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Gratulerer! 

 
Med en Hydrostress-enhet fra TYROLIT har du valgt et velprøvd utstyr som er designet og 
bygget etter ledende tekniske standarder.  
Bare originale TYROLIT Hydrostress-reservedeler kan garantere riktig kvalitet og passform.  
Vi kan ikke oppfylle våre garantiforpliktelser hvis vedlikeholdsarbeid forsømmes eller utføres 
ikke autorisert personell. 
Eventuelle reparasjonsarbeider skal kun utføres av opplært personell. 
Vår serviceavdeling er tilgjengelig for å sikre at TYROLIT Hydrostress-enhetene forblir i perfekt 
stand. 
 
Vi håper at du setter pris på problem- og feilfritt arbeid med en TYROLIT-enhet. 
 
 

TYROLIT Hydrostress 
 
 

Copyright © TYROLIT Hydrostress 
 
 
 

 

TYROLIT Hydrostress AG 

Witzbergstrasse 18 

CH-8330 Pfäffikon 

Switzerland 

Telefon 0041 (0) 44 952 18 18 
Telefax 0041 (0) 44 952 18 00www.tyrolit.com 

http://www.tyrolit.com/
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1. Vedrørende disse instruksjoner 
Disse instruksjonene er en del av det elektriske verktøyet. De beskriver hvordan utstyret 

skal brukes trygt og riktig i alle driftsfaser. 

 

▶ Les bruksanvisningen nøye før bruk, spesielt sikkerhetsanvisningene. 

▶ Ta vare på bruksanvisningen i hele levetiden til det elektriske verktøyet. 

▶ Sørg for at instruksjonene til enhver tid er tilgjengelige for operatøren og serviceteknikerne. 

▶ Gi instruksjonene videre til alle etterfølgende eiere eller brukere av det elektriske verktøyet. 

▶ Oppdater bruksanvisningen med alle tillegg som er mottatt fra produsenten. 

 

 

1.1 Merknader og symboler 

FARE 

Varsel om farer som kan føre til livstruende eller alvorlige skader hvis instruksjonene ikke 
følges. 

 

VARSEL 

Varsel om farer som kan føre til skader på personer og/eller gjenstander hvis 
instruksjonene ikke følges. 

 

VARSEL 

Varsel om elektrisk spenning. 
Før det skal utføres arbeid i et område med dette merket, må anlegget eller maskinen være 
koblet fullstendig fra strøm (spenning) og sikret mot utilsiktet gjeninnkobling. 

 

INFORMASJON 
Tekst fremstilt på denne måten er informasjon hentet fra praksis og tjener til å oppnå optimal 
bruk av anlegget eller maskinen. Hvis denne informasjonen ikke følges, kan det være at den 
angitte effekten i de tekniske dataene ikke lenger kan garanteres. 

 

RESIRKULER 

Kast avfall til resirkulering 

 
 

 
KASSERING 

De normale nasjonale og regionale reglene og retningslinjene må overholdes ved 
kassering/kasting. 
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2 Sikkerhet 

Elektriske maskiner skal kun betjenes av autorisert personell. Informasjon vedr. Autorisert 
personell befinner seg i “Kapittel 2.4”. 

 
2.1 Generell sikkerhetsinformasjon 

 

ADVARSEL 

Les all sikkerhetsinformasjon og instruksjoner. Eventuell manglende overholdelse av 

sikkerhetsinformasjonen 

og instruksjoner kan føre til elektrisk støt, brann og/eller alvorlige skader. 

Ta vare på all sikkerhetsinformasjon og instruksjoner for fremtidig referanse. 
 

Begrepet elektrisk verktøy brukt i sikkerhetsinstruksjonene gjelder nettdrevet elektrisk 
verktøy (med nettkabel) og batteridrevet elektrisk verktøy (uten nettstrøm). 

 
2.1.1 Sikkerhet på arbeidsplassen 
 

• Hold arbeidsplassen din ren og godt opplyst. Uryddige eller uopplyste 
arbeidsområder kan føre til ulykker. 

• Ikke bruk det elektriske verktøyet i potensielt eksplosjonsfarlige områder der det 
er brennbare væsker, gasser eller støv. Elektriske verktøy lager gnister som kan 
antenne støv eller damper. 

• Sørg for at barn og andre personer holdes på trygg avstand når du bruker det 
elektriske verktøyet. Hvis du blir distrahert, kan du miste kontrollen over verktøyet. 

 
2.1.2 Elektrisk sikkerhet 
 

• Det elektriske støpselet til det elektriske verktøyet må passe inn i stikkontakten. Ikke 
modifiser støpselet på noen måte. Ikke bruk adapterplugger sammen med jordet 
elektrisk verktøy. Umodifiserte støpsler og matchende stikkontakter reduserer risikoen 
for elektrisk støt. 

• Unngå kroppskontakt med jordede overflater som rør, varmeovner, ovner og kjøleskap. 
Det er økt risiko for elektrisk støt hvis kroppen din er jordet. 

• Beskytt det elektriske verktøyet ditt mot regn og fuktighet. Vann som trenger inn i et 
elektrisk verktøy øker risikoen for elektrisk støt. 

• Ikke bruk kabelen til å bære eller henge opp det elektriske verktøyet eller til å trekke 
støpselet ut av stikkontakten. Hold kabelen unna varme, olje, skarpe kanter og 
bevegelige verktøydeler. Skadede kabler øker risikoen for elektrisk støt. 

• Når du bruker et elektrisk verktøy utendørs, bruk en skjøteledning som er egnet for 
bruk ute. Dette reduserer risikoen for elektrisk støt. 
Hvis det ikke er mulig å unngå bruk av det elektriske verktøyet i fuktige omgivelser, 
sørg for at det er installert en jordfeilbryter. Bruk av en jordfeilbryter reduserer risikoen 
for elektrisk støt.
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2.1.3 Personsikkerhet 

 
• Vær på vakt. Vær oppmerksom på hva du gjør og bruk sunn fornuft når du arbeider med 

det elektriske verktøyet. Ikke bruk det elektriske verktøyet når du er trøtt eller påvirket av 
narkotika, alkohol eller medisiner. Et  øyeblikk av uforsiktighet ved bruk av det elektriske 
verktøyet kan føre til alvorlige skader. 

• Bruk personlig verneutstyr og bruk alltid vernebriller. Bruk av egnet personlig verneutstyr 
i henhold til de rådende forholdene, som støvmaske, sklisikre vernesko, hjelm og/eller 
hørselsvern vil redusere risikoen for skader. 

• Unngå å starte det elektriske verktøyet utilsiktet. Sørg for at det elektriske verktøyet er 
slått av før du tar opp, bærer eller kobler det elektriske verktøyet til strømforsyningen 
og/eller kobler til det oppladbare batteriet. Å bære det elektriske verktøyet med fingeren 
på bryteren eller verktøyet er slått på når du kobler det til strømforsyningen kan føre til 
ulykker. 

• Fjern justeringsverktøy og fastnøkler før du slår på det elektriske verktøyet.  
Et verktøy eller nøkkel festet til det roterende verktøyet kan forårsake skader. 

• Unngå unormale stillinger. Sørg for at du har godt fotfeste, og hold balansen til enhver 
tid. Aldri arbeid fra en stige. Det vil sikre at du bedre kan kontrollere det elektriske 
verktøyet i uventede situasjoner. 

• Bruk egnede klær. Ikke bruk løstsittende klær eller smykker. Hold håret, klærne og 
hanskene unna bevegelige deler. Løstsittende klær, smykker og langt hår kan sette seg 
fast i bevegelige deler. 

• Hvis det er mulighet for å montere støvavsug og oppsamlingsenheter, sørg for at de er 
riktig tilkoblet og brukt riktig. Bruk av støvavsug kan redusere risikoen forbundet med 
støv. 

•  
2.1.4 Bruk og behandling av verktøyet 
 

• Ikke overbelast verktøyet. Bruk riktig elektrisk verktøy for arbeidet ditt. Bruk av riktig 
elektrisk verktøy vil gjøre deg i stand til å utføre arbeidet ditt bedre og sikrere innenfor 
det angitte effektområdet. 

• Ikke bruk noe elektrisk verktøy hvis bryteren er defekt. Ethvert elektrisk verktøy som ikke 
kan betjenes av bryteren er farlig og må repareres. 

• Trekk støpselet ut av stikkontakten og/eller fjern det oppladbare batteriet før du justerer 
verktøyet, skifter tilbehør eller legger verktøyet fra deg. Disse forsiktighetstiltakene 
forhindrer at det elektriske verktøyet starter utilsiktet. 

• Når det ikke er i bruk, oppbevar det elektriske verktøyet utilgjengelig for barn. Ikke la 
noen bruke verktøyet som ikke er kjent med verktøyet eller som ikke har lest disse 
instruksjonene. Elektriske verktøy er farlige i hendene på utrente brukere. 

• Ta vare på elektrisk verktøy på riktig måte. Kontroller at bevegelige deler fungerer feilfritt 
og ikke blokkerer; sjekk om noen deler er ødelagte eller skadet og svekker funksjonen til 
det elektriske verktøyet. Sørg for å reparere skadede deler før du bruker verktøyet. 
Dårlig vedlikeholdt elektrisk verktøy er årsaken til mange ulykker. Hold skjæreverktøy 
skarpe og rene. Riktig vedlikeholdt skjæreverktøy med skarpe kanter setter seg 
sjeldnere fast og er enklere å bruke. 

• Følg disse instruksjonene når du bruker det elektriske verktøyet, tilbehør og verktøybits. 
Vær oppmerksom på arbeidsforholdene og oppgaven. Bruk av elektrisk verktøy til andre 
formål enn det de er designet for, kan føre til farlige situasjoner.



8 Sikkerhet 

 

 

2.1.5 Service 
• Tillat kun kvalifisert personell å reparere verktøyet med originale reservedeler 

deler. Dette garanterer at sikkerheten til det elektriske verktøyet opprettholdes. 

 
2.1.6 Sikkerhetsinformasjon for håndkappemaskiner 
 

• Bruk hørselsvern ved bruk av håndsager. Effekten av støy kan føre til tap 
av hørsel. 

• Bruk håndtakene som er montert på verktøyet. Å miste kontrollen over maskinen kan 
føre til skader. 

• Hold verktøyet i de isolerte gripeflatene når du utfører arbeid som risikerer at verktøyet 
som brukes kommer i kontakt med skjulte strømkabler eller egen nettkabel. Kontakt med 
en strømførende leder kan føre til at metalldeler blir strømførende og kan resultere i 
elektrisk støt. 

 
2.2 Vær oppmerksom på sikkerhetsinstruksjonene 

 
Ikke arbeid med det elektriske verktøyet med mindre du har lest og forstått 
sikkerhetsinstruksjonene. Det elektriske verktøyet har blitt inspisert før det ble sendt og 
leveres i perfekt stand. TYROLIT Hydrostress påtar seg ikke ansvar for skader forårsaket av 
å ikke følge disse instruksjonene. Dette gjelder spesielt for følgende skader: 
 

• Skade forårsaket av feil bruk og operatørfeil 

• Skader forårsaket av manglende overholdelse av sikkerhetsrelatert informasjon i    disse 
instruksjonene eller advarselsskiltene på elektrisk verktøy 

• Skader forårsaket av mangelfullt vedlikeholdsarbeid 

 

2.3 Tiltenkt bruk 
 

Transportabel ringsag for bruk på byggeplasser, for kapping av (armert) betong, stein og mur. 
Kun designet for industrielle applikasjoner; ikke egnet for bruk i potensielt eksplosive 
atmosfærer; skal kun brukes av opplært personell 
 

Feilbruk: 
 

• Arbeid uten verneutstyr eller utilstrekkelig verneutstyr utstyr 

• Kutte andre materialer 

• Fjerne beskyttelsesanordninger 

• Kutting i potensielt eksplosjonsfarlige områder 

• Kutting av løse deler 

• Klipping i farlig arbeidshøyde 

• Kutting på en ustabil overflate (f.eks. på en stige) 

• Feil eller fravær av avløpsvann (sageslam)
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2.4 Målgrupper og ansvar 

2.4.1 Autorisert personell 
Arbeid på eller med maskiner eller systemer fra TYROLIT Hydrostress må kun utføres av 
autorisert personell. Personell anses som autorisert dersom det oppfyller nødvendige krav 
til opplæring og kunnskap og har fått en presist definert oppgave. 

 
2.4.2 Produsent 

Produsenter av produkter levert av TYROLIT Hydrostress er: 
• TYROLIT Hydrostress 
• Et selskap som er eksplisitt navngitt av TYROLIT Hydrostress 

 

Innenfor sammenheng med et integrert kvalitetssikrings- og sikkerhetskontrollsystem har 
produsenten rett til å be driftsselskapet om informasjon om produktene. 

 
2.4.3 Driftsselskap 

Driftsselskapet navngitt av TYROLIT Hydrostress er den primære, juridiske enheten som er 
ansvarlig for riktig bruk av produktet og for opplæring og tildeling av autorisert personell. 
Driftsselskapet fastsetter ferdighetene og opplæringsnivået til autorisert personell.. 

 

Personell kvalifikasjoner 
 

• En person med tekniske kvalifikasjoner i lederstilling 

• Relevant erfaring innen personalledelse og risikovurdering 

• Har lest og forstått sikkerhetsinstruksjonene 

 
2.4.4 Operatør (bruker) 

Bruker er betegnelsen som brukes av TYROLIT Hydrostress for å betegne en person som 
utfører følgende arbeid uten direkte tilsyn: 

• Sette opp maskiner og systemer fra TYROLIT Hydrostress innenfor rammen av tiltenkt 
bruk 

• Utfører og overvåke arbeid uten direkte tilsyn 

• Lokalisere feil og organisere feilsøking og feilretting uten direkte tilsyn 

• Vedlikehold 

• Verifiserer at sikkerhetsinnretningene fungerer som de skal 
 

Personell kvalifikasjoner 
 

• Fullført fagutdanning som betongkappespesialist eller relevant yrkeserfaring 
• Bli kjent (grunnleggende opplæring) med bruken av det elektriske verktøyet under 
opplæring av en serviceingeniør
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2.4.5 Serviceingeniør 
En serviceingeniør er betegnelsen som brukes av TYROLIT Hydrostress på en person som 
utfører følgende arbeid uten direkte tilsyn: 

• Installerer TYROLIT Hydrostress maskiner og systemer 

• Gjør justeringer på maskiner og systemer der det kreves visse tilgangsrettigheter 

• Kompleks service- og reparasjonsarbeid 
 

Personell kvalifikasjoner 
 

• Spesialist yrkesopplæring (mekanikk/elektroteknikk) 

• Produktspesifikk opplæring hos TYROLIT Hydrostress 

 

2.5     Organisatoriske tiltak 

Produktovervåkingsplikt 
Bruk det elektriske verktøyet kun når det er i perfekt og uskadet stand. Driftspersonell 
skal umiddelbart varsle en ansvarlig person eller produsenten om endringer i 
driftsadferd eller sikkerhetsrelaterte komponenter til verktøyet. 
Vedlikehold sintervallene må overholdes. Feil som påvirker sikkerheten må utbedres 
umiddelbart. 

2.5.1 Oppbevaring   
  Oppbevar til enhver tid en kopi av disse instruksjonene tilgjengelig for personell på  
  bruksstedet for det elektriske verktøyet. 

 
           2.5.2              Arbeidsplass 

• Sørg for tilstrekkelig plass til å utføre arbeid sikkert. 

• Sørg for at arbeidsplassen er tilstrekkelig opplyst. 

 
2.5.2         Begrensninger: 

• Bruk innendørs eller utendørs 

• Kutter maksimalt i vertikale flater (ingen overhengende flater) 

• Ikke på glatte eller ujevne overflater 

• Sperr av fareområdet på en god og synlig måte slik at ingen kan komme inn i faresonens 

 (5 m radius) under saging.
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2.6.1 Verneinnretninger og skilt på det elektriske verktøyet 

 

2.6.2 Beskyttelsesinnretninger 
Beskyttelsesinnretninger må kun fjernes når det elektriske verktøyet er slått av og står stille. 
Spesielt sikkerhetskomponenter skal kun fjernes og settes på igjen av autorisert personell. 

Før du starter det elektriske verktøyet igjen, kontroller at sikkerhetselementene fungerer som 
de skal. 

 
2.6.2 Maskinskilt 

 

Sikkerhets notat “Kick-Back” 

 

 
A Sikkerhetsinstruks 

 B Maskinskilt 

 
 

Reservedeler og ombygginger 
 
Det skal kun brukes originale reservedeler fra TYROLIT Hydrostress. Ellers kan det oppstå 

skader på det elektriske verktøyet eller på annen eiendom og personskader kan oppstå. 

 

Ikke installer noen vedlegg eller gjør noen modifikasjoner på det elektriske verktøyet uten 

skriftlig tillatelse fra TYROLIT Hydrostress.
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2.6 Personlig verneutstyr 
Det er obligatorisk for alle som arbeider med og på det elektriske verktøyet å bruke 
personlig verneutstyr. 

 

 

 
 

1 Hjelm med hørselvern 5 Arbeidstøy av god kraftig 
kvalitet 

2 Visir og vernebriller      6 Vernesko  
3 Pustemaske   

4 Hansker   

 

2.7 Rest risiko 
Det er fare for alvorlige skader fra gjenværende risikoer beskrevet i kapitlene som følger. 

2.9.1 Skarpe kanter 
Fare for alvorlige rifter hvis man kommer i kontakt med skjæreverktøyet. 

• Ikke berør verktøyet under drift. 

• Bruk alltid hansker når du håndterer verktøyet. 

 
2.9.2 Diamant segment som løsner 

• Før bruk, sørg alltid for at ringbeskyttelsen er riktig montert og uskadet. 

• Ikke begynn å sage hvis andre personer befinner seg i faresonen. 

• Sørg for at en sikker avstand på 5 m til det elektriske verktøyet opprettholdes. 

• Skift ut ringsagbladet hvis diamantsegmenter begynner å falle av.
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2.9.3 Kick-back 
Feil plassering av ringsagbladet eller skjæring i feil materiale kan føre til at verktøyet slår 
tilbake og skade operatøren. 

• Kutt kun godkjente materialer som verktøyet er designet og beregnet for. 

• Ikke bruk ringsagbladet over midten på et hjørne av et arbeidsstykke. 

 
2.9.4 Utilsiktet oppstart 

• Før oppstart, sørg for at: 

– Kontrollhåndtaket med sperre fungerer som det skal. 

– Ingen andre er i faresonen. 

 
2.9.5 Vibrasjon 

Vibrasjoner kan forårsake sirkulasjonsproblemer og/eller nerveskader. Rådfør deg med 
lege i tilfelle noen symptomer blir tydelige. 

 
2.9.6 Ukontrollert bevegelse og vibrasjon 

 
• Når det er slått på, hold alltid det elektriske verktøyet med begge hender ved hjelp av 
håndtakene. 
Tommel- og fingre må lukkes rundt håndtakene. 
• Hold håndtakene rene. 
• Sag aldri over skulderhøyde. 
• Stå aldri på stige når du sager. 
• Før det elektriske verktøyet på en måte som sikrer at ingen del av kroppen din er i 
direkte linje med verktøyets sagblad. 

 

Et løst ringsagblad kan få det elektriske verktøyet til å vibrere ukontrollert. 

• Sørg for at drivrullen og klemrullene er riktig montert. 

 
2.9.7 Bli hektet fast og trukket inn 

Klær eller langt hår kan fanges opp av det roterende sagbladet. 
• Arbeid alltid med beskyttelsesdeksler påmontert. 
• Ikke bruk løse klær på jobben. 
• Bruk hårnett hvis du har langt hår. 

 
2.9.8 Flygende løse gjenstander 

Flygende partikler kan forårsake øyeskader. 

• Bruk vernebriller eller visir. 

• Sørg for at fareområdet er forsvarlig sperret av. 

 
2.9.9 Allergisk reaksjon om hud kommer i kontakt med olje 

• Personer som er allergiske mot olje må bruke vernehansker og vernebriller når de utfører 
arbeid som risikerer å komme i kontakt med girolje. Skyll alle områder av huden som er 
berørt umiddelbart med rikelige mengder vann.
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2.9.10  
 
 
 
 
 

2.9.11  
 
 
 

2.9.12  
 
 
 

 
2.9.13  

 
 
 

2.9.14  
 
 
 

 
2.9.15  

 
 

2.9.16  
 
 
 
 
 

2.9.17  
 
 

 
2.9.18  

Fallende deler 
Fallende deler kan forårsake alvorlige hode- og fotskader. 

• Bruk hjelm og vernesko med ståltåhette. 
• Fest betongelementer som er skåret løs for å hindre at de faller. 

• Sikre at ikke personer og utstyr blir skadet ved å sikre alle sider mot fallende gjenstander 
og slam. 
 

Støy 
Støy kan forårsake hørselsskader. 

• Bruk hørselsvern. 

 
Skadelig damp og væsker 
Innånding av skadelige damper og/eller aerosoler kan forårsake pusteproblemer. Å puste 
inn vanndamp fra sagbladet er helsefarlig. 
• Bruk åndedrettsmaske. 
• Sørg for at trange rom er tilstrekkelig ventilert. 

 

Brannfare 
• Ved bruk av verktøyet kan gnister forårsake brann. 

• Ved bruk av verktøyet kan gnister forårsake brannskader. 

 
Fare for å skli 
Slammet som oppstår ved kutting er svært glatt. 
• Ikke arbeid på ujevne overflater. 
• Bruk vernesko med sklisikker såle. 

• Fjern slam kontinuerlig eller sørg for at folk ikke kan skli. 
 

Risiko ved at ringsagen fortsetter å gå etter at en ulykke har skjedd 
Sørg for at ringsagen kan stoppes raskt. 

 
Dårlig fysisk form 
• Ikke arbeid når du er påvirket av alkohol, narkotika eller medisiner. 

• Ikke arbeid når du er overtrøtt. 

• Ikke la barn eller ungdom under 18 år bruke det elektriske verktøyet. Ungdom på 16 år og 
over er unntatt fra dette forbudet hvis de er under tilsyn av en ekspert for opplæringsformål. 

 
 

Redusert kuttekvalitet 
• Ikke bruk skadede ringsagblader. 

• Kontroller ringsagbladet for skade før montering. 

• Ikke monter nye diamantsegmenter på ringsagbladet. 

 
Transport 
• Transporter aldri det elektriske verktøyet mens det er i gang! 

• Bær alltid det elektriske verktøyet ved hjelp av bøylehåndtaket.
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2.8 Beskyttelse mot elektrisk støt 

2.10.1 Strømtilførsel 
INFORMASJON 

Strømforsyningen må samsvare med informasjonen på typeskiltet. 
 

• Beskytt tilkoblingskablene mot varme, olje og skarpe kanter. 
• Ikke bruk tilkoblingskabler til formål de ikke er beregnet for. 
• Bær aldri det elektriske verktøyet i tilkoblingskabelen. 
• Ikke bruk tilkoblingskabelen til å trekke støpselet ut av stikkontakten. 
• Ved strømbrudd: slå av det elektriske verktøyet, trekk ut støpselet. 
• Sørg for at strømforsyningen er jordet og utstyrt med en AC/DC-sensitiv jordfeilbryter (FI 
type B) med en maksimal reststrøm på 30 mA. 

2.10.2 Skjøtekabler 
INFORMASJON 

• Bruk kun godkjente og riktig merkede skjøteledninger utendørs. 

• Ikke bruk skjøteledninger med flere stikkontakter og med flere tilkoblede enheter samtidig. 
 

Bruk alltid skjøteledning med tilstrekkelig tverrsnitt som er godkjent for bruksområdet. Før 
bruk, kontroller at alle kabler er intakte. Ikke bruk skjøteledning med ledertverrsnitt på 1,25 
mm² og 16 AWG. 

 

Anbefalte minimum tverrsnitt og kabel lengder 

Tverrsnitt mm² 1.5 2.5 4.0 

400 V 3~ 35 m 60 m 100 m 

 

2.9 Fare for materialskade 

2.11.1 Sliping med ringsagbladet 
Å slipe med ringsagbladet kan skade det. 

• Bruk aldri siden på ringsagbladet til sliping. 

 
2.11.2 Defekt vannkjøling 

Ringsagbladet kan bli skadet hvis vannkjølingen er feil. 

• Ikke bruk det maskinen uten tilstrekkelig vannkjøling. 

 
2.11.3 Frost skade 

• Når arbeidet er fullført eller før lengre avbrudd i arbeidet, tøm og blås ut vannsystemet. 

 
2.11.4 Lagring 

• Oppbevar det elektriske verktøyet trygt i et tørt rom. Ikke oppbevar det elektriske 
verktøyet utendørs. Sørg for at barn ikke kan få tilgang til verktøyet.
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3 Produktbeskrivelse 

3.1 System oversikt 

3.1.1 Ringsag komponenter 
INFORMASJON 

Ringsagen HRE410kan f.eks. kombineres med styreenheten WSE1621 for å danne 
sagesystemet. 

 

 
1 Ring sag HRE410 

2 Strømtilførselskabel 

3 Vanntilførsel 

4 Kontroll enhet 
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3.2 Ring sag 
 

 
 

1 Ringsagblad 8 Lås for 90°roterende håndtak 15 Fot 

2 Styre plate 9 Brytersikring 16 Sprut beskyttelse 

3 Sprutbeskyttelse, kompl. 10 Bakre håndtak 17 Avtakbart håndtak 

4 Deksel, kompl. 11 Start bryter 18 Klemruller 

5 Front håndtak 12 Elektrisk kabel 19 Styreruller 

6 Elektrisk motor 13 Vanntilkobling / kuleventil 20 Drivhjul 

7  Kraft- og feil display 14 Ring sag hode   
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3.3 Timeteller 
INFORMASJON 

HRE410 ringsagen er utstyrt med timeteller. 

 

 

 

3.4 Leveringsomfang 
 

 
1 1x ring sag HRE410 

2 1x Pinnenøkkel 35 / Ø5 mm TYROLIT no. 11001604 

3 1x 17 mm fastnøkkel TYROLIT No. 980338 

4 1x brukermanual 

5 1x kartong 
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4 Montering/demontering 

FARE 

Alvorlig skade kan oppstå om ringsagen plutselig starter 

▶ Før du starter monterings- og demonteringsarbeidet, slå av ringsagen og koble den fra 

strømnettet. 

4.1 Installering av styreplaten 

INFORMASJON 

Styreplaten stabiliserer sagbladet under sageprosessen og fordeler vannet. 
 

INFORMASJON 

Styreplaten må monteres slik at gummigjennomføringen på gir huset er på linje med 
boringen for vanntilførselen i styreplaten. Hvis styreplaten ikke er riktig installert, kan 
tilførselen av vann til sagbladet bli utilstrekkelig. Hvis sagbladet ikke avkjøles, kan dette 
føre til person- og materielle skader. 

 

 

 
Fortsett som følger: 

▶ Monter styreplaten i de tilsvarende hullene i gir huset med de medfølgende 

sekskantskruene. 

 
4.2 Installer drivhjulet 

Skyv drivhjulet inn på drivakselen. Når du gjør det, sørg for at den indre konturen til 
fordypningen i drivhjulet er på linje med den ytre konturen til spindelen. 

Fest drivhjulet ved å skru inn sekskantskruen mot klokken. Stram den sekskantskruen med 
kombinasjonsnøkkelen og pinnenøkkelen for å holde motstykket (se leveringsomfang). 
 

INFORMASJON 

Sekskantskruen er venstregjenget! (Links) 
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4.3 Montering av ringsagbladet 
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Fortsett som følger: 
 

▶ Løsne dekselets festeskruer (A). 

▶ Fjern dekselet (B). 

▶ Sett inn ringsagbladet slik at hakket og sporene stemmer overens (C). 

▶ Sving den eksentriske akselen med dreiehåndtaket (D) til klemrullene treffer. 

▶ Stram låsehåndtakene (E) (O-ringpakninger) helt til. 
 

INFORMASJON 

Hvis låsehåndtakene ikke er helt strammet, kan vann komme inn i styrerullen og forårsake 
skade. 

 

Juster den eksentriske akselen på nytt ved hjelp av det roterende håndtaket slik at 
klemrullene bare har litt kontakt. 

▶ Lås justeringen med kombinasjonsnøkkelen (G). 

▶ Drei skivesliperingen minst tre hele omdreininger for hånd. 
 

INFORMASJON 

 

Riktig forspenning er innstilt dersom alle fire klemrullene samt drivrullen også roterer når 
ringsagbladet dreies for hånd. I tillegg, hvis en klemvalse er blokkert med to fingre, må det 
fortsatt være mulig å rotere skivesliperingen. 

 

 
▶ Hvis forspenningen ikke lenger er riktig, korriger justeringen med det roterende 

håndtaket på eksenterakselen. 

▶ Monter vernet (H). 
 

ADVARSEL 

Feilmonterte styre- eller eksentriske ruller kan føre til vibrasjoner og tap av kontroll over 

maskinen. Feil installasjon kan føre til skade på ringsagbladet.
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4.4 Vanntilkobling 
 

▶ Sørg for at kobling, ringsag og tilførselsledning er rene. 

▶ Kontroller slange og kobling for skader. 

 
4.4.1 Tilkobling av vanntilførsel 

 
 

 
 

ADVARSEL 

Fare for skade på sagbladet, motoren eller drivhjulet på grunn av manglende vannkjøling. 
Ringsagen må ikke brukes uten vannkjøling. 

 

ADVARSEL 

Fare for skade på grunn av for høyt vanntrykk. 

Bruk aldri maskinene ved et trykk som er høyere enn det spesifiserte.
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4.5 Strømtilkobling 
 

▶ Sørg for at kobling, ringsag og tilførselsledning er rene. 

▶ Kontroller støpsel for skader. 
 

INFORMASJON 

Sjekk om kontakten på kontrollenheten har åtte pinner. Hvis kontakten ikke har åtte pinner, 

må kontrollenheten oppdateres med et ombyggingssett. 

 

4.5.1 Tilkobling av strømtilførsel 
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5 Drift 

5.1 Forberedende operasjoner 
 

Arbeidet forberedes slik: 
 

1. Fastslå betingelser: 

– Plassering av tilførselsledninger i vegger, gulv og tak 

– Bort drenering av kjølevann (fare for elektrisk støt og vannskade) 

2. Sikre nettstedet. 

3. Sikre utskjæringer i vegger, tak og gulv (f.eks. kran eller støtter). Ta hensyn til betongens    
vekt (1m3 tilsvarer 2400 til 2700 kg). Definer posisjon og rekkefølger av kutt. 

4. Utfør en visuell inspeksjon av ringsagen. 

 
5.2 Posisjon og rekkefølge for kutt 

5.2.1 Definer posisjon 
• Få informasjon om betongen eller murverket som skal sages: 

– Hvor går armeringen? 

– Er den kraftig eller lett armert? 

• Skjær over betongen hvis mulig 

 
5.2.2 Definer rekkefølge for kutt 

 
INFORMASJON 

Bruk av feil skjæresekvens kan føre til at sagbladet setter seg fast. 

 

 
 

Definer skjæringssekvensen (for en vindusutskjæring, utfør bunnsnittet først, deretter 
sidesnittene og til slutt toppsnittet).
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5.3  
 

 

 
 

5.3.1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
 

 
 

5.3.2 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Arbeid 
Fare 

Det er påbudt å bruke vernetøy og hørselsvern ved bruk av sagen. Hvis denne instruksen 
ikke følges, kan det oppstå uopprettelig hørselsskade. 

 

 
Start av maskinen 

 

▶Ringsagbladet er kontrollert og riktig montert. 

▶ Vanntilførselen er sikret. 

▶ Det elektriske verktøyet er riktig koblet til strømforsyningen. 

▶ Strømforsyningen er jordet og utstyrt med jordfeilbryter. 

▶ Før du starter maskinen, kontroller funksjonen til kontrollhåndtaket med låsing. 
 

▶ Åpne vanntilførselen og kontroller at det kommer vann ut ved sagbladet. 

▶ Sørg for at du står stødig, og grip deretter det fremre og bakre håndtakene fast. 

▶ Trykk på sikkerhetslåsen og startknappen. 

 
 

ADVARSEL 

Det er en forsinkelse på ca. 2 sekunder før sagen starter etter å ha trykket på 
startknappen. Når startknappen slippes, fortsetter sagbladet å rotere i noen sekunder før 
det stopper helt. 

 

Kutte teknikk 
Fare 

Fare på grunn av segmenter eller betongspon som flyr av fra skjæreverktøyet. 

• Arbeid aldri med ringsagen når beskyttelsesanordningene er fjernet. 

• Arbeid aldri i linje med ringsagbladet. 

 
ADVARSEL 
Ringsagbladet er designet for kun å kutte i rette linjer. Å vri, holde på skrå eller overbelaste 
sagbladet vil forårsake skade.



26 Drift 

 

 

5.3.3 Kutteområde 
 

INFORMASJON 

Plasser ringsagbladet under senter. Begynn alltid å kutte med et roterende ringsagblad 
 

Fare 

Fare for skade ved at det elektriske verktøyet plutselig slår tilbake. 

• Ikke bruk ringsagbladet over midten på et hjørne av et arbeidsstykke. 

• Arbeid aldri med ringsagen når beskyttelsesanordninger er fjernet. 

• Arbeid aldri i linje med ringsagbladet. 

 

 

 
5.3.4 Ringsagblad 

ADVARSEL 

• Bruk kun ringsagblader fra TYROLIT med riktig hastighetsgodkjenning for denne 

maskinen. 

• Det er forbudt å utstyre ringsagbladet med nye diamantsegmenter. 

• Unngå å belaste ringsagbladets sider (sliping), da dette kan føre til at ringsagbladet 

ødelegges. 

• Et skadet ringsagblad må ikke brukes.
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5.3.5 Gripe og holde alternativer 
 

INFORMASJON 

Når du bruker ringsagen, hold den alltid godt med begge hender. Håndtakene skal holdes 
rene. HRE410 maskinen tilbyr mange justerbare (X) grepalternativer, inkludert et roterende 
håndtak for å garantere optimal håndtering. 

 

INFORMASJON 
For å justere det fremre håndtaket, må indekseringsbolten under motoren frigjøres. 
Hvis skjæringen må gjøres veldig nær en sidevegg, kan sidehåndtakene fjernes med 
en 17 mm kombinasjonsnøkkel. Skruene bør smøres før håndtakene settes på igjen. 
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5.3.6 Temperatur og belastingsindikator 
 

INFORMASJON 

Arbeid aldri med for høyt arbeidstrykk. Hvis dette er for høyt, kan verktøyet overopphetes. 
Vær oppmerksom på belastningsindikatoren ved siden av håndtaket. 

 

 
Arbeidstrykk: 

Ringsagen er utstyrt med overbelastningsbeskyttelse. Ved arbeid med høyt kontakttrykk 
reagerer maskinen i følgende rekkefølge: 
 
• Displayet lyser rødt kontinuerlig 
• Hastigheten reduseres 
• Maskinen slår seg av 
 

Overtemperatur: 

Motoren er utstyrt med en temperatursensor. Dersom arbeid utføres uten eller med 

for lite vann vil maskinen varsle operatøren. 

 

• Nivå 1: 

Indikatorlampen begynner å blinke rødt. 

Øk vanntilførselen umiddelbart 

• Nivå 2: 

Indikatorlampen lyser rødt kontinuerlig og slukker ikke når startknappen slippes. 

Vent 20 minutter til enheten er avkjølt og øk vanntilførselen før du begynner å jobbe igjen.
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5.3.7 Kuttedybde 
 

INFORMASJON 

Det er mer økonomisk å dele opp hele skjæredybden i flere kutt. 

 

• For optimal styring må du først lage et 50 til 70 mm dypt kutt. 

• Del opp hele skjæredybden i flere kutt. 

 

5.3.8 Låsing av sagblad 

5.3.9 “ Kick-back” 
En fastkjørt ringsagblad kan føre til at det elektriske verktøyet plutselig slår tilbake og 

skader operatøren alvorlig. 

 

INFORMASJON 

I de fleste tilfeller vil arbeidsstykket det jobbes med være tungt. Sørg for at ringsagbladet 
ikke kan sette seg fast. Sperr av fareområdet slik at ingen- og ingenting kan bli skadet hvis 
arbeidsstykket faller ned. 
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5.4 Avslutning av arbeidet 
 

Fortsett som følger: 

▶ Trekk ringsagbladet ut av snittet mens motoren fortsatt er i gang. 

▶ Slå av maskinen. 
 

ADVARSEL 

Ringsagbladet fortsetter å rotere i en kort periode. 

 

Koble det elektriske verktøyet fra strømforsyningen. 

▶ Steng og koble fra vanntilførselen. 

▶ Blås ut vann fra alle ledninger. 

▶ Rengjør det maskinen med vann.
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6 Vedlikehold 

INFORMASJON 

Før du utfører rengjørings-, vedlikeholds- eller monteringsarbeid, må sagen kobles fra 
styreenheten. 

 

Service og vedlikeholds tabell 
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Motor • Sjekk motor (skader, renhold). • •   • • 

Vanntilførsel • Sjekk vannslange (skade, lekkasje, 

renhold). 
• • 

  
• • 

• Blås ut vann (ved fare for frost).  •     

Drivruller • Sjekk drivrull for slitasje 

(V spor). 
• • 

  
• 

 

Klemruller • Sjekk klemruller for slitasje 

(grader og sår). 

• Sjekk og ettertrekk låsemutter. 

 

• 
 

• 
   

• 
 

Føringsruller • Sjekk føringsruller for slitasje. 

• Sjekk og ettertrekk låsemutter. 
• • 

  
• 

 

Føringsstaver • Smøre føringsstavene (6.3)   •    

Hovedkaabel • Sjekk hovedkabel (skade og 
renhold). • • 

  
• • 

Beskyttelse • Sjekk beskyttelse (skade, renhold). • •     

Ringsagblad • Sjekk ringsagbladet (skade, slitasje). 
• • 

  
• 

 

Styreplate • Sjekk retning av styreplaten. •      

Start og 

sikkerhetsbryter 
• Sjekk bryter og sikkerhetsbryter 

(funksjon og renhold). 

 

• 
 

• 
    

• 

Hovedservice • Skal utføres av TYROLIT Hy- 
drostress AG eller annet autorisert 
verksted. 

 
Service intervall 100 / 200 / 300 ... timer 

 

INFORMASJON 
Giroljen må skiftes ved hver hoved service. Girolje: TYROLIT nr.11001949
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6.1 Rengjøring av drivhjul og ruller 
 

INFORMASJON 

6.2 For å rengjøre ringsagens ruller og drivhjul etter at arbeidet er fullført, må maskinen kjøres i 
minst 10 til 20 sekunder på tomgang med maksimal vannstrøm. 

6.3 Utskifting av føringsruller 
 

INFORMASJON 

Føringsrullene må skiftes når profilene på styrerullen har en bredde på ≤ 1,2 mm. 

 

 

Gjør som følger: 

▶ Løsne låsemutteren (A) med en 13 mm fastnøkkel mens du holder den mutteren (B) 

med en 19 mm nøkkel. 

▶ Fjern styrerullen. 

▶ Rengjør området rundt akseltetningen og smør den med vannbestandig fett. 

(Anbefaling: Panolin EP fett 2, TYROLIT nr. 975057). 

▶ Monter den nye styrerullen. 

▶ Trekk til mutteren, maks. 20 Nm. 
 

ADVARSEL 
Bytt alltid den selvlåsende mutteren hver gang du skifter styreruller – ikke bruk dem på nytt. 
Hvis mutteren gjenbrukes, kan valsen løsne og forårsake person- og materielle skader.
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6.4 Smøring av styrehylsen 
 

INFORMASJON 

Styrehylsene som styrerullene er montert på må smøres for at de skal kunne bevege seg 
fritt innover og utover. Hvis styrehylsene sitter fast eller er trege, kan det hende at 
sagbladet ikke presses mot drivhjulet med tilstrekkelig kraft. 

 

 
Fortsett som følger: 

▶ Fjern sagbladet og styreplaten. 

▶ Løsne låsehåndtakene helt. 
 

INFORMASJON 
Styrehylsen griper inn i låsegrepene og følger dem når den løsnes. Full åpning av 
låsegrepene frigjør disse fra styrehylsen. 
 

▶ Fjern styrehylsen helt forfra. 

▶ Rengjør styrehylsene og setet i gir huset og smør med vannbestandig fett. 

▶ Skru på låsehåndtakene og før styrehylsene inn i setet i gir huset. Trykk styrehylsen inn 
i låsehåndtakene for hånd til den går i inngrep. 

▶ Riktig inngrep kan kontrolleres ved å skru litt av låsehåndtaket. Hvis styrehylsen er 
riktig festet, vil den bevege seg med justeringsknappen.
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6.5 Skifte av klemruller 
 

INFORMASJON 

Klemrullene må skiftes når rulleflaten er flat, dvs. når sporene i rulleflaten ikke lenger er 
tilstede. 

 

 
 

Fortsett som følger: 

▶ Skru av låsemutteren (A) med en 13 mm fastnøkkel mens du holder mutteren (B) med 

en 19 mm nøkkel. 

▶ Fjern støtterullen. 

▶ Rengjør området rundt akseltetningen og smør den med vannbestandig fett. 

(Anbefaling: Panolin EP fett 2, TYROLIT nr. 975057). 

▶ Monter en ny klemrulle. 

▶ Trekk til mutteren, maks. 20 Nm. 
 

ADVARSEL 
Bytt alltid den selvlåsende mutteren hver gang du skifter styreruller – ikke bruk dem på nytt. 
Hvis mutteren gjenbrukes, kan rullen løsne og forårsake person- og/eller materielle skader.
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6.6 Smøring av klemruller 
 

INFORMASJON 

Merk at den eksentriske hylsen kun kan plasseres mot sagbladet i retning med klokken 
(når man ser støtterullen forfra). 

 

 
Fortsett som følger: 
 

▶ Fjern sagbladet og styreplaten. 

▶ Fjern støtterullen. 

▶ Løsne settskruen (A) og fjern sikringsringen (C) med låsetang. 

▶ Trekk av mellomlegget. Fjern sekskantskruen (B). 

▶ Rengjør eksenterhylsen og setet i gir huset og smør på vannbestandig fett. 

▶ Sett eksenterhylsen inn i gir huset slik at settskruen griper inn i sporet i eksenterhylsen. 
 

INFORMASJON 

Merk at den eksentriske hylsen kun kan plasseres mot sagbladet i retning med klokken 
(når man ser støtterullen forfra). 

 

Påfør gjengelåsende lim på settskruen (f.eks. Loctite medium). 

▶ Skru stillskruen helt inn og løs den deretter en kvart omdreining slik at eksenterhylsen 

kan rotere fritt. 

▶ Monter shim og sikringsring. 

▶ Monter støtterullen. 

 

WARNING 
Bytt alltid den selvlåsende mutteren hver gang du skifter styreruller – ikke bruk dem på nytt. 
Hvis mutteren gjenbrukes, kan rullen løsne og forårsake person- og/eller materielle skader.
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6.7 Skifte drivhjul 
 

INFORMASJON 

På grunn av utformingen av drivverket er drivhjulet utsatt for slitasje. Den V-formede 

kanten av sagbladets innvendige diameter presses inn i det V-formede sporet på drivhjulet 

av styrerullene. Hvis sagbladet kommer i kontakt med bunnen av det V-formede sporet i 

drivhjulet, glir sagbladet. I dette tilfellet må drivhjulet fornyes. Skift alltid ut tetningen (v-

ringen) sammen med drivhjulet. 

 

 

 
Fortsett som følger: 
 

▶ Fjern sprutebeskyttelsen (A). 

▶ Løsne den sekskantskruen med urviseren med kombinasjonsnøkkel og 

pinnenøkkel for å holde motparten (se leveringsomfang). 

▶ Fjern drivhjulet og tetningen (v-ring). 

Viktig: Monter den nye tetningen med tetningsleppen utover. 

▶ Skyv det nye drivhjulet inn på drivakselen. Når du gjør det, sørg for at den indre 

konturen til fordypningen i drivhjulet er på linje med den ytre konturen til spindelen. 

▶ Sikre drivhjulet ved å skru inn sekskantskruen mot klokken. Stram den sekskantede 

hodeskruen med kombinasjonsnøkkelen og pinnenøkkelen for å holde motstykket. 
 

INFORMASJON 

6KT skruen er venstregjenget (Links) 



Vedlikehold 

 
37 

 

6.8 Utblåsing av vann 
 

❖ Hovedbryteren er satt til AV 

 

▶ Trekk ut støpselet. 

▶ Koble fra alle vannledninger. 

▶ Koble pumpen til vann nippelen. 

▶ Blås ut vannet til alt kjølevannet er fjernet. 

▶ Fjern pumpen. 

 

 
 

INFORMASJON 

Bruk TYROLIT lensepumpe, no.10982667. 
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7 Feil 
 

Feil 

Feil Mulig årsak Løsning 

Maskinen vil ikke starte Feil ved hovedkabel ▶ Kontakt TYROLIT Hydrostress AG 
ettermarkeds service 

Feil ved strømtilførsel ▶ Sjekk strømtilførsel 

Feil ved hovedmotor eller 
elektronikk 

▶ Kontakt TYROLIT Hydrostress AG 
ettermarkeds service 

Maskinen starter, men stopper 

igjen 
Tilførselssikring løser ut ▶ For liten sikring. Bytt tilførsel 

Drivrullen roterer men 

ringsagbladet gjør det ikke. 

Drivrullen glir (utilstrekkelig 
kontakt mellom sagbladet og 
drivrullen) 

▶ Kontroller rullens forspenning 

(eksentrisk   aksel og styrehylse) 

▶ Smør drivrulle og ringsagblad med et 

tilsvarende medium 

Drivrull er utslitt ▶ Bytt drivrull 

Innerkant av sagbladet er slitt ▶ Bytt sagblad 

Føringssporet på sagbladet er 

slitt 
▶ Bytt sagblad 

Profilen på styrerullene slitt ▶ Bytt styreruller 

Motoren går, men drivhjulet 
roterer ikke. 

Defekt girkasse ▶ Kontakt TYROLIT Hydrostress AG 

ettermarkeds service 

Ringsagbladet hopper ut Klaring på støtteruller er for stor ▶ Kontroller rullens forspenning (eksentrisk 

aksel og styrehylse) 

Styrespor I sagbladet er slitt ▶ Bytt sagblad 

Profilen på styrerullene slitt ▶ Bytt styreruller 

Ringsagblad er skjevt Ringsagbladet får 
ikke nok kjøling 

▶ Sørg for at vannkjøling er tilstede 

▶ Bytt sagblad  

Diamant segmenter faller av Kutt er ikke rett ▶ Lag styrekutt 

Ringsagbladet er skeivt ▶ Bytt sagblad 

For stor motstand I 
arbeidsstykket 

▶ Bytt sagblad 

Segment er ikke skikkelig 
sveiset / loddet 

▶ Bytt sagblad 
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Feil 

Feil Mulig årsak Løsning 

Det kommer ikke vann ut ved 

sagbladet 
Vanntilførsel er blokkert ▶ Åpne for vanntilførsel 

Vannventil er stengt ▶ Åpne vannventilen 

Utilstrekkelig vanntrykk ▶ Sikre et minimum vanntrykk på 2 bar 

Gnister kommer ut på siden 
av ringsagbladet 

Utilstrekkelig vanntilførsel ▶ Sjekk vanntilførsel og øke den 

 
 
 
 
 

7.1 Resirkulering av avfall 
 

TYROLIT Hydrostress-elektroverktøy er produsert med en høy andel resirkulerbare 
materialer. En forutsetning for resirkulering er riktig materialseparering. I mange land 
er TYROLIT allerede forberedt på å ta tilbake brukt utstyr for resirkulering. Kontakt 
TYROLIT kundeservice eller din salgsrepresentant.
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8 Tekniske data 

8.1 Dimensjoner 
 

 

Mål i mm 
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8.2 Ring sag 
 

Basic data 

Benevnelse Verdi 

Transport vekt 

(inkludert ringsagblad) 

16.7 kg 

Arbeidsvekt 14.5 kg 

Bredde 320 mm 

Høyde 520 mm 

Lengde (uten ringsagblad) 750 mm 

Beskyttelsesklasse IP 65 

Sagbladhastighet Maks. 1938 rpm 

Periferihastighet Maks. 42 m/s 

 
8.2.1 Elektrisk motor 

 

Elektriske data 

Benevnelse Verdi 

Motor Høy frekvens, vannavkjølt 

Nominell spenning 300 V 

Nominell effekt 6500 W 

Motor turtall 22500 rpm 

 
8.2.2 Ringsagblad og kuttedybde 

 

Ringsagblad 

Benevnelse Verdi 

Diameter Maks 410 mm 

Kjøling Vann 

Kuttedybde 300 mm 

 
8.2.3 Vibrasjon 

 

Vibrasjon (EN ISO 5349) 

Benevnelse Fremre håndtak Bakre håndtak 

Total vibrasjonsverdi a
hv

 4.6 m/s2 9 m/s2 

Usikkerhet K 1.5 m/s2 

Verdier for maks kuttetrykk i lettarmert betong. 



42 Tekniske data 

 

 

8.2.4 Støy 
 

Lydtrykk (EN ISO 3744) 

Benevnelse Verdi 

Lydtrykk L
pA

 102 dB (A)* 

Maksimalt lydtrykk L
pCpeak

 127 dB 

Lydtrykk L
wA

 113 dB (A)* 

Usikkerhet ved målinger 3 dB 

 

* Betingelser for målingen: 

   Sagbladet Ø 400 mm (16”) ikke i kuttedrift under full belastning 

 

 
8.2.5 Vanntilførsel 

 

Vanntilførsel 

Benevnelse Verdi 

Vanntrykk Maks 6 bar / min. 2 bar 

Gjennomstrømning Min. 1 l/min 

Temperatur Maks 25 °C 

 
8.2.6 Omgivelsestemperatur, anbefalt 

 

Omgivelsestemperatur 

Benevnelse Verdi 

Lagring -20 °C til 50 °C 

Drift -15°C til 50 °C 

 
8.2.7 Smøremidler og væsker 

 

Smøremidler og væsker 

Benevnelse Verdi 

Girolje (motor) Klüber GEM 4-150N 
(TYROLIT no. 1099581 / 
30ml) 

Smørefett 

TYROLIT no. 
975057 

Penetrering 265 til 295 

NLGI 2 

Universal spray 250 ml 

TYROLIT no. 975061 

  



 

9 EF Samsvarserklæring 
 

Beskrivelse Ring sag elektrisk 

 Modell HRE410 

 
Vi erklærer under eget ansvar at dette produktet er i samsvar med følgende direktiver og 
standarder: 

 

Gjeldende direktiver 
 

2006/42/EC fra 17 Mai 2006 

2011/65/EU fra 08 Juni 2011 

2012/19/EU fra 04 Juli 2012 

2014/30/EU fra 26 Februar 2014 
 

Anvendte standarder 

 
EN ISO 12100 : 2010 

EN 60204 -1: 2018 

EN 61000 -3-2 : 2014 

EN 61000 -3-3 : 2013 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pfäffikon, 20/01/2020 
 

 
Roland Kägi 

Operations + R & D Machines 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TYROLIT CONSTRUCTION PRODUCTS GMBH 
Swarovskistraße 33 | 6130 Schwaz | Austria 
Tel +43 5242 606-0 | Fax +43 5242 63398 

 
Our worldwide subsidiary companies can be found 
on our website at www.tyrolit.com 

http://www.tyrolit.com/

