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Bruksanvisning for Takborestativ 4500 

 

Borestativ for støvfri boring av opphengshull i betongtak. 
Tilpasset slagboremaskiner med 60mm og 43mm halsfeste og industristøvsuger 
med automatikk uttak. 
Kan flyttes fra rom til rom gjennom dører uten noen demontering. 
 
 
 
Tekniske data: 

• Effektiv arbeidshøyde 4,5m. 
• Minste høyde med boremaskin og bor  

ca. 2,05m 
• Største bredde 0,6m. 
• Halsfeste for boremaskin 60mm og  

43mm. 
• Egenvekt borrestativ ca. 32 kg 
• Tilkoplingstuss for støvsuger 38 mm. 
• Ruller på 4 stk.  

hjul Ø80mm x 25mm polyuretanbane. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SPESMEK AS 

 

Velg klemme som passer til maskintypen du har,  
ta eventuelt av chucken fra boremaskinen.  
Løsne unbracoskruene for festebøylen/klemmen på  
stativet og før opp maskinen 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Løsne den sorte settskruen for maskinstøtten og  
skyv støtten opp under håndtaket og dra til  
settskruen. Klem ned bryteren på boremaskinen  
og fest den med en strips eller reim, denne  
fungerer også som fallsikring om maskinen  
skulle løsne fra festet. 
NB! Reim skal følge med. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
Sett på chucken og boret du skal bruke.  
Juster slaglengden ved å trekke ned  
sugemunnstykket til avstanden mellom  
klemmen på sugemunnstykket og søylen 
tilsvarer dybden du ønsker å bore,  
skru opp mutteren på staget som går til  
fjæren slik at sugemunnstykket ikke  
spretter opp igjen. 
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Løsne settskruen på klemmen og dra opp  
sugemunnstykket til det er litt høyere en boret.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Støpselet fra boremaskinen settes i automatikk uttaket på støvsugeren. Du kan 
nå slå av og på boremaskinen ved å betjene bryteren på støvsugeren. Løsne 
deretter hendelen som låser forlengelsesrøret på søylen og dra ut så langt som 
mulig, men slik at det er mulig å trille utstyret under alle hindringer i taket. Dra 
deretter til settskruen. Sett slangen fra støvsugeren på røret ved foten på søylen, 
og fest resten av slangen med en reim eller lignende. Boremaskinen føres opp 
mot taket ved å dreie på rattet på siden av søylen, for å senke maskinen ned 
igjen må hendelen for fallbremsen føres oppover. Man bør holde fallbremsen opp 
mens man hever maskinen også, dette reduserer støy og minsker slitasje på 
fallbremsen 

Nå er det bare å trille og bore… 

 

Boreriggen er beregnet for boring av hull for opphengsfester i tak med maks 
hulldiameter Ø15 mm og for bruk sammen med slagdrill med 60 mm eller 43 
mm halsfeste med maks effekt 1500w eller inntil 3 kg maskinvekt. 

Det må ikke festes andre maskiner, eller utføres annet arbeid med stativet en 
det som står beskrevet her. Eller som framgår i beskrivelse vedrørende 
ekstrautstyr levert av produsent. 

Stativet må ikke brukes uten at støvsuger eller eventuelt tilsvarende vekt er 
plassert på plattformen ved foten på stativet, eller forlengerdelen på hjulene 
nærmest søylen er trukket ut, dette for å unngå at stativet blir for ustabilt. Under 
arbeid må operatøren til enhver tid holde i stativet. Om stativet skal forlates må 
det senkes til laveste høyde og sikres mot velting. 

Stativet må ikke brukes uten at reim over håndtaket på boremaskinen er 
montert, dette for å forhindre at boremaskinen kan falle ned dersom frontfestet 
skulle løsne, og forvolde skade på operatør eller andre som befinner seg i 
arbeidsområdet. Ved bruk skal det jevnlig kontrolleres at festet for boremaskinen 
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ikke er løsnet, dette gjøres ved å senke maskinen, inspisere og eventuelt 
ettertrekke unbracoskruene som holder bøylen over boremaskinens hals. 

Bruk alltid vernebriller og hørselsvern ved arbeid med utstyret. 

 

Vedlikehold. 

Stativet er bygget for å være så enkelt som mulig, men det er noen punkter som 
man må være oppmerksom på. 
Opplagring for rattaksel, rattet er montert i to kulelager disse skiftes ved behov. 

Kjedet som fører stativet opp mot taket må strammes om denne er slakk, dette 
gjøres ved å stramme på skruen ved det øvre kjedefestet, kjedet skal være så 
stramt at det ligger inntil søylen, men fortsatt med letthet kan trekkes ut fra 
søylen ca. to cm ved hjelp av fingrene, målt midt på søylen. Om kjedet er for 
mye strekt slik at det ikke lenger er mulig å stramme opp med skruen, eller om 
det er stor slitasje på kjedet, skal kjedet byttes. 

Kontroller også kjedehjulet for slitasje, klaringen mellom kjedehjul og kjede kan 
justeres for å kompensere for slitasje, dette gjøres ved å løsne på 
innfestingsboltene for rattopplagringen, og føre disse nærmere kjedet, kontroller 
også fallbremsens funksjon og slitasje, om denne ikke låser når rattet slippes 
eller om den har tendens til å hoppe over, kan dette justeres ved å løsne samme 
skruer for rattopplagringen, og føre opplagringen oppover. Fest skruene og prøv 
for tilfredsstillende funksjon. Om ikke tilfredsstillende funksjon oppnås ved 
justering skal slitte deler byttes. 
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SPESMEK AS 

Industriveien 8 

9040 Nordkjosbotn 

Tlf: 450 19 560 

Mva 899 578 112 NO 

 

CE samsvarserklæring 
Det erklæres at: 

 

Produkt: Spesmek Takborestativ 4500 

Serienr:  _________________ 
 

Er i samsvar med : 

 

Følgende direktiver :  Forskrift om Maskiner: FOR-2009-05-20-544 

 

Harmoniserte EU-standarder 
Nasjonale standarder  

                                             NS-EN ISO 12100-2010 

 

Kvalitetssikring :    Bedriften har kvalitetsikringsystem basert på NS-ISO9001. 

 

Nordkjosbotn,        Dato :________________________________ 

 

 

 

Bjørn Kristiansen. 

Daglig leder. 


