for meget.     
Unbrakonø

gle (5mm) 
Unbrakonø

gle (5mm) 

Fremføring

shåndtag 

Unbrakonø

gle (4mm) 

Fremførin

gshåndta

g 
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VEDLIGEHOLD 

 
9.4 UDSKIFTNING AF GLIDEPLADE I FREMFØRINGSHUS  
Hvis fremføringshuset stadig har slør og ikke bevæges jævnt selv efter justering, skal rullerne i fremføringshuset 
udskiftes. 
 

1) Sådan fjernes glidepladen  2) Sådan indsættes glidepladen 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        Tryk fra ydersiden    Tryk fra indersiden 
 
9.5 UDSKIFTNING AF KULBØRSTER 
 
1) Løsn børstedækslerne med en stjerneskruetrækker og fjern dem. 
2) Undersøg den tilbageværende længde af kulbørsterne. Hvis mindre end 5mm, udskift dem med nye. 
3) Isæt nye kulbørster. Hold øje med retningen af metalmonteringen. 
4) Sæt børstedækslerne tilbage og stram dem. 
 
 
 

 Metalmontering 
Kulbørste 

 
 
      Børstedæksel 
 

 
   5mm 

 

 

 

 
 
 
 

BEMÆRK: 

Udskift begge sider på kulbørsten samtidigt.  Indtil de nye kulbørster er vænnet til kommutatorsprækkerne, 
skal du ikke anvende for megen kraft, mens der bores. Brug kun ægte Shibuyaku-børster ved udskiftning. 

FORSIGTIG! 

Vær opmærksom på, at føreledningen ikke knibes af børstedækslet Hvis den klemmes, kan utilstrækkelig 
kulbørstekontakt skade ankeret. 

FORSIGTIG! 

Sørg for at børstedækslerne er ordentlig spændte. Løse dæksler forårsager utilstrækkelig kulbørstekontakt, 
som kan resultere i motorskade. 
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VEDLIGEHOLD 

 
9.6 UDSKIFTNING AF OLIESEGL 
Når oliesegl (vandsegl) er udslidte, vil vand lække fra de små huller på 
holderingen. 
Hvis du finder vandlækage, skal du bringe din maskine til din nærmeste 
autoriserede Shibuya-forhandler og have olieseglet udskiftet.. 
 
 

Små huller på holdering 
 
 
 
9.7 UDSKIFTNING AF O-RING 
Når O-ringen inden i drejeringen er udslidt, vil vand lække fra drejeringen. 
Vi anbefaler af O-ringen udskiftes med en ny, når olieseglet udskiftes. 
 
 
9.8 UDSKIFTNING AF FORSEGLINGSRING  
Der er en forseglingsring mellem tromle og oliesegl. Forseglingsringen kan ikke ses fra ydersiden Vi anbefaler, at du 
udskifter forseglingsringen samt olieseglet, hvis forseglingsringen er udslidt. 
 
9.9 SMØRING 
Udskift fedtet, når du udskifter olieforseglingen.  
 
 

RENGØRING 

 
10.0 RENGØRING  
 

ADVARSEL!! 

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

 
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 skade plastik 
og andre isolerede dele.  
 Nogle af disse er: benzin, terpentin, lak, fortynder, malingsfortynder, klorbaserede 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. 

 
Rengøringsmetoder er følgende. 
 
1) Kontroller, at maskinen er fjernet fra strømforsyningen, før du begynder rengøring. 
2) Fjern kerneboret fra maskinen og vask det med vand. 
3) Tør hver del at borestativet med en fugtig klud. 
4) Vask betonmørtel af justeringsbolte på basen. 
5) Tør andre dele med en tør klud. 
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DAGLIG INSPEKTION 

 

11.0 DAGLIG INSPEKTION  

 

Undersøg følgende dele, før du starter maskinen. 

 

Dele, der 
skal 
undersøges 

Sådan undersøges der Forhold Forhold Bemærkning 

Navneplade / 
Forholdsregl
eplade 

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.  

Fremføringsh
us 

Flyt fremføringshus med 
fremføringshåndtag 

Ujævn / unormal lyd / kan ikke 
flyttes let 

Juster fremføringshus.  Se side 13 

Tilpasningspl
ader 

Visuel inspektion efter 
fremføringshus er taget 
ud af søjle  

Overfladen på 
tilpasningspladerne er slidt og 
den er plan med hovedet af 
spændeskruerne. 

Udskift med ny. Se side 13 

Glideplade 
Visuel inspektion  
efter fremføringshus er 
taget ud af søjle 

Tykkelsen er slidt ned til mindre 
end 2mm 

Udskift med ny. Se side 14 

Oliesegl 
Forbind vandtilførsel 
med vandhane og test 
for lækage 

Vand kommer ud fra de små 
huller på holdering 

Udskift med ny. Se side 15 

 

11.1 ANDEN INSPEKTION  

 

Undersøg den tilbageværende længde af kulbørsterne efter 100 timers drift. 

Fremgangsmåde ved inspektion findes i afsnit 9.5 UDSKIFTNING AF KULBØRSTER. 

 

ADVARSEL!! 

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

 

Hvis der opstå problemer under driften, se følgende. 

 

Problem
er Udfør først Mulige grunde Løsninger 

Kerneboret 
er blokeret. 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

(1) Slå kontakten fra 

 

(2) Fjern maskinen fra 

strømkilde. 

 

(3) Se efter mulige 

grunde i de højre 

kolonner. 

 

 

 

 

 

Jern- eller stenfragmenter sidder 

fast mellem kerneboret og den 

borede kerne. 

  

  

 

 

Følg disse fremgangsmåde i 

rækkefølge. 

(1) Fjern kernebor fra motor 

(2) Roter kernebor med en 

skruenøgle. 

(3) Træk kerneboret ud med 

værktøjet til at tage bor *1 fra 

betonen.  Og fjern 

fragmenterne. 

(4) Lav huller rundt om kerneboret 

med et kraftigt værktøj, f.eks. 

et hammerbor. 

Ukorrekt installation af borestativ. 

 

Fjern kerneboret fra boremotor og 

installer derefter borestativet 

korrekt. 

Fremføringshuset har slør på 

søjlen og kerneboret vil 

sandsynligvis blive bøjet i 

betonen. 

Fjern kerneboret fra boremotor og 

installer derefter borestativet 

korrekt. 

Dele af kerneboret er udslidte. Udskift kerneboret med et nyt. 

Boreevne 
formindskes. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) Slå kontakten fra 

(2) Fjern maskinen fra 

strømkilde. 

(3) Kontroller 

afløbsvandet. 

Maskinen skærer armeringsjern, 

hvis der er jernstøv i afløbsvandet 

 

Genoptage driften og undlad at 

presse for hårdt på kerneboret. 

 

(1) Slå kontakten fra 

(2) Fjern maskinen fra 

strømkilde. 

(3) Kontroller 

kerneboret. 

 

 

 

Segmenter er udslidte. 

 Udskift kerneboret 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 segmenterne. 

Betonmørtel sidder fast mellem 

segmenterne. 

 

Forøg mængden af 

nedkølingsvand eller knus 

segmenterne med slibemidler. 

(1) Slå kontakten fra  

(2) Fjern maskinen fra 

strømkilde.  

(3) Se efter mulige 

grunde i de højre 

kolonner. 

Fremføringhuset har slør på 

søjlen 

Juster fremføringshus.  

 

Tromleskaftet på motoren er 

bøjet. 

 

Udskift tromlen hos en autoriseret 

Shibuya-forhandler. 

Røret på kerneboret er deformt. 

 

Udskift kerneboret med et nyt. 

 

 

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

at fjerne et blokeret kerneboret fra beton ved hjælp af drivkraften fra trådene (Se side 12.) 
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SKEMATISKE TEGNINGER MED RESERVEDELSLISTER 
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SKEMATISKE TEGNINGER MED RESERVEDELSLISTER 

 

R1011 G1/2” 220-240V RESERVEDELSLISTE  

POS KOMPONENTNAVN  Tegning nummer 
ANT
AL 

CPT-KODE  POS  KOMPONENTNAVN Tegning nummer 
ANT
AL 

CPT-KODE 

1-2 VANDHANE GARDENA 1/4+SKRUENIPPEL 1 044137  38 VIFTEKASSE VV-490005 1 043893 

2 OLIESEGL HMSA42557(SUS) 2 042178  39 
SELVSKRUENDE 

FLADHOVEDSKRUE 
5×60 2 042154 

3 UNBRAKO -BOLT M5×25 3 042179  40 FELTRING 220-240Ｖ VV-040016 1 043912 

4 FJERDERSPÆNDSKIVE 5 3 042180  41 MOTORHUS VV-800005 1 043895 

5 STØTTERING S409270 3 043872  42 SPÆNDESKIVE RUND 6 4 042157 

6 DREJERING Ｓ304819 1 043873  43 FJERDERSPÆNDSKIVE 2 - 6 4 042158 

7 FASTNERING SA60 1 043874  44 UNBRAKO -BOLT M6×55 4 042159 

8 O-RING S53 1 043875  45 BAGDÆKSEL VV-880006 1 043896 

9-1 TROMMEL (G1/2”) S304784 1 043906  46 
SELVSKRUENDE 

FLADHOVEDSKRUE 
5×16 3 043897 

10 O-RING P28 2 000070  47 
SELVSKRUENDE 

FLADHOVEDSKRUE 
4×10 2 005498 

11 FORSEGLINGSRING S408532 1 042139  48 BØRSTEHOLDER  6570119 2 043898 

12 FJEDERPIND 6×12AW(SUS) 1 000004  49 KULBØRSTE 220-240V VV-540005 2 043913 

13 FASTNERING Ｓ304820 1 043877  50 BØRSTEDÆKSEL 6570042 2 043900 

14 KUGLELEJE 6004DDU 1 001701  51 
MOTORNAVNEPLADE (IND) 
220-240V CE 

VV-9100461 1 043921 

15 BOREHOVEDSTEL S100635 1 043878  52 
 AFBRYDER 
220-240V 

3120-F524-H7T1-W01D- 
5A+X3120-U0000M 1 043595 

16 FJEDERPLADE MDS18-2 3 000014  53 KABELBINDER AB-100 2 005990 

17 FJEDERPLADE MDS18-1 1 000015  54 KABELSKO OTP-225032-2 2 000057 

18 PARALLELNØGLE 5×5×15 1 008118  55 DÆKSEL 238035-09 2 000056 

19 KOBLING S409267 2 043879  56  FØRELEDNING 9673020 2 000060 

20 SPÆNDESKIVE S408534 2 042146  57-2 STIK M/ KABEL & PRCD S409989 1 042783 

21 METAL S409336 1 043880  58 SKIFTEBOKS VV-360011 1 043903 

22-1 NR.4 GEAR  R1011 S409494 1 043881  59 SKRUEPANHOVED B STRAM 4×30 2 042171 

23 FU MØTRIK FU03SC 1 006521  60 KABLEKANT 5311 1720 1 042690 

24 KUGLELEJE 6000ZZ 1 000112  61  ISOLERINGSRØR φ8×40 1 042174 

25 KUGLELEJEDÆKSEL S202019 1 043882  62  KONDENSER 0.1μＦ 1 000059 

26 O-RING S26 1 043883  63 LUKKET TILSLUTTER 5.5SD 2 000055 

27 PARALLELPIND B4×10 1 005449  64 SKRUEPANHOVED B STRAM 4×16 2 005495 

28 KUGLELEJE 609ZZ 1 041724  65 CODER-FASTNER 6560067 1 042177 

29-1 NR.3 GEAR  R1011 S409493 1 043884  66 
MOTORNAVNEPLADE (UD) 
220-240V CE VV-910046 1 043922 

30 PARALLELNØGLE 3×3×8 1 043885  67 
 FLADHOVEDET SKRUE 

M/SW 
M4×10 1 000690 

31 NR.2 GEAR   S409262 1 043886  68 ADVARSELSPLADE  VV-920005 1 043914 

32  UDFYLDNINGSRING SP-007050 1 043887  70 ANKER 220-240V 34+35+36+37 1 043932 

33 NÅLELEJE TLA 79Z 1 043888  1-3 VANDHANE R1/4×G1/4 - 044039 

34 KUGLELEJE 6000DDW 1 043889  1-4 SKRUENIPPEL GARDENA 5691 - 044040 

35 ANKER 220-240V VV-030016 1 043910       

36 KRAVE 6930108 1 043891       

37 KUGLELEJE 608VV 1 043892       

 
R1012 (1750min-1) * Følgende dele er forskellige fra R1011 

POS KOMPONENTNAVN  Tegning nummer 
ANTA

L 
CPT-KODE  POS KOMPONENTNAVN  Tegning nummer 

ANTA
L 

CPT-KODE 

16 FJEDERPLADE MDS18-2 2 000014  51 
MOTORNAVNEPLADE (IND) 
220-240V CE VV-9100501 1 043929 

22-2 NR.4 GEAR  R1012 S409498 1 043908 
 

66 
MOTORNAVNEPLADE (UD) 
220-240V CE VV-910049 1 043930 

29-2 NR.3 GEAR  R1012 S409497 1 043907 69 RING S408920 1 042678 
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 SKEMATISKE TEGNINGER MED RESERVEDELSLISTER 

 

TS-092 FREMFØRINGSHUS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TS-092 RESERVEDELSLISTE FOR FREMFØRINGSHUS 

POS KOMPONENTNAVN TEGNING NUMMER ANTAL CPT-KODE 
1 BOREHOVEDSTEL S100635 1 043878 
2 GLIDEPLADE S409337 1 043535 
3 TILPASNINGSPLADE 1 S409259 4 043532 
4 SKRUE m. HALVRUNDT HOVEDE M4×8 4 043533 
5 SKRUE m. HALVRUNDT HOVEDE M4×30 4 001815 
6 U-MØTRIK M8-3 4 043293 
7  BAGDÆKSEL S202008B 1 043537 
8 NYLON MØTRIK M4 4 000481 
9 UNBRAKO -BOLT M6×35 4 043540 
10 CYLINDERSKRUE M8×25 4 043538 
11 HÅNDTAG S304824B 1 043539 
12 UNBRAKO -BOLT M6×40 2 043541 
14 CYLINGERSKRUE m. KLODS M10×12 2 043536 
16 FASTNERING-C 17 2 000272 
17 RINGBØSNING S409439-G02 2 043544 
18 PNION-GEARSKAFT S409177A 1 043542 
19 NAVNEPLADE S409440 1 043545 
20 STOP-SKRUE M10 1 042268 
21 UNBRAKO -BOLT M10×40(KOBBER) 1 042267 
22 U-MØTRIK M10-3 1 043045 

 

1
2

4
3

5

6
3

7

9
8

11
10

12

22
14

20

16
17

18

19

20
21
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SKEMATISKE TEGNINGER MED RESERVEDELSLISTER 

 

HÅNDTAG TIL HURTIG FRIGØRELSE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESERVEDELSLISTE FOR HÅNDTAG TIL HURTIG FRIGØRELSE 

 

POS KOMPONENTNAVN TEGNING NR. ANTAL CPT-KODE 

1  HÅNDTAG TIL HURTIG FRIGIVELSE 

CPL.  (AL) 

S304878 1 043546 

2 
HÅNDTAG TIL HURTIG FRIGIV- 

ELSE (AL) L150 uden FASTHOLDER 

 

 

 

 

 

E (AL) L150 uden FASTHOLDER 

S304878-1-4 1 043547 

3 FASTHOLDER FULD S304483C-5-7 1 006095 

4  HOLDEBOLD DIA.  45 S408746A 2 042113 

5 GEVINDBOLT M12×40 2 042116 

6 SKRUE M5×6(SUS) 1 006091 

7  FJEDER G6971201 1 006092 

8  PIND S406214 1 006093 

9 HÅNDTAGETS HOVEDDEL (AL) S408442C-G01 1 042115 

10 HÅNDTAGETS HOVEDDEL (AL) L150 S409286 1 043548 

 

1

4
5

6
7

8

10
9

5
4

2

3
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SKEMATISKE TEGNINGER MED RESERVEDELSLISTER 

 

TS-092 AB42 SØJLE OG BASE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TS-092 AB42 RESERVEDELSLISTE FOR SØJLE OG BASE 

POS KOMPONENTNAVN TEGNING NUMMER 
ANT

AL 

CPT-KO

DE 
 POS KOMPONENTNAVN TEGNING NUMMER 

ANT

AL 

CPT-KO

DE 

1 NAGLE (AL) NSA 4-4 2 042108  14 
UNBRAKOBØSNING (F) 

M10 
 S409346 2 043553 

2 UNBRAKO-BOLT m/SW M5×8 4 043564  15 
JUSTERINGSBOLT (R) 

M10 
 S409438-G02 2 043556 

3 UNBRAKO -BOLT M8×55 2 043557  16 
UNBRAKOBØSNING (R) 

M10 
 S409347 2 043554 

4 FJERDERSPÆNDSKIVE 2-8 2 042824  18 
FORSIGTIGHEDSMÆRKA

T 
 S405393 1 006482 

6 TOPPLADE S409339A 1 043559  19 RØRBØSNING  S409203-G02 1 043865 

7 SØJLE S304901 1 043586  20 INDIKERINGSMÆRKAT  S402976 1 000732 

8 STANG (800L) S304896 1 043589  22 ALM. SPÆNDSKIVE  POLERET RUND 10 3 001520 

9 
JUSTERINGSBOLT (F) 

M10 
S409438-G01 2 043555  23 PLADE 40  S405119A 1 006024 

10 KANTMØTRIK 2-M10 4 042096  24 VINKELSKALA  S405321 1 006021 

11 U-MØTRIK 1-M14×1.5 2 043568  25 SPÆNDESKIVE  W3/8(t3.2) 1 006022 

12 ALM. SPÆNDSKIVE POLERET RUND 14 2 043569  26 UNBRAKO -BOLT  M10×80(10.9) 1 006023 

13 HOLDEARM S409285A 2 043570  27 AB42 BASEPLADE  S100638A 1 043579 

 

 

2

1

7

6

1

8

4
3

15

16

27

10

10

11

13

12

9

22

26
25

23
22

14
22

18

19

20

24
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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-092(AB42) med R1011 Boremotor (220-240V), Oprindelsesland : Japan 

Borestander Model TS-092(AB42) med R1012 Boremotor (220-240V), Oprindelsesland : Japan 

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 

Borestander Model TS-503 med R2531 Boremotor (220-240V), Oprindelsesland : Japan 
Borestander Model TS-603 med R2531 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: 2009  

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 produktion. 
 

    

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-092(AB42) med R1011 Boremotor, Oprindelsesland : Japan 

Borestander Model TS-092(AB42) med R1012 Boremotor, Oprindelsesland : Japan 

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 

Borestander Model TS-503 med R2531 Boremotor, Oprindelsesland : Japan 
Borestander Model TS-603 med R2531 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 

(*)opfyldes af  R1722, R2221 og R2531.   

 
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 produktion. 
   

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. 

 


