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Effektiv kantråds ”Booster” til slangeløse 
person-, vare- og lastvognsdæk.
Verdens hurtigste ventilsystem.
Frigiver luften på 1/100 sek.
Ergonomisk rigtigt design

GAITHER 
BEAD BAZOOKA 
BOOSTER 6L 9L 12L

Art. Nr. 519 3902

Art. Nr. 519 3900

Art. Nr. 519 3903
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Sikkerheds instruktion

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

Husk altid at anvende sikkerhedsbriller og høreværn. 
Værktøjet må aldrig rettes mod mennesker eller dyr.
Kun 2 hånds betjening tilladt. 

• Brug kun værktøjet med det foreskrevne udstyr.  
• 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. 2 m. til andre 

personer. 
• Undersøg jævnligt maskine og tilbehør for slitage. 
• Opbevar værktøjet og tilbehør et tørt og sikkert sted. 
• Alle reparationer bør udføres af autoriseret tekniker og med 

originale reservedele.
• Vertikal anvendelse, anbefales kun til lastvognshjul.
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Vedligehold

God vedligeholdelse sikrer problemfrie arbejdsgange, følg derfor 
følgende betingelser:
• Partikelrenser eller vandudskiller bør anvendes. 
• Tilgangsluften skal være tør, da den ellers kan medføre rust og 

andre problemer.
• Sørg for at værktøjet oliesmøres jævnligt. 
• 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 8 Bar.

Brugervejledning

Front greb

• Brug kun tilbehør som er godkendt til boremaskinens hastighed 

Rør

Greb og aftrækker

Luft nippel

Sikkerhedsventil

Trykmåler

BEAD BAZOOKA                    

Stophane

Flange
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Specifikationer
• Produkt identitet, importør:

6 L: 519 3900, 9 L 519 3902, 12 L 519 3903
• Nettovægt: 6L: 5 Kg. 9L: 5,9 Kg. 12L: 9,5 kg. 
• Lufttilslutning ¼ ” NPT. 
• Luft volume 6 – 9 -12 L

Producent:  Gaither.com

• Brug kun tilbehør som er godkendt til boosteren og som  er i 
overensstemmelse med producentens anbefalinger. 

• Undersøg tilbehør inden brug. 
• Brug altid værktøjet som beskrevet i sikkerhedsinstruktionerne.
• Forsyn boosteren med luft og luk for stophanen. (Maks 8 Bar)
• Sæt flangen mod fælghornet. 
• Hold værktøjet med begge hænder i en vinkel på 50 – 70 gr. 
• Start pumpning af dækket og tryk på aftrækkeren 
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