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                                                                                   Original bruksanvisning     04.09.19 

Pretec AS luftdrill med matesylinder. (Boltemoped) 

 

 

 

Luftdrill «Boltemoped» er produsert til å rotere fjellsikringsbolter igjennom 

polyester/lim patroner for å oppnå rett herding. 
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1. Teknisk spesifikasjoner: 
Vekt – Drill Totalvekt  Kg 

Lydnivå 98 Db 

Vibrasjon 4,0 m/s2 

Omdreininger  0- 480 o/min 

Maksimum lufttrykk 6,3 Bar 

Luftforbruk 1,5 Nm3/min 

Moment 78,4 Nm 

Dimensjon Lufttilførsel 1/2" 12,7 mm 

Morsekon for mm gjenger 16, 20, 24, 30 og 33 mm ISO 298 No 2 

 

 

Bruk av Luftdrill / boltemoped med matesylinder/luftkolonne. 

Når en slipper vrianordningen pos. 2 stopper rotasjonen omgående, og fungerer også som en 

nødstopp. Dreieretning velges på spak / hendel pos 3. 

 

 

 

Mossekon nr. 2. For millimeter gjenger 16, 20,24,30 og 33 mm 

 

6. Luftkolonne

5. Justering av trykk til luftkolonne 

6. Klokopling 3. Dreieretning 

4. Mosseadapter 

2. Gasspådrag 

Hastighetsregulering 

Nødstopp 
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Fremgangsmåte ved montering fra pos 1 til pos 5.                   

Veiledning Fjellbolting utgitt av Statens Vegvesen er et nyttig tilleggsdokument. 

 Statens vegvesen - veiledning for fjellbolting kan leses eller lastes ned her 

Bruksanvisning på polyesterforankringen må også følges. 

 

 

  

https://www.vegvesen.no/_attachment/69898/binary/964020?fast_title=H%C3%A5ndbok+V224+Fjellbolting+%289+MB%29.pdf
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Bruksanvisning 

1.1 Riktig bruk 

1.1.1 Tilkobling av arbeidsluft.  

- Ved tilkobling av luft, påse at luftslanger og koblinger er hele og frie for skader. 

Se at koblinger er intakte og at pakninger er uten skader.  

- Påse at arbeidstrykket ikke er over 6,3 bar 

- Påse at startbryter står i «av» posisjon før man trykksetter utstyret. 

- Bruk alltid sikrings wire på klokoplingene. 

- Når luften er tilkoplet – utfør en funksjonstest uten belastning. 

 

1.1.2 Bruk 

- Starter med å vri på «gasspådraget». Pos. Nr. 2. 

- Dreieretningen bestemmes med velgerspak ved siden av «gasspådrag».           

Pos nr. 3. 

- Hastigheten reguleres med hvor mye du vrir på «gasspådraget». Pos. Nr. 3. 

- Luftkolonne  plasseres på gulv i lift eller stuffebil og justeres til rett posisjon.      

Pos. nr. 6 

- Arbeidshøyde / styrke justeres med å øke eller senke lufttrykket med trottel 

ventil. Pos. nr. 5 

- Påse at gasspådrag alltid går tilbake til nøytralt / stopp posisjon. Pos. Nr. 2. 

- Nødstopp virker slik at når en slipper «gasspådraget» stopper alle funksjoner 

automatisk. Pos nr. 2. Tilførsel av luft kan også stenges. 

- Konisk adapter  settes inn i  Pos. Nr. 4 

- Er adapter /kon skadet så skal den skiftes    

1.1.3 Montering og skiftning av adapter / konus. Pos nr. 4. 

Pass på at luftverktøy ikke kan startes under skiftning av adapter og lignende. 

Sørg for at trykkluften er frakoplet og stengt. Det er viktig at du ikke benytter 

adapter / konus og annet tilbehør som ikke passer til luftverktøyet.                   

Påse alltid at tilbehøret er i god stand. Dette gir best sikkerhet og arbeidsresultat 

samtidig som du utsetter deg og andre for minst mulig risiko. 

1.1.4 Reversering 

«Boltemopeden» som er beregnet på rotasjon i begge rotasjons retninger, er 

merket med pil. Det er viktig at man orienterer seg om dette, før verktøyet tas i 

bruk. Merk at luftverktøyet har en ring/spak på det selvreturnerende pådraget. 

Denne ringen endrer rotasjonsretningen 
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1.1.5 Maksimum lufttrykk under drift 

PRETEC luftdrill med matesylinder er konstruert for maks 6,3 bars lufttrykk. 

Luftrykk over dette nivå skal unngås. En luftregulator vil være å foretrekke så nær 

luftverktøyet som mulig. (Når hovedforsyningens trykk overskrider 6,3 Bar) 

1.1.6 Korrekt luftslange og nipler 

- Bruk kun luftslange som er motstandsdyktig mot olje, og passende for luftens 

arbeidstrykk. (merket for maks trykk) Pass også på at slangen har en 

overflate som gjør den motstandsdyktig mot overflateslitasje. 

- Pass på at det benyttes korrekte koblinger og nipler, som er riktig montert, 

rene og i bra stand. I motsatt fall vil du kunne få dårlig resultat, og i noen 

tilfeller kan dette være farlig. 

- Sjekk at slangene sitter godt før bruk. 

- Merk at svivelkobling i mange tilfeller vil avhjelpe risiko for brudd ved bøying 

etc. (Hurtigkobling) 

- Kortest mulig luftslange er å foretrekke. 

- Bruk sikkerhets wire på klokoplingene 

1.1.7 Motholdskrefter 

Vær oppmerksom på at roterende luftverktøy kan gi kraftige rotasjonskrefter. 

Maksimum 78,4 Nm. 

1.1.8 Luftfilter og tåkesmører 

God og ren luft er en selvfølge for luftverktøy, for at disse skal gjøre en best mulig 

jobb. Du vil ha glede av ditt verktøy i lang tid, dersom det ikke syndes mot dette. 

Påse at det er lufttørker og smøreapparat i lufttilførselen 

1.1.9 Smøring / olje 

- Benytt olje av typen ISOVG32, og fett EP2 i henhold til 1.1.10  

     

- Advarsel: I de tilfeller du får fett/olje i øye, så søk omgående medisinsk 

veiledning. Se på datablad / fareblad for benyttede olje / fett 
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1.1.10 Smøring / olje 

Følgende eller tilsvarende smøreprodukter bør anvendes: 

Motordeler Castrol Alphasyn T32 

  Mobil SHC 624 

  Texaco RD lube 32 

  Statoil Merata 32 

Lagere og gir BP Energrease LS-EP2 

  Esso Beacon 2 

  Castrol Spheerol EP L2 

Shell Alvania grease EP2 

Mobil Mobilplex 47 

Texaco Multifak EP2 

NB! Gå ikke med klær som er innsmurt med Olje / fett. 

1.2 Feil bruk 

Utstyret skal ikke brukes til andre oppresjoner en det den er konstruert og bygget til. Bruk av 

bor ol i mossekonen er forbudt 

1.3 Vibrasjoner, støy og temperaturer. 

1.3.1 Vibrasjoner. 4,0 m/s2 

Under bruk vil maskinen avgi vibrasjoner med forskjellig styrke og varighet. Dette 

kan under lengre tids på virkning skade bruker, i særdeleshet armer og hender. 

Denne belastningen vil variere avhengig av maskintilstand, type arbeide, 

temperatur og andre utenforliggende forhold.  

1.3.2 Støy 

 98 Db.  Bruk Hørselsvern 

1.3.3 Temperatur 

Luft eksosen kan inneholde rester av fett/olje. Pass derfor på at områder hvor 

det benyttes luftverktøy, er godt ventilert. Bruk pustemaske / 

filter/friskluftsmaske. 

Vær oppmerksom på at luftverktøy ved lave temperaturer kan forårsake 

isdannelser. 
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1.3.4 Sikkerhetsinstruks for luftdrill «boltemoped» med matesylinder.  

Luftdrill / boltemoped skal kun brukes av operatører som har fått dokumentert 

opplæring. 

- Påse at luftverktøyet kun benyttes til det formål det er konstruert for.  

- Kontakt Pretec AS dersom du er i det minste tvil om sikker og riktig bruk av din 

luftdrill med matesylinder. 

- All modifisering/endring av luftdrill med matesylinder luftverktøy er IKKE tillat 

- Pass på at du ikke benytter maskinen utenfor det arbeidsområder den er tiltenkt 

brukt.  

- Når verktøyet ikke er i bruk så skal luftforsyning frakobles. 

- Påse at du kun bruker luftverktøy til de arbeidsoperasjoner de er beregnet til. 

Dette er særdeles viktig for luftverktøy, som generer reaksjonskrefter på trange 

steder. 

- Ikke bruk verktøyet i områder med fare for eksplosive gasser.  

- Luftverktøy er ikke jordet. Pass derfor særdeles på ved arbeid i nærheten av 

elektriske installasjoner. 

- Hvis du før bruk oppdager uregelmessigheter med ditt verktøy, så ta kontakt med 

Pretec AS. 

- Bruk verktøyet kun innenfor dets beregnede arbeidsområde og kapasitet. 

- Hold deg til det angitte lufttrykk. Maks. 6,3 Bar 

- Monter alltid utstyr / adapter / mosskon slik som beskrevet.  

- Merk at ved slutten av en arbeidsoperasjon, så kan en ekstraordinær 

momentkraft oppstå. Vær alltid forberedt når du er på slutten av 

arbeidsoperasjonen.  

- Pass alltid på at pådraget returnerer til stopposisjonen. 

- Vær forsiktig med klær, langt hår og lignende, som kan feste seg på roterende 

luftverktøy. 

- Adapterte må være godt festet, slik at du ikke får tilbakeslagsbevegelse.  

- Påse at luften fra maskinen ikke virvler opp støv etc. Hvis det er unngåelig bruk 

da puste maske. 

- Husk at luftverktøy kan roterer en stund etter at du har stoppet lufttilførselen. 

Pass derfor på at du ikke berører roterende adapter før dette er stoppet helt. 

Legg heller ikke fra deg «boltemopeden» før du har forvisset deg om det samme. 

- Vær klar over at påsatt adapter/ konus kan brekke under bruk og dermed 

plutselig sette seg fast. I dette tilfelle; steng luften til maskinen og prøv deretter å 

frigjøre den slik at du ikke uforvarende starter maskinen igjen. 

- Pass på så «boltemopeden» ikke starter uforvarende når du legger den ifra deg 

eller tar den opp. 

- I særdeleshet gjelder dette dersom «boltemopeden» er opphengt i en 

balanseblokk. Dette krever særlig forsiktighet. 

- Trekk aldri «boltemopeden» etter deg i slagen. Luftslangen er slange for 

lufttilførsel, og kun det. 
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- Du som operatør må passe på at ingen står utsatt til ved bruk. 

- «Boltemoped» som ligger nede skal aldri startes i denne posisjonen. 

1.3.5 Sikkerhetsbekledning og utstyr (Og i henhold til SJA) 

Passende bekledning og sikkerhetsutstyr skal alltid benyttes, sikkerhetsbriller 

eller annet øyevern, hode vern, hørselvern, vernefottøy, samt andre vern som er 

påkrevd på arbeidsplass. 

1.3.6 Etter bruk 

 Utstyret må rengjøres og kontrolleres for skader 

1.4 Vedlikehold etter bruk. 

Pass på at du rengjør og tester maskinen før du legger den bort for dagen. 

Maskinen skal legges på et sikkert tørt sted. Dette sikrer neste dags bruk for 

overraskelser. 

1.5 Vedlikehold og reparasjoner 

- Pass på at maskiner som ikke går skikkelig, blir testet og vurdert for reparasjon, 

før de benyttes igjen. Dette skal gjøres av personale som kunnskap til 

«boltemopeden». Ved tvil forhør deg hos Pretec AS. 

- Din «boltemopeden» vil fungere godt gjennom mange år, dersom du passer på å 

rense, teste og rengjøre maskinen. Dette skal gjøres etter minst 500 timers 

gangtid, eller minst hver 6. mnd. 

- Dersom du skifter deler, pass på at dette er originale Pretec deler. I motsatt fall, 

vil du gradvis få en maskin som går på flere forskjellige reservedeler. Dette vil 

aldri gi godt resultat. 

- Pass på at deler etc. settes riktig sammen og skrues sammen på korrekt måte. 

Luft skal aldri være tilkoblet under slikt arbeid. 

- Pretec kan veilede deg dersom du trenger spesialverktøy. 

2. Maskinmerking 
- Alle luftdriller «boltemopeder» med matesylinder merket med: 

 

A) Pretec AS 

B) Modell nummer 

C) Serienummer for gjenkjennelse og produksjonsangivelse 

D) Produksjonsår 

E) CE Merking i henhold til Direktiv 2006/42/EC. 
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3. Dokumentert opplæring: 
 

Riktig bruk                                                                                                                                                                

Feil bruk                                                                                                                                                               

Vedlikehold                                                                                                                                        

Periodisk/daglig kontroll / vedlikehold 

Tidsforbruk for opplæring 30 min 

 

 

 

 

 

 

Opplæring gitt av:      Elev. 

Navn:       Navn: 

Signatur: _______________________                                Signatur:______________________________   

 

Sted:___________________________                    Dato: 
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                                                                    EKSEMPEL 
 
Original 
Samsvarserklæring  
 
Produsent: 
Pretec AS          
Kampenesmosen 3           
1739 Borgenhaugen           
Norge             
Tlf.:  +47 69 10 24 60  
Fax +47 69 16 71 41  
E-post:  post@pretec.no 
 
Stilling: Teknisk koordinator: Frank Røysing 
 
 
PRETEC Luftdrill / boltemoped med matesylinder                                                                       
Type FRD-23R-21S / matesylinder/ reg-ventil 
 
  Serie nr. 1-løpe nr pr maskin 
Erklærer herved at maskinen tilfredsstiller kravene til sikkerhet i 
henhold til «Forskrift om maskiner av 20 Mai 2009 nr.544» og 
Direktiv 2006/42/EF 
 
Harmoniserte standarder: 
NS-EN-ISO 12100:2013/AC:2016.                                                                           

Hovedprinsipper for konstruksjon - Risikovurdering og risikoreduksjon 
NS-EN-ISO 5349-1:2001 Vibrasjoner. Håndholdte og håndstyrte maskiner 
NS-EN-ISO 15744 Kraftdrevet ikke-elektrisk håndverktøy - Regler for støymåling 
Andre standardere: 
ISO 296 Morsekon Self-holding tapers for tool shanks 
 
 

 
 

Signatur. Stilling                                      Sted og dato 
 
 

------------------------------------     ---------------------------------------------- 
 

 

 

 

mailto:post@pretec.no
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Kontroll: 
Rengjør verktøyet en gang pr uke. 

Verktøyet smøres, og bolteadapter med Morsekon tas ut en gang i uken. Demonteres for kontroll 

hver 6 måned eller etter 500 driftstimer. 

Skjema for ukentlig kontroll. Legg inn ukentlig vedlikehold i bedriftens data KS system 

Kontroll av Merknader/ok Sign. og dato 

Rengjøring   

Smøring   

Sjekk av Morsekon   

Funksjonskontroll   

   

Avhending 
Luftdrill med matesylinder er laget av stål, stållegeringer, messing, bronse legeringer, aluminium, 

gummi og plastikk. Pass på at du ikke kaster dette i et miljø som ikke tåler disse materialer, skal 

kildesorteres ved destruksjon. 
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Reservedeler: 
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Pådragsventil (Throttle valve) 
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Drivverktøy for bruk på gjengede fjelbolter. Morsekon no. 2. 

Leveres for gjengedimensjonene: M 16,20,24,30 og 33. 

 

• M 16 

• M20 

• M24 

• M30 

• M33 


