
BRUKSANVISNING

Läs igenom den här bruksanvisningen noggrant innan du använder 
maskinen och spara brukanvisningen för framtida bruk.

PELARBORR 8” ZQJ4113
VT-5439
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ALLMÄNNA SÄKERHETSANVISNINGAR
EXTREM FÖRSIKTIGHET BÖR IAKTTAS VID ANVÄND-
NING AV ALLA ELVERKTYG. LÄR DIG HUR ELVERKTY-
GET FUNGERAR. LÄS IGENOM BRUKSANVISNINGEN 
OCH TILLÄMPA ALLTID SÄKRA ANVÄNDNINGSFÖR-
FARANDEN.
-  Maskinen får ENDAST  ANSLUTAS till en strömkälla som  
	 överensstämmer	med	specifikationerna.
-  ANVÄND SKYDDSGLASÖGON, HÖRSELSKYDD och  
	 SKYDDSSKOR	när	du	använder	tunga	maskiner.	Använd		
	 alltid	skyddsglasögon.
-  Bär INTE löst sittande kläder eller smycken när du an  
	 vänder	maskinen.
-		Arbetsmiljön	måste	vara	säker.	Ta	bort	damm,	smuts	och		
 skräp från området närmast maskinen
-  VAR UPPMÄRKSAM! Använd inte läkemedel som kan   
 påverka ditt omdöme eller din förmåga att använda   
	 maskinen.
-  DRA UR maskinens elsladd när justeringar eller reparation 
	 er	ska	utföras.
-		Lämna	ALDRIG	ett	påslaget	verktyg	utan	uppsikt.
-		Sträck	dig	ALDRIG	över	bordet	när	verktyget	är	igång.	
-  Se till att sågblad, knivar eller borrkronor ALLTIDär slipade  
	 och	korrekt	inställda.
-  Se till att alla skydd ALLTID sitter på plats och fungerar som  
	 de	ska.
-  Se ALLTID till att eventuella verktyg som har använts för  
	 justering	tas	bort	innan	maskinen	används.
- Fixera ALLTID arbetsstycket med lämpliga klämmor eller  
	 skruvtvingar.
-  Se ALLTID till att eventuella personer i lokalen håller sig på  
	 säkert	avstånd	från	maskinen	när	den	är	igång.
-		TÄNK	SÄKERHET.	ARBETA	SÄKERT.	Försök	aldrig	utföra		
	 ett	moment	om	det	inte	känns	säkert	eller	bekvämt.

SPECIFIKA SÄKERHETSANVISNINGAR 
-		Föremålet	du	ska	borra	i	ska	alltid	vara	ordentligt	fastspänt.
-		Använd	rätt	hastighet	för	det	material	du	borrar	i.
-  Ta bort alla föremål från pelarborrens bord innan du sätter  
	 på	verktyget.
-		Håll	händer	och	fingrar	på	säkert	avstånd	från	roterande		
	 borrkronor.
-  Starta ALDRIG pelarborren när borrkronan ligger an mot  
	 arbetsstycket.
-		Se	till	att	borrkronan	sitter	fast	ordentligt	i	borrchucken.
-	Bär	ALDRIG	handskar	när	du	använder	pelarborren.
- Se till att bordsspärren är ordentligt åtdragen innan du   
	 använder	pelarborren.
- Försök aldrig borra i material som inte är plana utan att an 
	 vända	en	jigg	som	lämpar	sig	för	det	aktuella	arbetsstycket.
-	Ta	alltid	bort	borrkronan	innan	du	lämnar	maskinen.

PELARBORRENS EGENSKAPER
Vi	är	stolta	över	pelarborren	ZQJ4113.		ZQJ4113	är	ett	
professionellt verktyg, och precis som för alla elverktyg bör 
tillämpliga	skötsel-	och	säkerhetsanvisningar	följas.
Det här är en mindre pelarborr i massivt gjutjärn med 
justerbart	djupstopp	och	låsbara	reglage.	Borren	levereras	
komplett	med	remskivor,	remmar,	dorn,	borrchuck	och	motor.
Specifikationer	
Storlek: 8 tum 
Motor: 1/2 hk 
Chuck: 1/2 tum 
Spindel: B16 
Hastigheter: 5 
Höjd: 23 tum 
Vikt: 19 kg 
Kartongens storlek: 14 x 8,5 x 17,5 tum
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JORDNING
Vid ett eventuellt funktionsfel eller om maskinen går sönder 
utgör jordningen en ”minsta motståndets väg” för elströmmen 
vilket	minskar	risken	för	elektriska	stötar.	Det	här	verktyget	
har	en	elsladd	med	jordledare	och	jordkontakt.	Kontakten	
MÅSTE anslutas till ett uttag som överensstämmer med 
specifikationerna	och	som	har	installerats	och	jordats	i	en-
lighet	med	ALLA	lokala	standarder	och	föreskrifter.
DEN MEDFÖLJANDE KONTAKTEN FÅR INTE MOD-
IFIERAS.	Om	den	medföljande	kontakten	inte	passar	i	
vägguttaget ska ett lämpligt uttag installeras av en behörig 
elektriker.
Vid FELAKTIG ANSLUTNING av utrustningens jordledare 
finns	risk	för	elektriska	stötar.	Ledaren	med	grön	isolering	
(med	eller	utan	gula	ränder)	är	jordledaren.	Om	elsladden	
behöver repareras eller bytas ska jordledaren INTE anslutas 
till	en	strömförande	kontakt.
Om du är osäker på hur du ska göra bör du rådgöra med en 
behörig	elektriker.
EN EVENTUELL FÖRLÄNGNINGSSLADD MÅSTE VARA 
EN TRELEDARKABEL  med jordad 3-stiftskontakt och tre 
honuttag	som	passar	verktygskontakten	(se	bild).

Stationära verktyg bör anslutas till en separat 15A-krets med 
AWG	12-kabel.

UPPACKNING OCH RENGÖRING
Packa	upp	pelarborren	och	alla	dess	delar	försiktigt.	Jämför	
kartongens	innehåll	med	bilden	nedan.	Släng	inget	för-
packningsmaterial förrän pelarborren är helt monterad och 
du	vet	att	den	fungerar	som	den	ska.
Pelarborren och vissa av dess delar har behandlats med 
ett	skyddande	smörjmedel	som	ska	tas	bort	före	montering.	
Det kan göras med en mjuk trasa fuktad med rostskyddande 
fotogen	eller	mineralsprit.

MONTERING
MONTERA PELARBORREN 
Pelarboren	måste	fixeras	ordentligt	så	att	den	inte	tippar,	
glider	eller	flyttar	sig	under	användning.	I	sockeln	finns	två	för	
detta	syfte.

MONTERA SOCKEL PÅ STOLPE 
Ta	fram	sockeln	och	pelarborrens	stolpe.	Ta	fram	tre	skruvar	
från	påsen	med	smådelar.	Rikta	in	hålen	på	stolpflänsen	mot	
de	gängade	hålen	på	sockeln.	Sätt	i	skruvarna	och	dra	åt	
dem	ordentligt.

MONTERA BORDSKONSOLEN 
Skjut ned bordskonsolen längs stolpen tills den vilar mot 
sockeln.

MONTERA BORRHUVUD PÅ STOLPE 
Lyft	försiktigt	upp	borrhuvudet	och	placera	det	på	stolpen.	
Stolpen	ska	gå	in	i	hålet	på	borrhuvudet.	Se	till	att	stolpen	
går	in	så	långt	det	går.	Placera	borrhuvudet	i	linje	med	bordet	
och sockeln och dra sedan åt de två ställskruvarna med den 
medföljande	insexnyckeln.
MANÖVERSPAK 
För	in	manöverspaken	i	hålet.
REMSKYDD 
För	in	brickan	och	skruven	genom	hålet	på	remskyddet.	
Skruva	sedan	fast	vredet	på	skruven.



5 

INSTÄLLNINGAR
REGLERA SPINDELNS HASTIGHET 
-	Koppla	bort	pelarborren	från	strömkällan. 
-	Öppna	remskyddet. 
-	Lossa	på	glidstångsvredet.	 
- Flytta motorn till framsidan så att spänningen minskar på 
båda	remmarna. 
- Flytta remmarna till det spår som motsvarar önskad spindel-
hastighet.	 
- Skjut tillbaka motorn mot pelarborrens baksida så att 
remmarna	spänns.	 
-	Skruva	åt	glidstångsvredet.	 
-	Stäng	skyddet.	 
- Testkör pelarborren och kontrollera att remmarna har rätt 
spänning.

STÄLLA IN BORDET 
Om du vill vinkla bordet till mellan 0 och 45 grader åt vänster 
eller höger lossar du på bordets låsskruv, fäller ned bordet till 
önskad	vinkel	och	drar	sedan	åt	skruven.
När du sätter tillbaka bordet i horisontellt läge (0°) måste du 
dra	åt	skruvarna.

BORRDJUP 
Den	här	pelarborren	har	en	ny	typ	av	djupreglering.	Så	här	
ställer du in borrdjupet: Lossa låsmuttrarna för borrdjup och 
vrid	dem	till	önskat	djup	enligt	markeringarna.

RETURFJÄDER FÖR SPINDEL 
Spindeln	har	en	automatisk	returmekanism.	Denna	utgörs	i	
huvudsak	av	en	fjäder	och	en	kromkåpa	med	spår.	Fjädern	
ställs in korrekt på fabriken och bör inte justeras om det inte 
är	absolut	nödvändigt.	Om	det	krävs	gör	du	följande:
-	Dra	ur	pelarborrens	elsladd.
-	Lossa	de	två	muttrarna	(1)	på	kåpan	ca	1/4”.
- Håll fjäderkåpan (2) i ett fast grepp och dra den utåt så att 
spåret	(3)	släpper	från	haken.
-	Vrid	sedan	kåpan	tills	haken	går	i	nästa	spår.	Om	du	vill	
öka	spänningen	vrider	du	kåpan	medsols.	Om	du	vill	minska	
spänningen	vrider	du	den	motsols.
-	Dra	åt	de	två	muttrarna.
- Dra inte åt muttrarna för hårt eftersom spindelhandtaget då 
kan	bli	trögt.

ANVÄNDNING
Anmärkning: Precis som med all ny utrustning bör ägaren/
användaren först öva på restmaterial tills han/hon har vant 
sig	vid	maskinen.	
BORRHASTIGHET 
Följande	är	avsett	som	en	allmän	tumregel,	inte	specifik	
information.
Viktiga faktorer vid valet av borrhastighet är typen av mate-
rial, hålets storlek, typen av borrkrona/borrstål och önskad 
borrhålskvalitet.	Ju	mindre	borrkrona,	desto	högre	måste	
hastigheten vara, och mjuka material kräver generellt högre 
hastighet	medan	hårda	material	kan	borras	i	lägre	hastighet.
BORRA I METALL 
Arbetsstycken i metall ska (precis som alla arbetsstycken) 
spännas fast ordentligt i pelarborrens bord och bordet ska 
vara	ordentligt	låst.	Håll	aldrig	arbetsstycket	med	bara	hän-
derna.	Du	kan	fastna	i	borrkronan	vilket	kan	leda	till	allvarliga	
skador.	
Under	tunna	metallstycken	bör	du	lägga	en	bit	trä.	De	kan	
också	spännas	fast.
Arbetsstycken med oregelbunden form bör stagas upp och 
spännas	fast.
BORRA I TRÄ 
Spiralborrar för metall kan användas i trä, men det bästa 
alternativet	är	en	borrkrona	för	trä	med	vass	spets.	
Använd	inte	skruvborrar	eftersom	de	kan	lyfta	från	bordet.	
För att förhindra att träet spricker när du genomborrar ett 
arbetsstycke	bör	du	lägga	en	bit	restträ	under	det.
MANÖVRERING 
Var	uppmärksam	på	pelarborrens	motorljud	när	du	borrar.	
Vrid inte manöverspakarna för snabbt eftersom remmarna 
kan	glida.	Motorn	kan	också	stanna.
Om du vrider spakarna för långsamt kan borrkronan bli för 
varm	och	bränna	arbetsstycket.

UNDERHÅLL
Dra	ur	elsladden	innan	du	utför	arbete	på	maskinen.
Även om maskiner som den här pelarborren är avsedda att 
användas i trä- och metallverkstäder är sågspån och metall-
flisor	inte	särskilt	hälsosamma	för	elmotorer.	
Ägaren bör regelbundet (en gång per månad) blåsa bort eller 
dammsuga	upp	metallflisor	och	sågspån	från	området	runt	
motorhuven,	remskyddet,	pelarborrens	bord	och	andra	ytor.
Pelarborrens bord bör rengöras efter varje användningstill-
fälle.
Ett tunt lager vax på stolpen och bordet bidrar till att dessa 
ytor	hålls	rena	och	dammfria.
Lagren i stången och kilremsenheten är permanentsmorda 
och	tätade.	
Ett tunt lager olja på axeln och stången var tredje månad 
rekommenderas.
För att pelarborren ska hållas i gott skick bör även övriga 
rörliga	delar	smörjas.
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KOPPLINGSSCHEMA (220V/60HZ, 1-FAS)

SPRÄNGSKISS
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KOMPONENTFÖRTECKNING
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