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Läs innan användningLäs innan användning
För utbildade användare över 18 år

Bultpistol, patrondriven

Stopp/Nödstopp

Kontrollera före start

Hilti DX 6

Släpp avtryckaren och lyft maskinen
Säkra maskinen. Plocka ut drivladdning och spik/bult.

Gammal drivladdning eller spik/bult ska vara bortplockad ur
maskinen.
Buffert/stoppring och kolv: får inte vara slitna.
Drivladdning och spik/bult: oskadade och av rätt typ för pistolen
och arbetsuppgiften.

Säker användning/Riskanalys

Ergonomi

Sätt upp varningsskyltar. Säkra arbetsområdet.
Drivgaser kan förekomma.
Rikta aldrig maskinen mot någon levande varelse.
Risk för oavsiktlig avfyrning. Undvik stötar och slag.
Laddad pistol som inte genast avfyras, ska tömmas på
drivladdning och spik/bult som ligger i avfyrningsläge.
Om drivladdningen klickat, undersök orsaken och oskadliggör
laddningen med stor aktsamhet.

Håll maskinen med båda händerna. Stå stadigt.
Undvik långvarig statisk belastning. Pausa regelbundet.

Buller Krut Splitter Vibrationer

Skyddsfunktioner

Användningsområde

Start

Tillsyn/Inspektion

Splitterskydd

Infästning av trä och plåt på betong, kalksandsten, murverk och
stål

• Ladda maskinen. Pressa verktyget mot arbetsytan tryck in
avtryckaren. • Testskjut med lägsta patronstyrkan och lägsta
drivstyrkan. Justera uppåt efter behov.
Testskjut, börja med lägsta patronstyrka. Ställ in lägsta
drivstyrkan när du börjar skjuta. Justera uppåt efter
behov.Testskjut och börja med lägsta patronstyrka, och se till att
maskinens drivstyrka är inställd på lägsta effekt när du börjar
skjuta. Justera uppåt efter behov.

Rengör bultpistolen varje dag efter användning. Avlägsna
oförbränd drivladdning och spik/bult.

Buller

Vibrationer

Tekniska data

106 db(A) ljudtryck - 134 db(A) ljudeffekt

3D-värde hand-/armvibrationer: < 2.5 m/s²
Arbetstid insats: ca 08:00 h
Arbetstid gräns: ca 08:00 h
Vibrationer ökar risken för hörselskador, vita fingrar, samt nerv-
och muskelpåverkan.

  0.2  
0.2 Poäng per minut - Slående verktyg
Insats: Max 100 poäng per dag
Gräns: Max 400 poäng per dag

Drift: Drift: krutpatron 6.8/11
Vikt: 3,4 kg
Spiklängd: 13-72 mm

OBS! PSI Personlig säkerhetsintroduktion är ett komplement till, och
ersätter inte, tillverkarens manual enligt 2006/42/EG. Framtagen av
Rentalföretagen i samarbete med Hilti Svenska AB.


