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Annelundsgatan 7A I 749 40 Enköping I Tel 010-209 70 50 I Fax 0171-44 14 10 I www.p-lindberg.se

Pelarborr

Art.: 9036409

Beskrivelse:
Pelarborrmaskin med 750 W motor och självspännande borrpatron.

Montering:
• Placera pelaren på maskinens fot.
• Pelaren monteras ned i pelarfoten. Fäst och spänn den med bult.
• Placera bordet på pelare.
• Borrenheten monteras på toppen av pelare. Spänn fast med bult.
• Montera handtag till spindeln.
• Borrpatron monteras.

Översikt:

Remlåda
ON / OFF kontakt
Borrpatron

Handtag till
remspänningsvred
Motor

Justerbart bord

Handtag till spindel

Fot golv

Pelare
Pelarfot

Allmänna säkerhetsföreskrifter:
Läs bruksanvisningen noggrant innan användning.
 Detta är ingen leksak. Barn och obehöriga personer får inte vistas i närheten av
maskinen.
 Se till att alla skydd finns på plats och fungerar som de ska.
 Håll arbetsområdet rent. En rörig arbetsplats inbjuder till olyckor.
 Maskinen får inte användas i fuktiga miljöer eller utsättas för väta. Maskinen är avsedd
att användas inomhus.
 Tvinga inte maskinen. Den arbetar bättre om den får arbeta i avsett tempo.
 Använd skyddsglasögon, andningsskydd och skyddskläder.
 Kontrollera att maskinen är oskadad och i gott skick innan användning.
 Se till att strömbrytaren är i läge OFF innan maskinen ansluts till nätuttaget.
 Lämna inte maskinen utan tillsyn när den är igång.
 Maskinen får inte användas i närheten av brandfarliga gaser, vätskor eller där
explosionsrisk föreligger.
 Använd inte maskinen om du är påverkad av alkohol, droger eller läkemedel.
 När maskinen inte används ska den förvaras torrt och oåtkomligt för barn.
 Håll händer och fingrar borta från borret när maskinen är igång.
 Skyddshandskar får inte användas när du borrar.
 Stäng alltid av maskinen innan du avlägsnar arbetsstycket eller skräpbitar från bordet.
 Nödstopp är monterad fram på maskinen för snabb aktivering.

Spindelvarvtal:
Se till att pelarborren inte är ansluten till nätspänning.
Hastigheten kan skiftas genom att flytta remmarna på remskivorna. Schema finns invändigt i
locket på remkassen.
• Montera av skruvarna och lyft upp remskivkåpan.
• Lossa de två fingerskruvar (en på varje sida av maskinen).
• Lossa remmen genom att aktivera handtag till remspänningsvredet.
• Placera remmen på önskad remskiva (se schema invändigt i lock).
• Strama rem genom att aktivera handtag för remsspännare.
• Spänn de två fingerskruvarna.
• Kontrollera att säkerhetskontakten i locket aktiveras, när det stängs och skruven
monteras.

Tekniska data:
Motor
Antal hastigheter
Chuck
Spindelrörelse
Plattform golv
Total höjd
Vikt

230 V – 750 W
16 st
5-20 mm
85 mm
46 x 28 cm
158 cm
65 kg

