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Bruks og vedlikeholdsmanual
GIANT hydraulisk hammer

FORORD
Vi er glade for ditt innkjøp av GIANT-serien hydraulisk hammer.
For at du skal få best ytelse, har vi beskrevet alle vedlikeholdsprosedyrene som er påkrevet,
montering og demontering og justering, I denne manualen.
Denne boken gir utfyllende informasjon om hvordan du oppnår best ytelse og minimerer
nedetid for utstyret.
Alle andre forespørsler du måtte ha skal stilles direkte til din GIANT forhandler.
Vi vil forsikre deg om at våre forpliktelser overfor deg garanterer kontinuerlig støtte og
kundetilfredshet.

ADVARSEL
•

Vær obs på alle sikkerhetsforanstaltninger

•

Hydraulikk oljesøl kan skade hovedkomponentene slik som arbeidspumpen, motoren og
kontrollventilen.
Sjekk Nitrogengasstrykket(N2) regelmessig. Slagkraften reduseres dersom gassen er
under lavere trykk enn stipulert.

•

Denne manualen instruerer deg i hvordan du trygt bruker og vedlikeholder hammeren.
Ikke bruk utstyret før du har lest gjennom og gjort deg forstått med denne manualen.

•

Nitrogengass fylles ikke opp under bruk.
- Lad opp toppgass (N2) før bruk.

•

Sett på CAUTION klistremerke (Akkumulator er ikke ladet) på akkumulator ladeplugg.
- Dersom nitrogen gassen (N2) må tømmes.
- Fjern varselmerket.
- Fyll akkumulatornitrogenet (N2) før bruk.
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FORORD
Denne manualen inneholder sikkerhetsinformasjon, samt smøre- og vedlikeholdsinstrukser.
Dette er en referanse for nye brukere og en oppfrisker for erfarne brukere. Les, forstå og
oppbevar den ved hammeren. Enkelte bilder og illustrasjoner i denne manualen viser detaljer
som er forskjellige fra din hammer. For eksempel kan et deksel ha blitt fjernet for å illustrere
noe bedre. Forbedringer i produktdesignet kan også ha skjedd, slik at ikke bildet alltid stemmer
overens med din hammer. Dersom du måtte ha spørsmål, ta kontakt med din GIANT forhandler.
SIKKERHET
Sikkerhetsseksjonen inneholder grunnleggende sikkerhetsinformasjon og operasjonsveiledning.
Les og forstå dette før du smører, reparerer eller vedlikeholder dette produktet.
OPERASJON
Denne seksjonen inneholder tips om forberedelser før arbeidet og operasjonsteknikker.
Operasjonsteknikkene som er skissert er grunnleggende. Dyktighetsgraden til brukeren vil øke
etter hvert som han bygger erfaring og kunnskap om hammeren og bruksområder.
VEDLIKEHOLD
Vedlikeholdsdelen er en veiledning I å ivareta produktet.
Illustrerte steg-for-steg instrukser er gruppert i serviceintervaller. Ting som ikke har noe bestemt
intervall, er listet under ”Når det trengs”.
Vedlikehold i ”Vedlikeholdsintervaller” plansjen henviser til detaljerte instrukser.
VEDLIKEHOLDSINTERVALLER
Bruk service timetelleren for å bestemme serviceintervallene. Periodiske intervaller som er vist
(daglig, ukentlig, månedlig) kan benyttes I stedet for timeintervaller, dersom de gir en mer
lettvindt måte å holde rede på intervallene, og dersom de følger timetelleren omtrentlig.
Anbefalt serviceintervall skal alltid være det som inntreffer først.
Under spesielle forhold, og krevende arbeidsbelastning, kan det være nødvendig å smøre oftere
enn det som er oppgitt.
Gjennomfør service i henhold til intervaller av det som er oppgitt, for eksempel ”Hver 50 time
eller ukentlig”, eller ”Hver 10 time eller daglig”.
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FORSIKTIGHETSREGLER VED BRUK AV HYDRAULISK HAMMER

FARE
Ikke operer hammeren uten å følge sikkerhetsinstruksene som er oppgitt, og disse skal være
forstått fullt ut. Les manualen før du installerer, opererer eller vedlikeholder utstyret.

ADVARSEL
•
•
•
•

Når du går fra graveren, sent hammeren ned til bakken og slå av motoren
Sett aldri på en kabel eller vaier for å bære en bør, dette er ekstremt farlig
Hold folk og utstyr unna hammeren under operasjon, pass opp for steinsprut
Verneutstyr for øre, øyne og pustemasker må brukes til enhver tid
Ikke berør noen deler av maskinen mens hydraulikkoljen fortsatt er varm. Dette kan
skade hendene

VIKTIG
•
•
•
•
•
•
•
•

Sjekk at det er nok hydraulikkolje, og at denne ikke er forurenset
Sjekk at alle slanger, muttere og bolter er sikret
Smør inn nedre del av hammer med fett før bruk
Ikke bruk hammeren i vann (det er spesielle betingelser for bruk i vann)
Ikke hamre på samme sted sammenhengende i mer enn ett minutt
Ikke bruk hammeren mens sylindrene på graveren er i ytterste utslag
Ikke lad gasser annet enn nitrogengass inn i toppen (gassbeholderen) og akkumulatoren
Ikke bruk hammeren med mindre alle sikkerhetsforanstaltninger i denne manualen er på
plass. Inspiser merkelappene regelmessig, og påse at de er lesbare. Bytt ut de som er slitt
ut, du får nye hos din forhandler.
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GENERELLE SIKKERHETSRÅD
1. Bruk hammeren I henhold til de lover og regler som gjelder deg, I din kommune og på din
arbeidsplass.
2. Ikke bruk hammeren med mindre du har lest og forstått alle sikkerhets og
brukerinstruksjoner.
3. Påse at alle vedlikeholdsprosedyrer I denne manualen er fulgt før du bruker utstyret
4. Kjenn til begrensningene til utstyret.
5. Ha et opplæringsprogram for alle nye brukere av utstyret for å besørge trygg bruk.
6. Ikke bruk hammeren med mindre du har fått full opplæring eller dersom du er under oppsyn
av en erfaren bruker.
7. Gjør deg kjent med bærekontrollene før du opererer bæreren eller hammeren.
8. Mens du er under opplæring, så arbeid langsomt. Om nødvendig, sett bæremodusen
i ”langsom” innstilling.
9. Pass på at alle kontrollene er I nøytral posisjon før oppstart.
10. Før du forlater bæreren, sett alltid bommen ne dog påse at bæreren er stabil. Forlat aldri
maskinen med motoren i gang. Sett alltid på parkbremsen.
11. Ikke operer hammeren med oljetemperaturer over 80C. Operasjon ved høyere temperaturer
kan skade interne komponenter på hammeren eller graveren, og vil føre til nedsatt ytelse.
12. Ikke operer en ødelagt, lekkende, feilmontert, eller ufullstendig montert hammer.
13. Ikke modifiser hammeren på noen som helst måte.
14. Bruk kun utstyr som er laget av GIANT. Bruk av uoriginale deler fra en annen leverandør
kan skade utstyret og vil gjøre garantien ugyldig.
15. For å unngå skade på person eller utstyr, må all reparasjon av hammeren vedlikehold og
service som krever assistanse, kun oppsøkes fra forhandler.
16. Dersom du ikke forstår hvordan du trygt skal operere hammeren, kontakt en autorisert
GIANT forhandler for assistanse.
17. Oppbevar denne manualen sammen med hammeren.
18. Ikke operer dette utstyret dersom du inntar medikamenter som kan påvirke dømmekraften
din
19. Ikke bruk denne hammeren under innflytelse av stoff eller alkohol.
20. Ta hammeren vekk fra bæreutstyret
21. Gjør deg kjent med arbeidsområdet og dets omgivelser.
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SIKKERHETSUTSTYR OG BEHANDLING AV HAMMER

1. SIKKERHETSUTSTYR
1) STRUKTUR PÅ HAMMER
REF. NO.
1,2,3

SIKKERHETSUTSTYR
FORSTØRRELSE AV INTERNE DELER I BOKSTYPE FESTE OG HOVEDBÆREDEL

www.mathisenmaskin.no
arne@amarin.no
91 59 41 51

Bruks og vedlikeholdsmanual
GIANT hydraulisk hammer
2) KONTROLLMETODE AV HYDRAULIKKOLJEFLYT OG – TRYKK TIL HAMMER.
SIKKERHETSUTSTYR (OPSJON)
INSTALLASJONSPAKKE VENTIL (FRA KONTROLLVENTIL) OPPRETTHOLDER
OPERASJONSSIKKERHET OG HAMMERBESKYTTELSE
1- INGEN
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SIKKERHET
VARSELMERKE FOR HOVEDDELER
WARNING NOTICE OF DANGEROUS FACTORS

•

Hold 20 meters avstand på grunn av fare
for steinsprut.

Advarsel : ”Høyt trykk” tøm før demontering.

Nitrogengass kan føre til tap av sikt. Ikke arbeid
etter at nitrogengassen har blitt tømt.

Vær varsom: Akkumulatoren er ikke ladet.

Dersom maskinen skal fraktes med fly, må
nitrogengassen tømmes ut.

Advarsel bruk hørselsvern
Bruk hørselsvern og hold 10 m avstand. Lyder på
over 80 desibel kan føre til hørselsskade.
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3) SIKKERHET
Feil bruk eller vedlikehold kan forårsake død eller personskader. Ikke operer
dette utstyret uten å ha fått opplæring.
Flere manualer er tilgjengelige fra forhandler. Engelsk følger med i verktøy
kasse.

1) SLANGEN VIBRERER

•
•
•

Sjekk alle kontroller og varmefunksjoner før
oppstart.
Slutt
å
arbeide
umiddelbart
dersom
hydraulikkslangen vibrerer kraftig. Dette kan skyldes
en skadet akkumulator eller lavt gasstrykk.
Å bruke maskinen i denne tilstanden kan resultere i
løse bolter eller skader på hydraulikkpumpen

2) TOMGANGSHAMRING
•

3) INGEN SIDEKRAFT

4) IKKE BRUK SOM SPETT

•

Ikke hamre eller slutt øyeblikkelig dersom hammeren
slår I stykker det du hamrer i.
Dersom du fortsetter å hamre i løse luften sliter dette
på viktige komponenter og deler.

•

Ikke flytt på stein med sidefestet og endestykket.

•
•

Bruk aldri redskapen som spett
Dette vil slite mye på bolten, spettet eller frontdekslet
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5) VARIER HAMREPUNKTET

•
•

Ikke slå på samme sted I mer enn 30 sekunder.
Ikke bøy på hammeren under hamring

•
•

Ikke bruk hammeren I vann
Rustskader eller støvskader kan oppstå og forårsake
skader på hydraulikk komponenten

•

Ikke la hammeren falle ned på objektet, da dette kan
føre til skader på bunnen eller svingmekanismen på
hovedmaskinen.

•

Bruk aldri hammeren med fullt utstrukket bom og
armsylinder.
Dette kan føre til sjokk av hammeren og skader på
sylinderen og bunnen.
Det må minst være igjen 100 mm

6) IKKE BRUK I VANN

7) IKKE SLIPP HAMMEREN

8) IKKE I MAKS UTSTREKK
•
•
•
9) IKKE TREFF BOMMEN
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•

Vær forsiktig så du ikke treffer bommen med
meiselet når maskinarmen folder seg inn.
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10) HUGG FRA SIDEN

11) IKKE LØFT MED HAMMEREN

12) UNNGÅ SIDEVEIS JOBBING

•

Gå løs på objektet på siden dersom du jobber på
en stor eller hard stein

•
•

Ikke foreta løft med hammeren
Dette kan få maskinen til å tippe over ende eller
kan skade hammeren.

•
•

Unngå at maskinen må stå sidelengs I forhold til
arbeidsretningen
Dette kan skade beltefunksjonen og føre til at
maskinen tipper

•

Sett på beskyttelsesskjerm (protector)

•

Bruk aldri maskinen under innflytelse av
alkohol eller narkotiske stoffer.
Dersom du må bytte ut en pin, eller må bytte
hammer, gjør dette på flatt underlag for å unngå
ulykker. Dersom det er skade på slanger, så kan
disse sprute ut hydraulikkolje under operasjon
og dette kan medføre store skader på personer.

13) SIKKERHET FØR BRUK

Andre grunnleggende regler:
• Når du jobber med en hydraulisk
hammer som er tilkoblet en
hydraulisk graver, må du ha
spesiell
fokus
på
høyspentledninger,
vannledninger,
gassledninger,
fiberoptiske kabler etc
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SPESIFIKASJONER
Diam,
på
Modell
redsk
(mm)
BLTB45/
TH10
BLTB53/
TH20
BLTB70/
TH30
BLTB75/
TH40
BLTB85/
TH50
BLTB100/
TH60
BLTB125/
TH75
BLTB135/
TH80
BLTB140/
TH100
BLTB155/
TH150

Gjeldene graver

Vekt på
redsk
(kg)

Operasjo
ns vekt
(kg)

Operasjo
ns flyt
(l/min)

Operasjo
ns trykk
(bar)

Slag
hastighet
(spm)

Kapasitet
(m3)

Vekt
(tonn)

45

6

128

20-40

90-120

700-1200

0.03-0.10

1.2-3.0

53

9

170

20-50

90-120

600-1100

0.06-0.20

2.5-4.5

70

19

343

40-70

110-140

500-900

0.15-0.30

4.0-7.0

75

24

477

50-90

120-150

400-800

0.20-0.35

6.0-9.0

85

32

658

60-100

130-160

400-800

0.25-0.50

7.0-14

100

57

935

80-110

150-170

350-700

0.40-0.60

11-16

125

98

1422

90-120

150-170

350-650

0.50-0.75

14-20

135

131

1669

120-180

160-180

350-500

0.60-1.00

18-23

140

140

1849

120-180

160-180

350-500

0.85-1.20

20-28

155

183

2643

180-240

160-180

350-450

1.20-1.60

28-35

NB: Informasjonen ovenfor kan forandre seg jfr produktutvikling.
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STRUKTUR
- kropp

1) Sylindersammensetning
Denne inneholder stempelet som slår på meiselen. Begge pakningene til begge endene av
stempelet befinner seg også I sylinderen. Seglene for den øvre delen av stemplene befinner
seg I den avtagbare meiselforingen, mens pakningen for den lavere delen av stemplene
befinner seg i innsenkninger i sylinderen.
2) Stempel
Stempelet flytter slagkraft til meiselet som er drevet av hydraulikk.
3) Forseglingsholder
Busken har oljepakninger for å holde gass fra bakre hode på plass og hindre
hydraulikkoljelekkasjer.
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4) Ventilhus
Denne holder ventilen på plass. Ventilen inneholder inntak og uttak og kammer.
5) Ventilsammensetning
Vi har patentert kontrollventilens design. Påsatt sylinderen befinner det seg en kontrollventil
som kontrollerer oljeflyten til stemplene. Rett ovenfor kontrollventilen finner man inn og
uttaksslanger. Ventilkontrollen er kretsløpet til stemplene som fordeler hydraulisk væske.
Ventilsammensetningen sitter oppå sylinderene. Ventilhuset er merket ”I” for trykk og ”O”
for tank for å markere hvor slangeadapterne og slangene til hammeren befinner seg.
6) Ventildeksel
Ventildekslet begrenser slaget til ventilen og styrer ventilen.
7) Trykkjusteringsventil
Trykkjusteringsventilen justerer tømningstrykket til hammeren når stempelet heves. Ved å
kontrollere arbeidstrykket kan slagkraften økes eller minkes. Skru på justeringsskruen med
eller mot klokken for å minke på den.
8) Akkumulatorsammensetning
Akkumulatoren er en gass-ladet oppsamlingsenhet, som er laget for å holde på en gitt
mengde hydraulikkvæske under trykk. Akkumulatorer benyttes i hydraulikkretser på en
lignende måte som kondensatorer brukes til å samle opp, og oppbevare elektrisk energi i en
krets.
I en hydraulikkrets, blir små variasjoner eller opphopninger i utpumpingen som ellers ville
ha forårsaket ustabil eller ujevn operasjon, avhjulpet av tilstrømmingen av olje under trykk
fra akkumulatoren.
Akkumulatorer er solid konstruert for å motstå det høye trykket av væskene. De har bare tre
bevegelige deler: en ventilsammensetning på toppen som tillater å lade opp eller tømme ut
gass fra det komprimerte, ladete øvre kammeret, en ventilsammensetning på bunnen av
akkumulatoren som lar hydraulikkvæske flyte inn og ut og en elastisk sperre som separerer
de to kamrene. Denne fleksible sperren bytter form for å tilpasse seg trykket og volumet til
de øvre og nedre kamrene.
9) Fremhode sammensetning
Denne holder på meiselen, som blir benyttet av meisel pinsene. Ved å fjerne disse pinsene,
kan meiselet byttes hurtig. Fire bolter som sitter gjennom bunnen og holder sylinderen og
bunnen sammen med toppen.
10) Fremdeksel og spett
Disse styrer meiselet og front coveret definerer meiselets ytterste posisjon. Dette er slitedeler,
sjekk dem for slitasje jevnlig, og bytt om nødvendig.
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11) Meisel
Denne overfører slagkraft fra stempelet til objektet. Vi anbefaler at du velger verktøyfasong
etter arbeidsforhold.
12) Meisel pin
Denne er installert på bunnen, den holder meiselet på plass.
13) Topp sammensetning
Denne inneholder støtdemperkammer som er ladet med nitrogengass som vil komprimere
under oppover-slagene til stemplene og som sørger for maks absorbasjon av stemplene for
kraftoverføring på neste slag.
14) Hovedbolt
Denne brukes til å holde sammen bunnen og sylinderen og toppen. Her må det strammes til
med riktig dreiemoment. Inspiser bolten ved å løsne og stramme den ukentlig.
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ARBEIDSPRINSIPPER

1) Innstilling av kammer
Kammer C3 og C2 holder alltid lavt trykk fordi de er
forbundet med tanken.
Kammer V1 og C1 og akkumulatoren har alltid høyt
trykk fordi de er forbundet med arbeidspumpa.
Kammer V2 endrer mellom høyt og lavt trykk
avhengig av stempelets stilling.
2) Stempel heves
Olje trenger inn I “INN” porten, og begynner å danne
trykk som hever stempelet. Hydraulisk trykk virker på
A1 på stempelets lavere flanke. Stempelet begynner å
heves, olje fra kammer C4 går tilbake til tanken
gjennom kontrollventilen.

3) Ventilen løftes
Når stempelet reises opp til øverste grense, vil A1 på
stempelets lavre krave nå kammer C2 og toppen sitt
nitrogenkammer blir komprimert.
Da vil olje fra kammer C2 gå til kammer V2. Området
til A3 er større enn området til A4, men trykkevnen til
A3 er den samme som A4 sin. Derfor begynner
ventilen å stige, på grunn av forskjellene mellom A4
og A3.
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4) Fallende stempel
Når ventilen kommer opp til høyeste nivå, blir kammer
C4 satt under høyttrykk fordi olje fra arbeidspumpa
går til kammer C2 gjennom hull i kontrollventilen.
Området A2 er større enn området A1 men trykket i
A4 er det samme som I A1. Derfor begynner stempelet
å synke, på grunn av differansen mellom A2 og A1.
Samtidig vil fallhastigheten til stempelet aksellerert av
komprimert nitrogengass trykk og stempelets vekt.

5) Treff
Kammer V2 er i lavtrykk og forbinder kammer C2
med C3 mens stempelet fallet. V1 er alltid i høytrykk
og dermed begynner ventilen å synke.

6) Syklusen fortsetter
Etter at stempelet treffer toppen av meiselet, endrer
alle kretser status tilbake til det som gjelder for
“Stempelet heves”. Stempelet heves fordi det dannes
trykk som går inn gjennom “INN” porten og så gjentar
syklusen seg.
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INSTALLASJON OG AVINSTALLASJON AV HAMMER
Bildene viser installasjonen av en “side hammer” som også er tilgjengelig fra GIANT. Denne
installasjonen er identisk med den som gjelder for topp-innstallerte hammere..
INSTALLASJON AV HAMMER

ADVARSEL
Personlig skade kan forekomme hvis man mister pinen under installasjonen.
Bruk vernesko for å beskytte føttene.
1) Sett hammeren på flatt og jevnt underlag
2) Fjern skuffa i henhold til manualen til graveren.

3) Sett inn arm pinnen på graveren og fest festene.
4) Sett motoren på lav tomgang og før armen langsomt
slik at hullene kommer rett ovenfor hverandre og
kan moneters.

5) Flytt skuffe sylindere og gjør en oppstilling av
hullene slik at festene kan settes inn i hullene.
6) Fjern endehettene fra stoppventilene og fjern
proppene fra slangene og koble til slangene til
stoppventilene på begge sider av armen.
7) Sett stoppventilene i “ON” (PÅ) stilling.
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TA AV HAMMER

ADVARSEL
Personlig skade kan forekomme hvis man mister pinen under installasjonen.
Bruk vernesko for å beskytte føttene.
1) Sett hammeren på jevnt og rett underlag.
2) Sett alle stoppventiler i ”OFF” (AV) posisjon.

Koble de hydrauliske slangene fra stoppventilene.
Pass på a det ikke lekker fra slangene og
stoppventilene.
3) Sett på endehettene og kontakter til slange enedene
og fester for å unngå tilsmussing.

4) Fjern festene som holder pinnen på plass.
5) Fjern pinnen.
6) Når pinnen er fjernet, beveg på joysticken litt for å
ta vekten av den gjenværende pinnen.

7) Løft armen vekk fra hammeren slik at denne kan
bæres vekk eller en annen redskap kan settes på
graveren.
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ARBEIDSTRYKK OG AVLASTNINGSVENTIL TRYKKINNSTILLING

MODELL
BLTB-45/TH10
BLTB-53/TH20
BLTB-70/TH30
BLTB-75/TH40
BLTB-85/TH50
BLTB-100/TH60
TH70
BLTB-125/TH75
BLTB-135/TH80
TH90
BLTB-140/TH100
BLTB-150/TH130
BLTB-155/TH150
TH160
TH190
BLTB-175/TH200
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ARBEIDSTRYKK(bar)
90-120
90-120
110-140
120-150
130-160
150-170
150-170
150-170
160-180
160-180
160-180
160-180
160-180
160-180
160-180
160-180

VENTILINNSTILLING(bar)
150
150
170
180
190
200
200
200
210
210
210
210
210
210
210
210
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SPESIFIKASJON AV NITROGEN-GASSTRYKK
1) SPESIFIKASJON
MODELL
BLTB-45/TH 10
BLTB-53/TH 20
BLTB-70/TH 30
BLTB-75/TH 40
BLTB-85/TH 50
BLTB-100/TH 60
TH 70
BLTB-125/TH 75
BLTB-135/TH 80
TH 90
BLTB-140/TH 100
BLTB-150/TH 130
BLTB-155/TH 150
TH 160
TH 190
BLTB-175/TH 200

TOPP
13-14 bar
13-14 bar
15,5-16,5 bar
15,5-16,5 bar
15,5-16,5 bar
15,5-16,5 bar
6-6,5 bar
15,5-16,5 bar
6-6,5 bar
15,5-16,5 bar
15,5-16,5 bar
8-9 bar
15,5-16,5 bar
15,5-16,5 bar
8-9 bar
15,5-16,5 bar

AKKUMULATOR
55-60 bar
55-60 bar
55-60 bar
55-60 bar
55-60 bar
55-60 bar
55-60 bar
55-60 bar

2) TEMPERATUR REFERANSETABELL
BRUK FØLGENDE LIGNING ELLER HURTIGREFERANSE
TABELL FOR ANDRE OMGIVELSESTEMPERATURER
Nitrogen gass trykk

Rom temperatur

Gasstrykk (bar)

(10 bar) = P10 = 9.32 +0.03 * tºC (bar)
(15 bar) = P15 = 13.98 + 0.05 * tºC (bar)
(20 bar) = P20 = 18.64 + 0.07 * tºC (bar)
(60 bar) = P60 = 55.90 + 0.03 * tºC (bar)

-20ºC

-10ºC

0ºC

10ºC

20ºC

30ºC

40ºC

8.7

9.0

9.6

9.3

10.0

10.2

10.5

13.0

13.5

14.0

14.5

15.0

15.5

16.0

17.2

17.9

18.6

19.3

20.0

20.7

21.4

51.7

53.8

55.9

58.8

60.0

62.2

64.3
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INSTALLASJON
1) Sett hammeren på jevnt underlag
2) Pass på at graveren står I fri gir og at håndbremsen er
på.
3) Stopp motoren.
Lett ut topprykket Se “Nitrogengass fylling og
tømming” s 36 – 39

4) Sett inn meiselet (1), og still den opp slik at den
kommer i flukt med hullet, slik at pinsene (2) kan
settes lett inn senere.
5) Sett inn de to pinnene (2).
6) Sett inn låsepinnen & proppen (3) på høyre side ved
å dytte den gjennom hullet.
8) Lad opp toppgassen. (se s 21 for detaljer)
FJERNING
1) Sett hammeren på jevnt underlag
2) Pass på at graveren står i fri med parkbremsen på
3) Stopp motoren.
Slipp ut toppgassen. Se “Nitrogen lading og
tømming”

4) Ta vekk låsepinnen og proppen (1) på venstre side
ved å dytte den gjennom hullet.
5) Ta vekk de to meiselpinnene (2).
6) Ta vekk meiselet (3).
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BLTB-135-155/TH80, TH100, TH160, TH190 MEISEL INSTALLASJON

1) Sett hammeren på jevnt underlag
2) Stopp motoren
3) Sett inn meiselet (1), I flukt med innsenkningen for at det skal være enkelt å sette inn
meiselpinnene (2) senere.
4) Sett inn begge meisel pinnene (2).
5) Støtdemper (3) & Lyddemper(4)
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HYDRAULISKE KOBLINGER OG INNSTALLASJON (GRUNNLEGGENDE)

1- GRAVER - TEGNING.

2- Hydraulikk-krets diagram.
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SJEKK FØR OPERASJON

• Sjekk stoppventiler
Sjekk stoppventilene, de skal være åpne før operasjon
•

Sjekk nitrogengass
Sjekk nitrogengass (N2) før operasjon. Om nødvendig fyll eller tøm nitrogengass.
Se “Nitrogengass trykk fylling” for detaljer.

Omregningstabell for lading av nitrogengass til topp trykk. (Avhengig av
temperaturen på toppens overflate)


• GT90
Topp gasstrykk
Bar
Psi

0/32
14
198

Romtemperatur (ºC/ºF)
10/50
20/68
30/68
1.5
13
12.5
191
184
177

40/104
12
170

0/32
17.6
250

10/50
17.1
243

Romtemperatur (ºC/ºF)
20/68
30/68
16.3
15.9
231
226

40/104
15.4
219

• GT90
Topp gasstrykk
bar
psi

1) Omregningstabell for fylling av nitrogengass til akkumulator.
Topp gasstrykk
bar
psi

0/32
61
867

Romtemperatur (ºC/ºF)
10/50
20/68
30/68
60
55
52
824
780
739

ADVARSEL
Bruk kun Nitrogen (N2) for å fylle gass i akkumulator og bakhodet.
Aldri bruk oksygen eller annen type luft.
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• SJEKK AV HYDRAULIKKOLJE
1) Anbefalt hydraulikkolje
Vanligvis kan enhver hydraulikkolje som er ment for bæreren brukes i HK serien. Det er
dog viktig å sjekke viskositeten på oljen fordi arbeidstemperaturen vil være mye høyere
enn ved vanlig gravearbeid. Når hammeren brukes sammenhengende blir
oljetemperaturen stabilisert på et visst nivå avhengig av forholdene og bæreren. Ved
denne temperaturen skal viskositeten på hydraulikkoljen være på 20-40 cST.

Noen anbefalte oljetyper fra store oljeprodusenter.
Produsent
Esso l
Shell
Mobil
Gulf
Caltex

Hydraulikkolje
Viskositetsgrad
Sommer
SAE68
Vinter
SAE46
Nuto H68
Nuto H46
Shell Tellus T68
Shell Tellus T46
Mobil DTE 16
Mobil DTE 16
Harmony 68
Harmony 46
Lando CZ68
Lando CZ46

Fett
NLGI NO.2
Alvania Grease 2
Beacon Q2
Mobil Grease special
Gulf Crown EP2

ADVARSEL
Ikke bland olje fra forskjellige leverandører. GIANT anbefaler ikke spesifikke merker, men
anbefaler eiere å velge kvalitetsoljer hvis forhandlere kan garantere at nødvendige standarder
blir møtt.
2) Bytteintervall på hydraulikkolje.
Forurenset hydraulikkolje kan resultere i skader på deler, ikke bare på hammeren, men
også på graveren, og på dennes komponenter. Vi anbefaler at du bytter hydraulikkolje og
filter som vist i følgende tabell, som er basert på 100 % bruksgrad av hammer.
Hydraulikkolje

Hver 600 time

Oljefilter

Hver 100 time
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3) Hydraulikkolje
Hammeren må ikke startes opp dersom viskositeten på hydraulikkoljen er over 1000 cST eller
brukes når viskositeten på hydraulikkoljen er under 15 cST.
For tykk olje
•
•
•
•
•
•

Vanskelig å starte opp
Stiv å bruke
Hammeren slår uregelmessig.
Fare for bulker I pumpe og hydraulikken på hammeren.
Klissete ventiler
Dersom filteret er veldig forurenset kan de hydrauliske komponentene bli ødelagt på grunn
av åpne bypass ventiler.
For tynn olje

• Tap av effektivitet på grunn av interne lekkasjer
• Skader på pakninger og O-ringer
• Raskere slitasje på deler på grunn av lite effektiv smøring.

FARE
Ikke bytt ut trykk og retur slanger før oljen er kald. Bruk hansker. Hvis den hydrauliske
oljen kommer på huden, skaff medisinsk behandling umiddelbart. Oljen kan føre til
Bruk vernebriller for å beskytte øynene og bruk en beholder for å samle opp avfall.

VIKTIG

Etter at du er ferdig med vedlikehold av den hydrauliske hammeren eller hydraulikk på
gravemaskin, kastes spillolje, drivstoff, eller deler i en beholder for å samle dette
avfallet, og opprettholde holde EFs miljøforskrifter.
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4) Sjekke smøring

VIKTIG
Utilstrekkelig smøring kan føre til unormal slitasje av meisel og evt. brudd.

FORSIKTIG
IKKE bruk annet smørefett enn anbefalt av GIANT uten skriftlig godkjenning.
•
•
•

Smør meiselforingen og meiselet annenhver time.
Tilpass hyppighet og mengde smøring til slitehastigheten av
meiselet og arbeidsforhold
Meiselet må være godt smurt før du installerer meiselet.

Smøring
• Mens man smører må hammeren stå oppreist for å påse at
smøringen trenger gjennom mellom meiselet og meiselforingen.

Anbefalt leverandør av smørefett
Produsent

Fett

Total

Total EP#2

Shell

Alvania EP#2

Mobil

Mobil FAW#2 eller lav temp Mobil FAW#1

Yukong

Crown EP2

Caltex

Multipac EP2
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OPERATING TEMPERATURE
Brukstemperaturen på hydraulikkoljen er s -20ºC til +80ºC .
Dersom der er kaldere enn -20ºC (-4ºF), må hammeren og meiselet forvarmes før du kan
begynne operasjon for å unngå skader på akkumulatormembranet og spettet.
For å forvarme hydraulikkoljen kjør graveren (uten hammeren) til oljetemperaturen kommer
innenfor tillatt temperatur.
Under bruk vil den holde seg varm.
Dersom hydraulikkoljetemperaturen blir varmere enn tillatt, stopp utstyret og ikke start det
igjen før oljen er nedkjølt til tillatt temperatur.

AVKJØLING
Maksimums-operasjonstemperatur i sammenhengende bruk er 50-80ºC avhengig av
viskositeten på oljen I systemet.
Dersom det ikke finnes termometer på hammeren, må dette installeres. Temperaturen på
hydaulikkoljen er avhengig av romtemperaturen, kjølesystemet, effektiviteten på
bæremaskinen og kapasitetsutnyttelsen av hammeren.
Dersom hammeren brukes kontinuerlig, er det nødvendig å ha et kjølesystem med ekstra
kjølekapasitet i forhold til vanlig gravearbeid.

VENTILJUSTERING (HASTIGHETSKONTROLL)
1. Løsne mutteren med en fastnøkkel.
2. Juster innstillingen
• Skru med klokken for lav hastighet.
3. Skru mot klokken for høy hastighet
4. Når du er ferdig med å justere innstillingen skru mutteren med en fastnøkkel.
Merk: Dersom mutteren er skrudd helt til enden med klokken, så vil hammeren slutte å operere.
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VEILEDNING TIL MEISELVALG
Riktig valg av meisel er ikke viktig bare for meiselets produktivitet, men også for
holdbarheten på selve meiselet.

A. EGG
Passer til all slags graving eller smal grøfting I bløtt, medium hard stein.
B. PYRAMIDESPISS
Passer til fine/mellomfine betong jobber. Eller for myk stein. Eller til andregangs bruk
på myk/medium stein.
C. BUTT (FLAT ENDE)
Passer til å knuse blokker opp til medium harde eller å kappe opp mindre blokker.
D. SPISS
Universal.
E. BREDT MEISEL
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INSPEKSJON OG VEDLIKEHOLD

ADVARSEL
•

Bruk KUN munnstykket til slangen for å avlaste trykket: Ved bruk av spiker,
skrutrekkere eller lignende gjenstander skade eller tette ventil.

VIKTIG
•

Ved demontering eller reparasjon av hammeren; gasspåfyllingsventil pluggen kan gå av
pga gasstrykk. Dette er veldig farlig. Forsikre deg ved å frigjøre gassen fra
fyllingsventilen før demontering. Før fylling med gass i ventilen, sjekk at bolten er
skrudd skikkelig til.
Ved bytte av gassventil; gassventil body kan gå av pga gasstrykk: forsikre deg at den
innvendige gassen er løst ut før bytte av ventilen.
Ved fylling av gass i kammeret med nitrogen (N2); kan verktøyet sprette av som en
sikkerhet for å unngå skade. Ikke stå foran verktøyet.
Før service, sørg for at det gjenværende hydrauliske trykket er frigjort.

•
•
•

HYDRAULISK HAMMER VEDLIKEHOLDSLISTE OG VEDLIKEHOLDSOMRÅDE.
Ting å inspisere
•

•

Løse, skadde,
eller manglende
muttere og
bolter.
Løse
slangefester,
synlig skade på
slange og
oljelekkasje.

Hvor du inspiserer
•
•

Meiselfeste
Akkumulatorbolter

Hver dag

•

Hydraulikkslanger for
hammer.
Oljeslanger

Hver dag

Koblinger fra toppen
til sylinderen.
Mellomrom mellom
fremhode og redskap
Bytte pakning hver
600 time.

Hver dag

•
•

•

Unormal
oljelekkasje
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•

•

Ting å inspisere

Hvor du inspiserer

Unormal slitasje og
sprekker I redskap

•

Redskap

Hver dag

•

Smør ved oppstart
og deretter hver
annen-tredje time
med
smørepumpen.
Pump 5-10 ganger.

Hver dag

Smøring
•
•

•

•

•

Hydraulikkoljenivå og
forurensning

Manglende
gummipropper og
låseringer.

Toppgass og
akkumulatorgass

Inspeksjonsintervall

Tilstand på
hydraulikkoljen.
Bytte filter hver
100 time.
Bytte
hydraulikkolje
hver 500 time.

Hver måned

•
•

Gummipropper
Låseringer

Hver dag

•

Fyll på toppgass
og akkumulator
gass.

Hver dag

•
•
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STRUKTUR PÅ TH-SERIE HAMMER
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FESTE OPPBYGNING
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DREIEMOMENT SPESIFIKASJONER
SPEKK

HODESTØRRELSE

PT1/8
PT1/8
PT1/4
PT1/2
PT1/4
PT1/4
PT1/4
PT1/2
PT3/4
PT1/2
PT1/2
PT3/8-PF3/8
PT1/2-PF1/2
PT3/4-PF3/4
1 1/16 -12UN-PF1
1 11/16 – 12UN-PF 1 ¼
M16X1.5
M20X1.5
M22X1.5
M10X1.0
M16X1.5
M20X1.5
M20X2.5
M30X2
M36X3
M30X3.5
M36X4
M30X3.5
M20X2.5
M30X2
M20X2.5
M22X2.5
M27X3
M36X3
RD42X 1/6
RD48X 1/6
RD52X 1/6

5 HEX SOKKEL
8 HEX SOKKEL
6 HEX SOKKEL
10 HEX SOKKEL
14 HEX HODE
6 HEX SOKKEL
12 HEX SOKKEL
10 HEX SOKKEL
12 HEX SOKKEL
27 HEX HODE
30 HEX HODE
22 HEX HODE
27 HEX HODE
36 HEX HODE
41 HEX HODE
50 HEX HODE
8 HEX SOKKEL
17 HEX SOKKEL
10 HEX SOKKEL
19 HEX HODE
24 HEX HODE
32 HEX HODE
30 HEX HODE
46 HEX HODE
55 HEX HODE
46 HEX HODE
55 HEX HODE
41 HEX HODE
30 HEX HODE
46 HEX HODE
30 HEX HODE
36 HEX HODE
41 HEX HODE
55 HEX HODE
65 HEX HODE
75 HEX HODE
75 HEX HODE
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DREIEMOMENT
Kgf*m
N*m
3-4
30-40
8-10
80-100
4-6
40-60
12-14
120-135
5-6
50-60
2-2.5
20-25
4-6
40-60
10-12
100-115
20-25
195-245
20-25
195-245
20-25
195-245
15-20
150-195
20-25
195-245
30-35
295-345
50-55
490-540
50-55
490-540
4-6
40-60
50-55
490-540
8-10
80-100
3-4
30-40
15-18
150-175
20-25
195-245
30-40
295-390
80-100
780-980
100-120
980-1180
80-100
780-980
100-120
980-1180
80-100
780-980
30-40
295-390
80-100
780-980
40-45
390-440
45-50
440-490
80-85
780-830
150-160
1470-1570
240-250
2350-2450
300-310
2490-3040
350-360
3430-3530

MERK

SMØR NIPPEL
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NITROGEN (N2) GASS TRYKK INNSTILLING
•
•
•
•

PERSONLIGE SKADER ELLER SKADER MED DØDLIG UTFALL KAN VÆRE ET
RESULTAT AV FEIL PÅFYLLIG AV AKKUMULATOR ELLER GASSTRYKK.
KORREKT INSPEKSJON, PÅFYLLING AV UTSTYR, OG ØVELSE I BRUK AV
UTSTYRET ER NØDVENDIG FOR Å UNNGÅ EKSPLOSJONER.
PERSONLIG SKADE ELLER FATALE SKADER KAN SKJE VED INSPEKSJON AV
GASSTRYKKE PÅ AKKUMULATOREN HVIS DU STÅR FORAN MEISELET.
IKKE BRUK ANNEN GASS ENN NITROGEN.

METODE FOR TRYKKENDRING

ADVARSEL

1. Fjern proppen (3) og koble til lade enhet (4) til toppen, eller akkumulatoren sin
påfyllingsventil (2).
2. Koble til slange enden (8) på gass påfyllingssettet til åpningen på nitrogenbeholderen.
3. Sett opp utslippsventilen (9) på gassbeholderen I motsatt klokkeretning en anelse, og
slipp litt gass inn i akkumulatoren og toppen og lås den.
4. Åpne opp utslippsventilen (7) og dra ned knappen (6) og tøm kammeret helt.
5. Skru utslippsventilen på gassbeholderen (9) mot klokken en anelse et kort øyeblikk, og
skru så med klokken og les av trykkmåleren (5). Les trykkmåleren og sammenlign med
spesifikasjonene.
6. Dersom trykket er høyt, bruk utslippsventilen (7) til å tømme ut gass til måleren viser
riktig nivå.
7. Fjern gasspåfyllingsenheten og steng av utslippsventilen (9) på gassbeholderen.
8. For å opprettholde eksakt gasstrykk, mål gassen med inspeksjonssettet og vær innenfor
+/- 10% av det stipulerte gasstrykket. .
9. Ta vekk inspeksjonssettet og steng det av (3).
10. Åpne opp utslippsventilen (7) på gasspåfyllingsenheten og inspeksjonssettet for å lufte
dette.
11. Sjekk om det er lekkasjer i proppen (3) ved å smøre litt olje rundt denne
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NITROGEN (N2) GASS PÅFYLLING OG TØMMING
Påfyllingsgass følger med fra THORS som en standard.

ADVARSEL
1. Toppgass trykkventilering.
1. Ta vekk proppen (3) fra gassventilen (2) på toppen (1).
2. Trykk ned ventilen gjennom påfyllingsventilen ved å bruke en ren metallpinne
(4).
3. Hold den nede til det ikke kommer lyd fra ventilen

Ved frigjøring av gasstrykk, hold øynene vekk fra gassventilen.
Smuss kan resultere i skader for øynene.
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2. Toppgass påfylling.

ADVARSEL

Bruk samme verdier for bar eller Kgf/cm2 avlesninger

1.) Ta vekk lokket (3) fra påfyllingsenheten på toppen(1).
2.) Sett på ladesettet som vist på bildet over.
3.) Koble til åpningen (4) på toppgassen sin ladeventil.
4.) Åpne opp ventilen (9) langsomt, og hold knappen (6) nede og les av måleren (5).
Sjekk om målingen er innenfor spesifikasjonene. Dersom avviket er på over 10%
fyll på, eller tøm ut gass.
5.) Koble fra enhetene.
6.) Sett på mutteren (3) igjen.
7.) Sjekk O-ringen for skader.
8.) Smør inn ventilen med såpevann og se etter lekkasjer.
Ved påfylling av gass i øvre gasskammer(bakhodet), kan dette tilføre at meiselet hopper ut.
Ikke stå foran meiselet for å unngå skade.
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FORSKITIG
1. Akkumulatorgass inspeksjon og påfylling.

Bruk samme verdier for bar eller Kgf/cm2 avlesninger

1.)
2.)

Fjern påfyllingsproppen (4) på gasspåfyllingsåpningen og løsne på ventilhetten (2)
på
ladeventilen på akkumulatoren og ventilen (1)

FARE
Aldri bruk oksygen eller annen type luft som påfylling av gass.
Frigjør alt trykk før service/vedlikehold eller demontering.
Frigjør alle servicepunkter og følg instruksjonene før bruk av hammeren.
Ikke fyll for mye gass.
Ikke sveis eller gjør forandringer på akkumulatoren.
Ved inspeksjon av akkumulator trykk kan det resultere i personlig skade eller død hvis man står
foran meiselet.
Hvis man fyller feil gasstrykk på akkumulatoren kan dette resultere i personlig skade eller død.
Riktig inspeksjon, påfyllingsutstyr, og øvelse i bruk av utstyret er nødvendig for å unngå
eksplosjon.
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3.)

Skru inn adapteret (7) på nitrogengass laderenheten på ladeadapteret (3).

4.)

Åpne ventilen (11) langsomt, hold knappen (6) nedtrykket og les av måleren (8).
Les av gasstrykket og sammenlign med spesifikasjonene som vist I grafen. Dersom
det avmålte gasstrykket avviker med 10%, slipp ut eller fyll på mer gass.

5.)

Slipp knappen og lukk ventilen (11).

6.)

Fjern inspeksjonsutstyret og steng proppen (4).

7.)

Skru igjen ventilen (1) og ventilhetta (2).

8.)
9.)

Åpne opp tømmeventilen (9) på påfyllingsenheten for å lufte gassen.
Smør på såpevann for å sjekke om det er lekkasjer

INSPEKSJON OG BYTTE AV GJENNOMGÅENDE BOLT

FORSIKTIG
1.) Tøm toppen helt for Nitrogen før du løsner på
bolten.
2.) Fjern alle bolter og se etter sprekker.

3.) Når du installerer boltene, skru dem til i kryss, og litt
og litt. Ikke en og en og alt på en gang.
4.) Bruk en dreiemomentsnøkkel og skru til I riktig
styrke. Se s 36 for spesifikasjoner.

Frigjør gasstrykket i bakhodet til hammeren før du skrur ut samleboltene.
Bakhodet på hammeren kan sprette ut ved løsning av samleboltene, og dette kan resultere i
alvorlig skade.
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INSPEKSJON OG BYTTE AV PAKNINGER
Dersom du oppdager oljelekkasje fra hydraulikken fra hammeren må du bytte ut den
ødelagte pakningen. For å oppdage dårlige pakninger, se tegning under:

1.) Dersom du har en dårlig pakning må du finne årsaken til skaden og rette opp i det.
Når du bytter pakning, smør på fett på pakningen og hold den med tommelen, peke og langfinger
hvor det er markert med piler. Pass på at du ikke ødelegger pakningen ved å klemme den i stykker.
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MEISEL OG FRONTDEKSEL SLITASJEINSPEKSJON

Dersom klareringen mellom meiselet og frontdekslet er for stor, kan dette forårsake skader eller
ødelegge meiselet ved den ujevne kontakten med stempelet.
Dersom meiselet er slitt mer enn 2mm eller front dekselet 4mm bytt med et nytt et.
Følgende tabell er en illustrasjon over standarddimensjonene på meiselet og deksler for din
referanse:
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GASSLEKKASJE
PROBLEM

ÅRSAK

LØSNING

Defekt o-ring i ladeventilen

Bytt

Skadd ladeventil

Reparer eller bytt ladeventil

Ødelagt o-ring i ladeventil

Bytt

Løs ladeventil i toppen

Stram til

Defekt o-ring I toppen

Bytt

Ødelagt gass pakning i seglet

Bytt

Defekt pakning i seglbeholder

Bytt

Stopp av stempel og pakning

Bytt eller erstatt pakning og
stempel. (Når stempel er
reparert, bytt pakning)

A. Gasslekkasje I toppen av
ladeventilen

B. Gasslekkasje mellom
ladeventil og topp

C. Gasslekkasje mellom
sylinder og toppen

D. Gasslekkasje fra
dreneringshullet
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OLJELEKKASJE
Selv om det lekker olje er det ikke gitt at løsningen er å bytte deler hver gang. Sjekk de følgende
punktene før du ringer forhandler.

OMRÅDE FOR LEKKASJE
TILSTAND
Mellom redskapen og nedre Det lekker mye olje, sjekk om
A
meiselforing
det er olje eller fett.
Olje lekker fra slangen og
B Hammeroverflate
adapterkragen.

C

Ventilhus og hettebolter

Oljelekkasje etter vedlikehold.

D

Mellom hovedventil og
sylinderoverflate

Oljelekkasje etter vedlikehold.

E

Mellom sylinder og topp

Oljelekkasje
Oljelekkasje igjen

F

Mellom sylinder og topp

Oljelekkasje

ÅRSAK OG LØSNING
Ødelagte pakninger – bytt.
Løse slanger og bolter- skru
til
NORMALT:
• Under
sammenskruing av
hammer etter
vedlikehold fra
smøreolje og
rusthemmere.
NORMALT:
• Ren olje
• Sjekk om pakning er
hel
• Løsne muttere
• Bytt til nye
pakninger.
Løse muttere tilstrammes
Erstatt skadet O-Ring
Løse propper montert på
sylinderen, stram til. Bytt
pakninger.
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PROBLEMER OG LØSNINGER
Problemer under operasjon
- Dersom hammeren ikke fungerer eller frekvensen eller kraften minker, sjekk
sammensetningen og så sjekk følgende:
Fenomen
Årsak
Løsning
Ikke utslag

Dårlig slagkraft

1.
2.
3.
4.
5.
6.

For høyt gasstrykk I toppen
Stoppventil er igjen
Manglende hydraulikkolje
Feilinnstilt trykkventil
Feilmonterte hydraulikkslanger
Olje er blandet inne i toppen

1.
2.
3.
4.

Lekk eller blokkert slange
Tilstoppet filter i returslangen
Mangle på hydraulikkolje
Forurenset
eller
dårlig
hydraulikkolje forårsaket av
varme.
Dårlig funksjon av gravepumpe
Lavt toppgass trykk
Lavt tilsig på grunn av feilinnstilt
flytkontroll trykkventil.
Meisel er ute av stilling for
slagposisjon

5.
6.
7.
8.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Juster nitrogengasstrykk.
Åpne stoppventil.
Fyll hydraulikkolje
Re-juster ventilene.
Skru til eller bytt
Bytt
topp
O-ringen
eller
sylinderpakningen på meiselforingen

1.
2.
3.
4.

Sjekk slanger
Vask eller bytt filter
Fyll på hydraulikkolje
Bytt hydraulikkolje, vask tanken og
bytt hydraulikkoljen inne i slangen.
Ring en autorisert vedlikeholdsperson
Fyll på nitrogengass
Re-juster reduksjonsventilen
Skyv
ned
meiselet
med
graveroperasjon.

5.
6.
7.
8.

Ujevnt arbeid
1.

1.
2.
3.

Fyll på nitrogengass
Ring en autorisert vedlikeholder
Skyv ned meiselet ved bruk av
graverkraft

Feil meiseldiameter
Fastlåst meisel og pin på grunn av
meiselslitasje
Låst fremre meiselforing og
meisel
Deformert kontaktoverflate på
meisel og stempel

1.
2.
3.
4.

Bytt ut meisel med originaldeler
Fjern ru overflate på meisel
Fjern ru overflate på meiselforing
Bytt meisel

1.
2.

Akkumulator gasslekkasje
Akkumulator seglskade

1.
2.

Bytt O-ring eller fyll på nitrogengass
Bytt segl

1.

Utslitt sylinderforing.

1.

Bytt foring

1.

O-ring skade

1.

Bytt O-ring

2.
3.
Dårlig meisel

1.
2.
3.
4.

Brått redusert kraft og
trykkslangevibrasjon
Oljelekkasje på topp og
meisel
Gasslekkasje
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Lavt gasstrykk på akkumulator,
eller dårlig akkumulator.
Dårlig glideoverflate på stempel
eller ventil
Stempel går ned til tomt kammer

