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Kompakt og handy møtrikspænder 
Velegnet til PV hjul skifte samt 
montage arbejde under køretøjet. 

Vægt: 1,32 Kg. 
Effekt: Maks. 786 Nm.
Luftforbrug / tilslutning:  150 l/min. ¼ ”
Motor Rpm.: 9.000

AOK DR Kompakt
½” Møtrikspænder

Art. Nr. 518 4258

109 mm
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Sikkerheds instruktion

Læs sikkerhedsinstruktionen inden opstart. 
Gem altid sikkerhedsinstruktionen til senere brug. 

Husk altid at anvende sikkerhedsbriller og høreværn. 
Husk altid at anvende arbejdstøj, handsker og sikkerhedssko. 

• Brug kun værktøjet med det foreskrevne udstyr.  
• Pas på med løstsiddende beklædningsgenstande og smykker.  
• Anvend kun værktøjet og tilbehøret som tiltænkt. 
• Check værktøj, luftforbindelse og lufttryk inden hver opstart. 
• Husk at værktøjet altid skal være afbrudt før tilslutning til 

luftslangen.
• Afbryd for lufttilførselen før udskiftning af tilbehør, ved 

almindelig vedligeholdelse. 
• Værktøjet må ikke bæres i luftslangen.
• Kontrollér altid  arbejdsområdet inden opstart.  
• Hold altid en sikkerhedsafstand på min. 1 m. til andre 

personer. 
• Undersøg jævnligt maskine og tilbehør for slitage. 
• Vibrationer samt  gentagne bevægelser og ukomfortable 

stillinger kan give skader på hænder og arme. Sørg for korrekt 
arbejdsstilling og anvend evt. vibrationsdæmpende 
sikkerhedshandsker. (EN 388/420/ISO 10819)

• Rør aldrig roterende dele af værktøjet under brug.  
• Opbevar værktøjet og tilbehør et tørt og sikkert sted. 
• Alle reparationer bør udføres af autoriseret tekniker og med 

originale reservedele
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Vedligehold

God vedligeholdelse sikrer problemfrie arbejdsgange, følg derfor 
følgende betingelser:
• Partikelrenser eller vandudskiller skal anvendes. 
• Tågesmører må  ikke placeres mere end 10 m. fra værktøjet. 
• Tilgangsluften skal være tør, da den ellers kan medføre rust og 

andre problemer.
• Sørg for at værktøjet oliesmøres dagligt, såfremt tågesmører 

ikke anvendes. 
• Har værktøjet en smørenippel skal denne have 2 tryk fedt 

mindst hver måned. 
• Sørg for at holde værktøjets overflade rent.
• Undgå der kommer snavs i værktøjet. 
• Undersøg værktøjet og udskift slidte og ødelagte dele.
• Driftstrykket bør ikke overstige 6,3 bar

Brugervejledning

Regulator:
3 x tilspænding  

• Brug kun krafttoppe beregnet til værktøjet og arbejdsopgaven.
• Brug aldrig værktøjet, hvis stiften og/ eller O-ringen på værktøjs 

adapteren er slidt.
• Skift til andet værktøj såfremt bolten ikke løsnes indenfor 5 sek.
• Kan omstilles til venstrehåndsbruger. 

Aftrækker

1/2 ” firkant adapter

Lufttilslutning ¼”

Omskifter højre / venstre
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Specifikationer

• Produkt identitet: 
Producent: AIW-01408MN 
Importør: 518 4258

• Nettovægt: 1,32 Kg
• Mekanisme: Single hammer
• Værktøjs adapter: ½” NPT
• Fri rotationshastighed: 9.500 Omdr./min. 
• Maks. Momentydelse 678 Nm
• Gennemsnitlig luftforbrug: 0,15 m3/min. 
• Lydniveau: 99 dB(A)
• Maks. Vibrationsniveau: 7,3 m/s2 ved tilspænding. 


