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Bortskaffelse
Magasinpåsats, tilbehør og emballage skal genbruges på en 
miljøvenlig måde.

Ret til ændringer forbeholdes.

Svenska

Säkerhetsanvisningar
Allmänna säkerhetsanvisningar

Läs noga alla varningsanvisningar och 
instruktioner som bifogats skruvmagasinet 
och använd borrskruvdragare. Fel som upp-
står till följd av att säkerhetsanvisningarna och 
instruktionerna inte följts kan orsaka elstöt, 
brand och/eller allvarliga personskador.

Ta väl vara på säkerhetsanvisningarna och instruktio-
nerna för senare behov.

Säkerhetsanvisningar för skruvmagasin
Dra stickproppen ur vägguttaget och/eller batteriet ur 
elverktyget innan inställningar utförs på verktyget 
eller tillbehörsdelar byts. Oavsiktlig start av elverktyg 
förorsakar ofta olyckor.
Håll stadigt tag i elverktyget. Vid idragning och urdragning 
av skruvar kan kortvarigt höga reaktionsmoment uppstå.
Säkra arbetsstycket. Ett arbetsstycke som är fastspänt i 
en uppspänningsanordning eller ett skruvstycke hålls säk-
rare än med handen.
Vänta tills elverktyget stannat helt innan du lägger bort 
det. Insatsverktyget kan haka upp sig och leda till att du 
kan förlora kontrollen över elverktyget.
Bär lämpliga kläder. Bär inte löst hängande kläder eller 
smycken. Håll håret, kläderna och handskarna på 
avstånd från rörliga delar. Roterande delar kan dra in löst 
hängande kläder, smycken och långt hår.
Rikta inte elverktyget mot dig själv eller andra perso-
ner i närheten.
För under drift inte in handen i skruvmagasinet eller 
mot skruvstället. Risk finns för personskada genom 
inklämning eller skarpkantiga skruvar.
Använd endast lämpliga skruvbälten enligt Tekniska 
data. Om skruvar av annat slag används kan skruvmagasi-
net skadas.

Produkt- och kapacitetsbeskrivning
Ändamålsenlig användning
Skruvmagasinet är avsett för rationell snabbförskruvning av 
borr-, spånskivs- och träskruvar. Skruvmagasinet får endast 
användas i samband med följande borrskruvdragare:
– GSR 6-25 TE
– GSR 6-45 TE

Illustrerade komponenter
Numreringen av komponenterna hänvisar till illustration av 
skruvmagasinet på grafiksidorna.
1 Skruvbits med kulspärr
2 Verktygsfäste
3 Skruvanslag
4 Skruvbälte*
5 Pinne för inställning av skruvlängd
6 Räfflad skruv för inskruvningsdjup
7 Skala för inskruvningsdjup
* I bruksanvisningen avbildat och beskrivet tillbehör ingår inte i 
standardleveransen. I vårt tillbehörsprogram beskrivs allt tillbe-
hör som finns.

Tekniska data

Montage
Dra stickproppen ur nätuttaget innan arbeten utförs på 
elverktyget.

Montering av skruvmagasinet
Dra eventuellt bort borrskruvdragarens standarddjupanslag.
Sätt in den speciella skruvbitsen 1 i borrskruvdragarens verk-
tygsfäste 2.
Skjut upp skruvmagasinet över skruvbitsen 1 mot anslag på 
motorhuset.
Skruvmagasinet kan förskjutas i steg om 45° för säker och vil-
sam kroppsställning.

Insättning av skruvbälte (se bild A)
Sätt in skruvbältet endast på frånkopplat elverktyg.

Skjut in skruvbältet 4 så långt genom bältesgejden att den för-
sta skruven sitter i ett låssteg före skruvanslagets 3 mitt-
punkt.

Drift
Ställ in skruvlängden (se bild B)
Skruvmagasinet måste anpassas till använd skruvlängd. Tryck 
på pinnen 5. Skjut skruvanslaget 3 tills pilarna på skalan över-
ensstämmer med skruvlängden och pinnen med fjäderkraft 
hoppar till utgångsläget.

Skruvmagasin MA 55
Professional

Produktnummer 1 600 Z00 00Y
Skruvstorlek
– Skruvlängd
– max. skaftdiameter
– max. skruvhuvuddiameter

mm
mm
mm

25 – 55
5

9,5
Vikt, ca. kg 0,36
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