
BETJENINGSMANUAL

HØJTRYKSSPOLESØMPISTOL

INDEKS DANSK

Før værktøjet tages i brug, skal du læse og forstå etiketterne på værktøjet samt sikkerheds- og 
betjeningsmanualen. Manglende overholdelse af advarslerne kan medføre alvorlig personskade. 
Opbevar disse instruktioner sammen med værktøjet til senere brug.

HN65S HN65J2

HN90F
Oprindeligt sprog: engelsk

ADVARSEL
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1. SPECIFIKATIONER OG TEKNISKE DATA
1. DELENES NAVNE (SE fig 1)

2. VÆRKTØJSSPECIFIKATIONER

3. SPECIFIKATIONER FOR FASTGØRELSESELEMENTER

DANSK

BETJENINGSMANUAL

1 Ramme

2 Cylinderhætte

3 Kontaktarm (HN90F)
4 Spids (HN65S)
5 Magasin

6 Udløser

8 Udstødningsdæksel

9 Drejeknap til udløserlås

0 Stik

a Positionsindikator til sigteguiden 

(HN65J) b Justeringsknap

c Spærkrog (HN90F)

13    Beltekrok (HN65J2)7 Greb

PRODUKTNR. HN90F HN65 HN65J

HØJDE 331 mm 304 mm 299 mm

BREDDE 126 mm 126 mm 109 mm

LÆNGDE 298 mm 298 mm 298 mm

VÆGT 2,6 kg 2,1 kg 2,1 kg

ANBEFALET DRIFTSTRYK 12 til 23 bar

BÆREEVNE 300 søm 400 søm 100 søm

LUFTFORBRUG 3,4 liter ved 18 bar
driftstryk

1,7 liter ved 18 bar/ 257 p.s.i.
driftstryk

1,4 liter ved 18 bar/ 257 p.s.i.
driftstryk

PRODUKTNR. HN90F HN65 HN65J

SAMLINGSTYPE
SAMLET PÅ 

PLASTIKARK
TRÅDSVEJSET SAMLET PÅ 

PLASTIKARK
TRÅDSVEJSET SAMLET PÅ 

PLASTIKARK

SØMLÆNGDE 45 til 75 mm 45 til 90 mm 32 til 65 mm 38 til 65 mm 40 til 65 mm

FÆSTEDIAMETER 2,5 til 2,9 mm 2,5 til 3,8 mm 2,1 til 3,3 mm 2,1 til 3,3 mm 3,3 til 4,1 mm

FÆSTETYPE Glat, skrue Glat, ring, skrue Glat, ring, skrue Glat, ring, skrue Ring

HOVEDDIAMETER 5,5 til 7,7 mm 6,0 til 7,7 mm 5,0 til 7,0 mm 7,2 mm
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4. TEKNISKE DATA

STØJ

Disse værdier er fastlagt og dokumenteret i henhold til DS/EN12549:1999+A1:2008.
BEMÆRK: Disse værdier er værktøjsrelaterede karakteristiske værdier og repræsenterer ikke støjudviklingen på brugsstedet. Støjen på 
brugsstedet vil fx afhænge af arbejdsmiljøet, arbejdsemnet, understøttelsen af arbejdsemnet og antallet af inddrivningsoperationer. Der 
henvises desuden til forholdsregler for reduktion af støj.
BEMÆRK: Arbejdsstedets tilrettelæggelse kan også medvirke til at reducere støjniveauet, fx ved at placere arbejdsemner på lyddæmpen-
de støtter (se også ISO 11690-1).

VIBRATION

Disse værdier er fastlagt og dokumenteret i henhold til ISO 28927-13
BEMÆRK: Ovenstående værdi for vibrationsafgivelse er en værktøjsrelateret karakteristisk værdi og udgør ikke påvirkningen af hånd-og-
arm-systemet i forbindelse med brug af værktøjet. Eventuel påvirkning af hånd-arm-systemet i forbindelse med brug af værktøjet vil fx af-
hænge af gribekraften, kontakttrykkraften, arbejdsretningen, justeringen af energiforsyningen, arbejdsemnet og understøttelsen af ar-
bejdsemnet.

5. ANVENDELSER

HN90F HN65 HN65J

A-vægtet lydeffektniveau ved enkelt hændelse ------ LWA, 1s, d 93,1 dB 95,8 dB 97,2 dB

A-vægtet lydtrykniveau på arbejdsstation ved enkelt hændelse ------ LpA, 1s, d 81,7 dB 85 dB 85,2 dB

Usikkerhed 3 dB

HN90F HN65S HN65J2
Karakteristisk værdi for vibration 6,42 m/s2 7,11 m/s2 5,38 m/s2 

Usikkerhed 1,5 m/s2

HN90F HN65S HN65J2
∗ Gulv- og vægrammer
∗ Undergulv
∗ Loft- og vægbeklædning
∗ Hegn

∗ Gulv- og vægrammer 
∗ Undergulv 
∗ Loft- og vægbeklædning 
∗ Hegn

∗ Fastgørelse af metalforbindelser til træ-
konstruktion.

6. OM PRODUKTIONSÅR
Dette produkt er forsynet med produktionsnummeret på den nederste del af hovedstykkets greb. De første to cifre fra venstre i nummeret 
angiver produktionsåret.

(Eksempel)
2 0 8 2 6 0 3 5 D

År 2020
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2. LUFTFORSYNING OG TILSLUT-
NINGER (fig. 2)

A. SLANGER OG FORSYNINGSKILDE 
SØRG FOR AT ANVENDE EN SÆRLIG LUFTKOMPRESSOR 
OG LUFTSLANGE VED BRUG AF VÆRKTØJET.
For at forbedre ydeevnen er arbejdstrykket indstillet højere end 
konventionelle sømpistoler. For at bruge værktøjet skal du have 
den særlige luftkompressor 1 og luftslange 2 (MAX PowerLite-
kompressor and MAX PowerLite-slange).
Brug af højtryksgas (fx ilt, acetylen osv.) medfører unormal an-
tændelse, hvilket kan medføre eksplosion. Brug kun den særlige 
luftkompressor og luftslange.

B. DRIFTSTRYK:
12 til 23 bar Vælg et driftstryk inden for dette interval for at opnå 
den bedste ydeevne afhængigt af fastgørelsesformål og arbejds-
flade. Brug det mindste acceptable driftstryk for at minimere støj, 
vibration og slid.

OVERSKRID IKKE 23 bar

BEMÆRK!
Der kræves hyppig, men ikke overdreven smøring for at opnå 
den bedste ydeevne. Efter afslutning af brugen, skal du tilføre 2 
til 3 dråber olie i luftindtaget ved hjælp af oliesprøjten.

3. BETJENINGSINSTRUKTIONER
1. FØR BRUG
1 Bær sikkerhedsbriller
2 Undlad at tilslutte luftforsyningen.
3 Kontroller skruernes tilspænding.
4 Kontroller, at kontaktarmen og udløseren fungerer, hvis de 

bevæger sig jævnt.

5 Tilslut luftforsyningen.
6 Kontroller for luftlækage. (Der må ikke lække luft fra værk-

tøjet.)

7 Hold værktøjet uden at have fingeren på udløseren, og tryk kon-
taktarmen mod arbejdsemnet. (Værktøjet må ikke fungere.)

8 Hold værktøjet med kontaktarmen væk fra arbejdsemnet, 
og tryk på udløseren. (Værktøjet må ikke fungere.)

9 Afbryd luftforsyningen.

2. BRUG
MONTERING AF KONTAKTSPIDSEN (HN65S)
Monter følgende kontaktspidser afhængigt af de anvendte søm-
hoveders diameter.

1 (Fig. 3) Træk i kontaktspidsen for at fjerne den.
2 (Fig. 4, 5) Juster skinnen i forhold til kontaktarmen, og tryk på 

kontaktspidsen som vist på figuren, indtil den klikker på plads.

INDFØRING AF SØM 

1 (Fig. 6) Åbn magasinet:
Træk lugens klinke opad 1, og åbn lugen. Åbn hætten til 
magasinet.

2 (Fig. 7) (HN65S) 

Sømstøtten 2 kan flyttes op og ned til fire indstillinger. 
Sømstøtten flyttes nedad ved at dreje den mod uret og 
opad ved at dreje den med uret. Sømstøtten skal justeres 
korrekt til den position, som er angivet i tommer og 
millimeter.
(Fig. 8, 9) (HN65J2) Ved brug af 40 mm søm skal sømstøtten 
2 monteres, så mærket ”40” er synligt. Ved brug af 65 mm 
søm skal sømstøtten 2 monteres med bunden i vejret.

Den frigøres ved at skubbe på klinken bag på magasinet 
med en finger.

3 (Fig. 10) Indføring af søm:
Placer en sømspole 4 over sømposten i magasinet. Spol 
nok søm op til, at de kan nå fremføringspalen 5, og sæt det 
andet søm mellem tænderne på fremføringspalen. Sømho-
vederne passer i åbningen 6 på spidsen.

4 (Fig. 12) Luk hætten til magasinet 7.
5 (Fig. 12) Luk lugen 8.
Kontroller, at klinken til lugen 1 griber fat. (Hvis den ikke griber 
fat, skal du kontrollere, at sømhovederne sidder i åbningen 6 på 
spidsen).

TESTBETJENING

1 Juster lufttrykket til 12 bar, og tilslut luftforsyningen.
2 Tryk kontaktarmen mod arbejdsemnet uden at berøre udlø-

seren.
Tryk på udløseren. (Værktøjet bør affyre fastgørelsesele-
mentet.)

3 Fjern værktøjet fra arbejdsemnet, og tryk på udløseren.
Tryk derefter kontaktarmen mod arbejdsemnet. (Værktøj 
med røde udløsere bør afføre fastgørelseselementet, mens 
værktøj med orange udløsere ikke bør.)

4 Juster lufttrykket så tæt som muligt på det lavest mulige i 
overensstemmelse med fastgørelseselementernes diame-
ter og længde samt arbejdsemnets hårdhed.

IDRIVNING AF FASTGØRELSESELEMENTER
HN65J2
Dette værktøj er udstyret med FULL SEQUENTIAL TRIP.

HN65S, HN90F
Dette værktøj leveres med CONTACT TRIP WITH ANTI-DOUBLE 
FIRE MECHANISM valgt.
Det er arbejdsgiverens, ejeren af eller operatøren af værktøjets 
ansvar at vælge det korrekte aktiveringssystem til anvendelsen 
af fastgørelseselementet samt uddannelse af operatøren, før ud-
løserindstillingen ændres.

SKIFT AF KONTAKTUDLØSNING MED MEKANISME TIL 
FOREBYGGELSE AF DOBBELT UDLØSNING TIL FULD 
SEKVENTIEL UDLØSNING (ekstraudstyr) (HN90F, HN65S) 
Hvis du vil ændre udløsningssystemet, skal du kontakte MAX CO., 
LTD.'s autoriserede distributører for at få dem til at ændre systemet.

SKIFT AF FULD SEKVENTIEL UDLØSNING (ekstraudstyr) TIL 
KONTAKTUDLØSNING MED MEKANISME TIL FOREBYG-
GELSE AF DOBBELT UDLØSNING (HN90F, HN65S)
Hvis du vil ændre udløsningssystemet, skal du kontakte MAX CO., 
LTD.'s autoriserede distributører for at få dem til at ændre syste-
met.

BRUG AF KONTAKTAFFYRING (KONTAKTUDLØSNING) 
(HN90F, HN65S)
Med henblik på brug af kontaktudløsning skal du trykke på udlø-
seren og trykke kontaktarmen ind mod arbejdsemnet.

ENKELT AFFYRING (MEKANISME TIL FOREBYGGELSE AF 
DOBBELT UDLØSNING) (HN90F, HN65S)
Med henblik på brug af enkelt affyring skal du trykke kontaktar-
men mod arbejdsemnets overflade og trykke på udløseren. Der 
drives et fastgørelseselement. Slip udløseren. Begynd forfra.

SINGLE FIRE OPERATION (FULL SEQUENTIAL TRIP) (for 
værktøj med orange udløsere)
Med henblik på brug af enkelt affyring skal du trykke kontaktar-
men mod arbejdsemnets overflade og trykke på udløseren. Der 
drives et fastgørelseselement. Slip både udløseren og kontaktar-
men. Begynd forfra.

Hoveddiameter Kontaktspids Farve
5,0 til 6,0 mm Kontaktspids S Sort
6,0 til 7,0 mm Kontaktspids L Sølv
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JUSTERINGSKNAP FOR IDRIVNINGSDYBDE
Juster idrivningsdybden ved at dreje justeringsknappen b som 
vist nedenfor.

MEKANISME TIL UDLØSERLÅS (fig. 12)
Dette værktøj er udstyret med en udløserlås. Udløseren bør 
være låst til enhver tid, indtil du vil drive søm i arbejdsemnet. Tryk 
på udløserlåseknappen 1, og drej den med uret fra positionen 
LOCK til UNLOCK, umiddelbart før du idriver søm. Når fastgørin-
gen er færdig, skal du trykke på knappen og dreje den mod uret 
til positionen LOCK.

KONTAKTSPIDS (fig. 13) (HN90F, HN65S)
Monter kontaktspidsen 1 på spidsen af kontaktarmen 2, når du 
driver søm i et blødt materiale.
Kontaktspidsen kan opbevares på armdækslet 3, når den ikke 
anvendes.

FJERNELSE AF FASTKLEMTE SØM (fig. 14)

• Afbryd ALTID luftforsyningen.
• Bær handsker, når du fjerner fastklemte søm, brug ikke de

bare hænder
• Kontroller, at du har fjernet alle søm fra spidsen af værk-

tøjet, før du tilslutter luftforsyningen igen.

1 Afbryd luftforsyningen.
2 Åbn lugen på værktøjet, og fjern sømmene fra magasinet. 
3 Sæt en tynd metalpind i spidsen på værktøjet, og slå på me-

talpinden med en hammer, eller fjern det fastklemte materi-
ale med en flad skruetrækker.

4 Sæt sømmene tilbage på fremføringspalen, og luk lugen på 
værktøjet.

VED BRUG AF VÆRKTØJET TIL STÅLPLADER
(HN90F, HN65S)
(HN65S) Dette værktøj er kun beregnet til tyndplader på 1,6 mm 
til 2,3 mm .
(HN90F) Dette værktøj er kun beregnet til tyndplader på 1,6 mm 
til 3,2 mm.
Ved brug skal du overholde arbejdsstandarderne og tage højde 
for objektets tilstand og miljøet på arbejdspladsen.

1 Vælg søm, der passer til tykkelsen af objektet, ud fra dia-
grammet over kriterier for valg af søm.

∗ Sømmene kan muligvis ikke drives ned i objektet, afhængigt af 
dets hårdhed eller tykkelse.

∗ Hvis objektet er tykkere end et passende tykkelsesinterval, 
kan sømmene muligvis ikke drives ned i det, fordi de bøjes.

2 Hvis tykkelsen af det stålplademateriale, der benyttes, er 
3,2 mm, skal du bruge 2,9 mm søm til stålplader. (HN90F)

3 Driv aldrig sømmene direkte ned i stålpladen, da de vil flyve 
ud og udsætte dig for fare.

4 Sørg for at sætte udløbsåbningen mod objektet i en ret vin-
kel. Hvis den sættes på skrå, vil sømmene flyve ud og ud-
sætte dig for fare.

5 Brug aldrig sømmene til tage (herunder tagfundamenter) el-
ler lofter (herunder loftsfundamenter).

6 Hvis sømmene drives for dybt ned i stålpladen, reduceres 
deres holdekraft i høj grad. Kontroller idrivningsforholdene 
omhyggeligt, når du arbejder med værktøjet.

Kriterier for valg af søm

UDSKIFTNING AF POSITIONSINDIKATOREN TIL SIGTEGUI-
DEN
(HN65J2)
Positionsindikatoren til sigteguiden slides afhængigt af, hvor hyp-
pigt den bruges.
Hvis maskinen ikke nemt kan holdes lodret, når sigteguiden sæt-
tes i et hul i en metalfitting, skal den udskiftes.
Benyt denne fremgangsmåde for at udskifte den:

1 (Fig. 15) Fjern en gummiskive 1 med en almindelig 

skruetrækker for at trække en stift ud 2. Tryk på 
sømbensguiden 3 for at fjerne positionsindikatoren til 
sigteguiden 4.

2 (Fig. 16) Monter en ny positionsindikator til sigteguide, 
ind-

sæt stiften, og sæt gummiskiven på igen.
Ved udskiftning af positionsindikatoren til sigteguiden skal du 
kontakte nærmeste autoriserede MAX CO., LTD.-distributør.

ÆNDRING AF KROGENS RETNING (HN90F)
(Fig. 17) Krogen kan vendes i to retninger. Fjern cylinderskruen 
med indvendig sekskant ved hjælp af sekskantnøglen, skift ret-
ningen, og sæt derefter bolten på igen for at samle den igen.

FREMGANGSMÅDE
1 Tryk på udløseren, og hold den 

inde.
2 Slip kontaktarmen.

KONTAKTUDLØSNING 
MED MEKANISME TIL 
FOREBYGGELSE AF 
DOBBELT UDLØSNING

Værktøjet affyrer ét søm ad gangen, 
når kontaktarmen er trykket ned.

SEKVENTIEL UDLØS-
NING

Værktøjet kan ikke affyre et søm.

FREMGANGSMÅDE
1 Slip kontaktarmen.
2 Tryk på udløseren, og hold den 

inde.
KONTAKTUDLØSNING 
MED MEKANISME TIL 
FOREBYGGELSE AF 
DOBBELT UDLØSNING

Værktøjet affyrer et søm.
Værktøjet kan ikke affyre et nyt søm, 
før udløseren slippes.

SEKVENTIEL UDLØS-
NING

Værktøjet affyrer et søm.
For at affyre et nyt søm skal du både 
slippe udløseren og fjerne kontaktar-
men fra overfladen.

Dybt Lavt

ADVARSEL

Værk-
tøj

Diameter Længde
Tykkelsesinter-
val (samlet) for 

objekt

Tykkelse af 
stålplade

HN65
HN90F

2,5 mm

45 mm 25 til 35 mm

1,6 til 2,3 mm
50 mm 30 til 40 mm
57 mm 35 til 45 mm
65 mm 45 til 55 mm

HN90F 2,9 mm

45 mm 25 til 35 mm

1,6 til 3,2 mm
50 mm 30 til 40 mm
57 mm 35 til 45 mm
65 mm 45 til 55 mm

Træ

Tykkelsesinterval
(samlet) for objekt

Gennemtrængningsmængde

Stålplade:
(HN65) 1,6 mm til 2,3 mm tyk
(HN90F) 1,6 mm til 3,2 mm tyk

∗ Til 3,2 mm tykke stålplader skal du bruge 2,9 mm søm til 
stålplader. (HN90F)



HN65S
EXPLODED SCHEMA ECLATE ET 

LISTE DES PIECES 
DE RECHANGE

DESPIECE DE LA EINZELTEILDAR- ESPLOSO DEI 
COMPONENTI ED 
ELENCO DELLE 

PARTI DI RICAMBIO
VIEW AND SPARE MAQUINA Y LISTA STELLUNG UND 

PARTS LIST DE RECAMBIOS ERSATZTEILLISTE
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HN65S
ITEM 
NO.

PART 
NO. MATERIAL ENGLISH FRANÇAIS ESPAÑOL DEUTSCH ITALIANO
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HN65S
ITEM 
NO.

PART 
NO. MATERIAL ENGLISH FRANÇAIS ESPAÑOL DEUTSCH ITALIANO
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HN65S
ITEM 
NO.

PART 
NO. MATERIAL ENGLISH FRANÇAIS ESPAÑOL DEUTSCH ITALIANO



29

HN65S
ITEM 
NO.

PART 
NO. MATERIAL ENGLISH FRANÇAIS ESPAÑOL DEUTSCH ITALIANO
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HN65J2
EXPLODED 

VIEW AND SPARE 
PARTS LIST

SCHEMA ECLATE ET 
LISTE DES PIECES 

DE RECHANGE

DESPIECE DE LA 
MAQUINA Y LISTA 
DE RECAMBIOS

EINZELTEILDAR-
STELLUNG UND 

ERSATZTEILLISTE

ESPLOSO DEI 
COMPONENTI ED 
ELENCO DELLE 

PARTI DI RICAMBIO
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HN65J2
ITEM 
NO.

PART 
NO. MATERIAL ENGLISH FRANÇAIS ESPAÑOL DEUTSCH ITALIANO
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HN65J2
ITEM 
NO.

PART 
NO. MATERIAL ENGLISH FRANÇAIS ESPAÑOL DEUTSCH ITALIANO
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HN65J2
ITEM 
NO.

PART 
NO. MATERIAL ENGLISH FRANÇAIS ESPAÑOL DEUTSCH ITALIANO
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HN65J2
ITEM 
NO.

PART 
NO. MATERIAL ENGLISH FRANÇAIS ESPAÑOL DEUTSCH ITALIANO
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HN90F
EXPLODED 

VIEW AND SPARE 
PARTS LIST

SCHEMA ECLATE ET 
LISTE DES PIECES 

DE RECHANGE

DESPIECE DE LA 
MAQUINA Y LISTA 
DE RECAMBIOS

EINZELTEILDAR-
STELLUNG UND 

ERSATZTEILLISTE

ESPLOSO DEI 
COMPONENTI ED 
ELENCO DELLE 

PARTI DI RICAMBIO
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HN90F
ITEM 
NO.

PART 
NO. MATERIAL ENGLISH FRANÇAIS ESPAÑOL DEUTSCH ITALIANO
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HN90F
ITEM 
NO.

PART 
NO. MATERIAL ENGLISH FRANÇAIS ESPAÑOL DEUTSCH ITALIANO
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HN90F
ITEM 
NO.

PART 
NO. MATERIAL ENGLISH FRANÇAIS ESPAÑOL DEUTSCH ITALIANO
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HN90F
ITEM 
NO.

PART 
NO. MATERIAL ENGLISH FRANÇAIS ESPAÑOL DEUTSCH ITALIANO
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Sømpistol 121127

EF-OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING

Vi erklærer hermed, at produktet, der er omtalt i denne betjeningsmanual, 
overholder de væsentlige sikkerheds- og sundhedskrav, der er anført i 
nedenstående EF-direktiver.

Dette produkt er blevet vurderet med hensyn til overensstemmelse med 
ovenstående direktiver ud fra følgende standarder.

Direktiv : Maskindirektivet 2006/42/EF

Producent : MAX CO., LTD. 
 1848, Kawai, Tamamura-machi, Sawa-gun,
 Gunma, 370-1117 JAPAN 

Maskindirektivet : DS/EN ISO 12100 : 2010
 EN792-13 :2000+A1 :2008
 ISO11148-13

Autoriseret 
overvågningsansvarlig : MAX EUROPE B.V./Præsident i fællesskabet 

Antennestraat 45, 1322AH  
Almere, Nederlandene

Titel : Afd. for miljø og kvalitetssikring
 Generaldirektør, MAX CO., LTD.

Adresse : 1848, Kawai, Tamamura-machi, Sawa-gun,
 Gunma, 370-1117 JAPAN.

HN65S, HN65J2, HN90F



• Indholdet af denne manual kan ændres ifm. forbedringer uden forudgående varsel.

4100779
170818-00/01

www.max-europe.com (EUROPÆISK websted)
www.maxusacorp.com (AMERIKANSK websted)

wis.max-ltd.co.jp/int/ (GLOBALT websted)

Antennestraat 45
1322 AH Almere The Netherlands 
Phone: +31-36-546-9669
FAX: +31-36-536-3985

205 Express St. Plainview, 
NY, 11803, U.S.A.
 TEL: 1-800-223-4293 
FAX: (516)741-3272
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