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QUIKPOINT FOGSPRUTA 
 

BRUKSANSVISNING

Fogsprutan  
med påmonterad borrmaskin
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1.  Lär känna maskinen. Läs igenom denna anvisning och anvisningen för  
 borrmaskinen du tänker använda med fogsprutan. 

2.  För inte ner handen i behållaren när borrmaskinen är på. 

3.  Montera inte och skruva inte fast delar medan borrmaskinen är på. 

4.  Använd inte vatten för att rengöra fogsprutan.  
 Se ”Rengöring” sida 9. 

5.  Tvinga inte fogsprutan att hålla igång om den fastnar eller blockeras av 
 material eller främmande objekt. 
 Se ”Funktionsstörningar” sida 10. 

6.  Se till att insexnyckeln är fastsatt i munstyckshållaren före användning av 
 utrustningen. 

7.  Använd inte fogsprutan för annat än vattenbaserat bruk. 

8.  Ha alltid bra balans och fotstöd. Undvik att sträcka dig långt ut. 

9.  Missbruka inte nätsladden. Håll aldrig verktyget med borrmaskinens sladd. 

10.  Håll händerna borta från rörliga delar. Sätt på skyddet för kopplingen  
 mellan sprutan och elmaskinen före användning. 

11.  Förvara maskinen inomhus och torrt när den inte används. 

12.  Håll verktyget utom räckhåll för barn. 

SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

Läs och spara dessa säkerhetsföreskrifter. 
Vidta allmän försiktighet vid arbete med elektriska maskiner.
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* 1 st. smalt munstycke (551) 
* 1 st. vinkelmunstycke (552-A)
* 1 st. runt mellanmunstycke (552)
* 1 st. stort munstycke (553)
* 3 st. spetsbladsats: ett långt + ett kort (503) 
* 2 st. U-blad (504)
* 2 st. kamskruvar (703-S)
* 1 st. extra insexnyckel (506)
* 1 st. skopa (554)

TILLBEHÖR

MONTERING AV MUNSTYCKE

  MUNSTYCKSHÅLLARE                 STÅLMUNSTYCKE          MUNSTYCKSRING

1. Släpp ner stålmunstycket i munstyckshållaren. Skjut sedan in munstycksringen.

2. Tryck sedan munstyckshållaren fast på skruvhusinsatsen tills den sitter ordentligt 
fast mot behållaren (908). Stålmunstycket ska nu sitta tätt i munstyckshållaren.

3. Sätt insexnyckeln in i hålet på munstyckshållaren. Insexnyckeln sitter rätt när den 
är helt intryckt bakom sista O-ringen och låser  
fast munstyckshållaren.

Observera
-Munstyckshållaren kan nu vridas runt.
-Se vid montering till att alla ytor är rena.
-Smörj O-ringarna och insexnyckeln med vaselin 
 eller fett.
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MONTERING AV MATARSKRUV

1. Sätt knivkopplingen på änden av matarskruven och spänn fast den inre 
rostfria stoppskruven mot den platta ytan på matarskruvens axel.

2. Det korta benet på U-bladet sätts in mellan de två spetsbladen i satsen med 
den korta spetsen överst (så att den yttre stoppskruven spänner på denna 
först) och den långa spetsen nederst. Spänn fast den yttre stoppskruven.

3. Det långa benet på U-bladet måste sitta mot den vänstra sidan av 
stoppskruvarna, när man tittar framifrån mot skruven.

Spetsbladsats (503) 
(1 lång + 1 kort spets)

Långa änden av U-bladet måste  
sitta till vänster och stoppskruvana  
när man ser framifrån

Kort spets

Knivkoppling (502)

U-Blad  
504)

Lång spets

Lägg ihop lång och kort spets,  
samt U-blad enligt bilden,  
och sätt in i kopplingen

Framifrån
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MONTERING 
av skruvhusinsats, murbruksbehållare, spiral,  

kamrulle och drivkoppling 

1. Skjut skruvhusinsats gul (901) 
in i behållaren (908).

2. Sätt fast insatsen (901) i murbruksbehållaren 
(908) så att insatsens bakre ända sticker fram 
som på bild.

Stoppare

3. Säkra insatsen med 
två skruvar (701-S).

4. Skjut matarskruven (700H) med monterad knivkoppling 
in i insatsen (901) tills den främre stoppskruven (502-S) i 
knivkopplingen (502) befinner sig ca 3-4 mm från insatsens 
ända.

Knivkoppling (502)

5. Räta kamrullen (514) efter drivkopplingen 
(703) som på bild. Tryck ner vibratorpinnen (707) 
så att kamrullen kopplas med vibratorpinnen 
när du sätter drivkopplingen på spiralens skaft.

Sprutahållaren  
(710) bortmonterad  
för bättre insyn

                                       Kamrulle (514)

6. Vrid drivkopplingen tills dess stoppskruvar 
(703S) är i en rak linje med bladkopplingens 
skruvar (502-S). Dra åt skruvarna.

 
 
 
 

 
 
Sätt drivkopplingen på spiralens skaft så att 
kamrullen ligger lätt mot Stopparen.

7. Sätt önskat munstycke (551, 552, 553, 552-A) och 
därefter munstycksringen (751) in i munstyckshållaren 
(750) och tryck  
sedan fast  
denne på  
skruvhus- 
insatsen.

8.Vrid munstyckshållaren tills 
insexnyckeln (506) lätt kan 
skjutas in i låshålet .



7

MONTERING AV BORRMASKIN

1. Vi rekommenderar att avmontera chucken från borrmaskinen 
du vill använda och montera drivkopplingen direkt på borrskaftet. 
Detta gör hela den monterade aparaten kortare och förbättrar 
balansen. Om du väljer denna metod, fortsätt läsa här . 
 
Vissa borrmaskiner har en vänstergängad skruv som håller 
chucken på maskinen. Öppna chucken helt. Titta sedan in i 
chucken för att se vilket slags skruvhuvud som används (sex-
kant, Philips, rakt etc.). Skruven tas loss genom att vrida medurs 
medans man håller chucken med chuck-nyckeln som i bild så att 
chucken inte vrids med. 
 
När skruven har tagits ut, slå med en hammare mot bakre ändan 
av chucknyckeln som på bild, chucken kommer att lossna.

2. Om du inte monterar bort chucken, 
fäst axelpinnen (704) i chucken som på 
bild. 

3. För att sätta ihop borrmaskinen med din Quikpoint, 
ställ in maskinen i framåtläge och skruv spänndornen  
       på axelpinnen bakifrån in i 
               drivkopplingen, se fig 3 och 4.

Montering med borttagen chuck.

4.Montering med chuck och axelpinne. 5. Trä slangklämman (711)  
över borren och 

sprutahållarna (710).

6. Säkra slangklämman i lämplig position 
på maskinen.      Undvik 
          att blockera  
        öppningar för 
            lufttillförsel.

7. För att installera kop-
plingsskyddet (#909) efter 
avslutat montering tryck 
in den mellan och under 
spruthållaren och klämm 
                fast vid behålla-
    rens tunga.

Vid behov kan spruthållarna (710) flyttas bakåt genom 
att sätta fast den med bara två bultar, som på bild.
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MONTERING AV KOPPLINGSSKYDD

För in kopplingsskyddet (709) underifrån 
mellan spruthållarna.

Klicka fast kopplingsskyddet höger och vän-
ster på behållarens plastiktunga, se bild.

Quikpoint Drill-Mate efter fullbordad montering 
på borrmaskin med chuck och med monterad 
kopplingsskydd. 

Quikpoint Drill-Mate efter fullbordad mon-
tering på borrmaskin utan chuck, och med 
monterad kopplingsskydd.

Observera att spruthållarna har 
flyttats bakåt genom att säkra 
med bara två bultar.
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1. Kontrollera att maskinen står i framåt 
(högerrotation) läge.

2. Ladda behållaren med färdigt blandat bruk.

3. Håll fogsprutan som på bilden till höger. 
Munstycket kan vridas, för horisontella eller 
vertikala fogar.

4. För horisontella fogar skall sprutan hållas 
antingen vinkelrätt mot väggen, eller en lätt 
vinkel bort från rörelseriktningen. Vertikala 
fogar fylles från botten och uppåt.

5. Fogsprutan trycker ut bruket rakt fram, 
horisontellt eller i 55 graders vinkel ovanför 
horisontalplanet. Använd vinkelmunstycket 
för att spruta ovanför huvudhöjd.

RENGÖRING OCH UNDERHÅLL

1. Lämna inte bruket i sprutan längre än 1 timme. 
 
2. För att rengöra spola med rinnande vatten med-
an sprutan roterar. Använd inte vattenslang för att 
rengöra sprutan. Använd i stället en mindre behållare 
för att hälla vatten i sprutan utan att spilla. 
Varsamhet: Håll vatten borta från den drivande 
el-maskinen. Doppa inte ner sprutan i vatten om 
elmaskinen är ansluten (bild till höger). 
 
3. Dra ut sladden från elmaskinen. Ta bort munsty-
cket och rengör alla ytor från bruk, t.ex. inuti mun-
styckhållaren och O-ringarna. 
 
4. Torkat bruk i insexnyckelhåll kan tas bort med en 
3 mm borr. 
 
5. Smörj ibland med lite vaselin eller annat fett på 
O-ringarna och knivkopplingen framme i skruvhusin-
satsen. 

ANVÄNDNING
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1. DET KOMMER INGET BRUK UR MUNSTYCKET 

a. Kontrollera att maskinen går högergång, d.v.s. framåt läge.

b. Kontrollera att skruvarna på knivkopplingen och drivkopplingen vid maskinen är 
åtdragna.

c. Kontrollera att kamrullen sitter på plats och att vibratorn i behållaren fungerar. Vibratorn 
fungerar inte om inte kamrullen sitter på.

d. Inspektera matarskruven för slitage. Ta av munstyckshållaren och se ner skruvhus-
insantsen. Om det är ett glapp på 3 mm eller mer runt skruven måste skruven och 
insatsen bytas.

e. Gummiröret (512) kan vara skadat. Byt ut den eller vrid den 180 grader. 

f. Om inget av ovanstående hjälper, ta bort matarskruven och inspektera svetsen mellan 
skruvaxeln och spiralen. Denna svets kan spricka om skruven har blivit blockerad. 
 
 
 
SPRUTAN FASNAR

a. Kontrollera att munstyckshållaren, munstycket och plasthylsan är rätt monterade. 

b. Ta bort munstyckshållaren. Håll den med munstycket uppåt och knacka den mot 
ett hårt underlag, för att få bort torkat bruk. Håll händerna borta från spetsarna och 
kör maskinen för att få bort eventuella hinder i skruvbanan. Rengör matarskruven, 
skruvkropp och munstyckshållaren med munstycket i vatten. Montera tillbaka och kör. 

c. Om problemet kvarstår kontrollera spetsbladsats och U-blad för slitage. Det långa 
bladet ska vara i nivå med de andra eller högst 3-4 mm från framsidan av munstycket. 
Om slitage noteras byt slitna delar. U-blad behöver oftast inte  bytas förrän 3 eller 4 
uppsättningar av spetsblad har ersatts.

   d.  Om problem kvarstår, kontrollera bruksblandningen. 

 
 MUNSTYCKSHÅLLAREN KAN INTE VRIDAS. 
 
   Den skall tas loss, rengöras, och rätt montage kontrolleras. Smörj lite fett eller vaselin på 
   O-ringarna och vid knivkopplingen. (se bilden längst ner på sid. 5)

EVENTUELLA  FUNKTIONSSTÖRNINGAR
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DELAR

901   Skruvhusinsats 
908     Behållare
909     Kopplingsskydd 
912   Armbultar+låsmutter (6+6) 
700    Härdad matarskruv 
701   Skruvinsats 
703    Drivkoppling 
703-S   Kamskruvar 
704   Utgående axelpinne 
707   Vibratorpinne 

709   Kopplingsskydd 
710   Spruthållare 
711   Slangklämma 
713   Lock 
750   Munstyckshållare
751   Munstycksring 
502     Knivkoppling 
502-S    Skruvsats (2) 
503     Spetsbladssats 
504     U-Blad

506   Insexnyckel 
507     O-Ring (2) 
512     Gummirör 
514     Kamrulle 
551     Litet munstycke 
552     Mellan munstycke 
552-A    Vinklad munstycke 
552-L    Lång munstycke 
553        Stor munstycke 
554   Aluminiumskopa 
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Bara Verktyg AB är Generalagent för Quikpoint i Norden  
 

Källs Nöbbelöv 1926, 268 71  
Teckomatorp, Sverige

040-449219
info@baraverktyg.se
www.baraverktyg.se


