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1 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER 

• Läs denna bruksanvisning noga innan maskinen används.  
• Kontrollera att samtliga detaljer enligt packlistan är medlevererade. 
• Tvätta bort allt skyddsfett från maskinen. 
• Operatören skall veta var den röda nödstoppknappen är placerad. 
• Låt ej barn leka med eller använda maskinen. 
• Inga obehöriga får vistas inom arbetsområdet. 
• Operatören är ansvarig för att föreskrifterna följs. 
• Barn eller djur får ej komma i närheten av maskinen under arbete. 
• Tillfredsställande belysning skall alltid finnas då maskinen används. 
• Håll rent runt arbetsplatsen. 
• Använd ögonskydd under arbete med maskinen. 
• Tag bort alla ringar, armband och andra smycken då maskinen används. 
• Kavla upp ärmarna till armbågarna. 
• Lås fast eller tag av alla löst hängande klädesplagg då maskinen används. Inga 

löst hängande klädesplagg får bäras av operatören. 
• Använd aldrig handskar under arbetet. 
• Använd alltid korrekta verktyg för det aktuella arbetet. 
• Kontrollera att maskinen märkspänning överensstämmer med nätspänningen 

innan maskinen kopplas in på elnätet. 
• Maskinen får aldrig lämnas utan uppsikt då den är igång. 
• Koppla alltid bort maskinen från elnätet innan elektriska eller mekaniska delar 

byts ut och innan underhåll utförs på maskinen. 
• Var uppmärksam då obehöriga befinner sig i maskinens närhet. 
• Kontrollera att arbetsstycket är korrekt uppspänt med tillräcklig kraft och att alla 

verktyg är korrekt inspända med tillräcklig kraft innan maskinen startas. 
• Kontrollera att alla skruvförband och uppspänningar är korrekt fastdragna från 

fabrik innan maskinen tas i bruk för första gången. 
• Maskinen får endast användas för det den är avsedd för.  
• Maskinen får aldrig ändras utan att leverantören kontaktas och godkänner 

ändringen. 
• Maskinens skydd får aldrig ändras eller tagas bort. Risk för allvarliga 

personskador och dödsfall. 
• Maskinen får aldrig användas av personer som är påverkade av medicin, 

alkohol eller andra medel. 
• Maskinen får aldrig användas av personer som lider av sjukdom eller trötthet 

som kan påverka koncentrationsförmågan. 
• Koncentrera dig helt på arbetet då du använder maskinen. 
• Berör aldrig roterande delar eller verktyg med någon kroppsdel eller verktyg. 

• Innan nedanstående utförs skall motorn stoppas och anslutningskabeln kopplas 
bort: 
- Borttagning av skyddsanordning. 
- Underhåll eller rengöring. 
- Byte av verktyg. 
- Då maskinen lämnas obevakad. 

• Förbjudet att dra i sladden vid bortkoppling av anslutningskabeln. 
• Apparaten får ej ändras eller modifieras. 
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• Samtliga säkerhetsanordningar skall vara på plats och fungera då maskinen 
används. 

• Var försiktig då maskinen startas. Följ instruktionerna. 
• Använd endast original reservdelar.  
• Maskinen får ej användas i explosiv miljö. 
• Maskinen får ej användas i närheten av gas eller brandfarliga vätskor. 
• Maskinen får ej användas i fuktig miljö. 
• Maskinen skall anslutas till jordat uttag. 
• Elsystemet skall vara försett med jordfelsbrytare. 

 
2 BESKRIVNING 

2.1 Användningsområde 
Maskinen är en universalgängarm och är avsedd att användas vid enklare gängningsarbeten mm. 
Maskinen är lämplig att använda både på mindre verkstäder och som hobbymaskin. 
Maskinen har följande egenskaper: 

• Enkel att använda och underhålla. 
• Alla väsentliga reglage är enkelt åtkomliga. 

2.2 Tekniska data 
Maskinerna har tekniska data enligt nedanstående tabell: 
 
Objekt EG16 EG24 
Varvtal 0-312 rpm 0-200 rpm 
Arbetsområde 1000 mm 1200 mm 
Vikt 30 kg 50 kg 
Elanslutning Jordat uttag 230 

VAC 
Jordat uttag 230 
VAC 

 

2.3 Maskinbeskrivning 
2.3.1 Drivsystem och struktur 
2.3.2 Elsystem 

Maskinen är avsedd att anslutas till jordat 1-fassystem med 230 Volt och 
frekvensen 50 Hz. Jordfelsbrytare rekommenderas. 

 

 
 
 

2.4 Tillbehör 
Med maskinen levereras följande tillbehör: 

                                              Snabbspännhylsor TC (ISO529) EG16 M3-M16, EG24 M6-M24 
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2.5 Den elektriska gängmaskinens driftsystem 

  Funktioner och driftsätt: 
 
När man slår på maskinen kommer systemet att gå in i uppstartsläge. 

Tryck på skärmen för att gå in i systemet. 
 

 
 

1. Gängning – Tryck på gängning för att välja Metrisk gängning, välj dimension, 
maskinen kommer automatiskt att generera gängdelning och vridmoment. 

2. Gängstigning – Om du i den metriska gängningen själv väljer dimension 
kommer den att generera gängdelningen automatiskt. Möjlighet finns också att 
själv ange stigning. 

3. Gängdjup – Minsta möjliga värde är 0.01 mm 
4. Matningshastighet – Maximal motorhastighet är 3000 varv per minut(rpm). Om 

värdet överstiger 3000 kommer maskinen att visa (Error). Man kommer efter 
det få ställa om hastigheten igen. 

5. Återgångshastighet – Om återgångshastigheten är större än motorns 
hastighetsbegränsning kommer maskinen att visa (Error). Man kommer efter 
det få ställa om hastigheten igen. 

6. Vridmomentsinställning – När du väljer gängning kommer det automatiskt 
generera vridmoment. 

7. Detaljräknare – I autoläget räknar det upp med 1 vid genomförd fullständig 
cykel. Maximalt värde är 50 000. 

8. Skifta mellan manuell och autoläge – För att ändra systemets 
standardläge(handläge/manuell) behöver du trycka på knappen. När den visar 
Hand är systemet i handläge/manuell. När den visar Auto är systemet i 
autoläge. Om systemet är igång i ett läge och du klickar på knappen för att byta 
så stannar maskinen och byter till önskat läge. När ”Antal seriegängningar” är 
mer än 1 är systemet i drift. 
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2.6 Djuphålsfunktion  
 

1. Gängning – Tryck på gänga för att 
välja Metrisk gängning, välj 
dimension, maskinen kommer 
automatiskt att generera 
gängdelning och vridmoment. 

2. Gängstigning – Om du i den 
metriska gängningen själv väljer 
dimension kommer den att 
generera gängdelningen 
automatiskt. Möjlighet finns också 
att själv ange stigning. 

3. Gängdjup – Minsta möjliga värde är 0.01 mm 

4. Matningshastighet – Maximal motorhastighet är 3000 varv per minut(rpm). Om 
värdet överstiger 3000 kommer maskinen att visa (Error). Man kommer efter 
det få ställa om hastigheten igen. 

5. Återgångshastighet – Om återgångshastigheten är större än motorns 
hastighetsbegränsning kommer maskinen att visa (Error). Man kommer efter 
det få ställa om hastigheten igen. 

6. Matningsdjup – Ställ in matningsdjup på djuphålsfunktionen 
7. Återgångsdjup – Ställ in återgångsdjupet på djuphålsfunktionen 
8. Skifta mellan manuell och autoläge – För att ändra systemets 

standardläge(handläge/manuell) behöver du trycka på knappen. När den visar 
Hand är systemet i handläge/manuell. När den visar Auto är systemet i 
autoläge. Om systemet är igång i ett läge och du klickar på knappen för att byta 
så stannar det och byter till önskat läge. När ”Antal seriegängningar” är mer än 
1 är systemet i drift. 
 

2.7 Användarparametrar 
 
1. Fördröjningstid bottenhål – Fördröjningstiden är inställd i botten av hålet 

2. Gängningsriktning – Tryck på knappen för att välja riktning på gängningen 
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3. Seriegängning– Gör det möjligt att gänga utan att hålla in startknappen, där 
varje gängning startar med ett valt tidsintervall i sekunder. 

4. Antal seriegängningar - När ”Antal seriegängningar” är mer än 1 är systemet i 
drift. 

5. Momentövervakning – Kan manuellt slås på och av. 
 

 
 

2.8 Användarparametrar (Lösenord: 112233) 
 

1. Register –Minsta möjliga värde är 1. 
2. Acceleration – Ange acceleration 

3. Motorhastighetsgräns – Ställ in maximal hastighet för motorn. Maximal 
hastighet är 5000 varv per minut (rpm) 

4. Motorval – Välj den aktuella motormodellen. 
5. Fabriksparameter – (Lösenord:135246) 

6. Generell/Special –  
Generell: Visar inte klientens namn när den startar. 

Special: Visar klientens namn när den startar. 
7. Formatparameter – Tryck på knappen ”YES” för att bekräfta ändringen av 

parametern, tryck ”NO” för att ångra. När den är formaterad kommer 
meddelandet ”Vänligen stäng av” av visas. 
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3 CE-DEKLARATION 

Enligt tillverkarens CE-deklaration i originalutförande på nästa sida intygas att 
produkten uppfyller kraven enligt de standarder och normer som nämns i 
deklarationen. 

 

 


