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DX460 bultpistol

Varningsskyltar

Allmän varning Varning: het yta

Verktygets huvuddelar �
� Kolvreturdel
� Styrhylsa
� Verktygshölje      
� Patronstyrning    
� Effektregleringsknapp   
� Effektregleringshjul
� Avtryckare
	 Handtag

 Utlösningsknapp för kolvreturdel
� Ventilationsslitsar
� Kolvringar
 Kolv *
� Bultstyrning *
� Utlösningsknapp för bultstyrning
� Buffert *
� Magasin *
� Magasinlock
� Utlösningsknapp för magasinlock
� Utlösningsknapp för magasin
* Byte av dessa delar får utföras av användare/operatör

Skyddsskyltar

Använd
skyddsglasögon

Använd
skyddshjälm

Använd
hörselskydd

Symboler

Läs igenom
bruksanvisningen

före start

Läs noggrant igenom bruksanvis-
ningen innan Du börjar använda
verktyget.

Förvara alltid denna bruksanvis-
ning tillsammans med verktyget.

Om Du lämnar över verktyget till
annan användare, se till att
bruksanvisningen medföljer.
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1. Allmän information
1.1 Riskindikation

VARNING
Ordet VARNING används för att fästa uppmärksamhet
på en potentiell risksituation, som skulle kunna leda till
allvarlig personskada.

FÖRSIKTIGHET
Ordet FÖRSIKTIGHET används för att fästa uppmärk-
samhet på en potentiell risksituation, som skulle kunna
leda till smärre personskada eller skada på utrustning-
en eller annan egendom.

1.2 Illustrationer

� Siffrorna hänvisar till bilder, vilka återfinns på det
utvikningsbara omslaget. Ha alltid detta uppslaget vid
genomgång av bruksanvisningen.

I denna bruksanvisning syftar beteckningen "verktyget"
alltid till DX 460 bultpistol.

Placering av identifikationsdata på verktyget
Typbeteckning och serienummer återfinns på typskyl-
ten på verktyget. Notera dessa uppgifter i bruksanvis-
ningen och hänvisa alltid till dem i samband med ev. för-
frågan till din Hilti-säljare eller Hilti serviceverkstad.

Typ: DX460

Serienr.: 
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2. Beskrivning
Verktyget är en bultpistol avsedd för professionell infäst-
ning av spik, bult etc i betong, stål och mursten. 

Verktyget arbetar enligt den beprövade kolvprincipen
och har därför ingen anknytning till höghastighets-verk-
tygen. Kolvprincipen ger optimal arbets- och infäst-
ningssäkerhet. Verktyget används med patroner av kali-
ber 6.8/11. 

Kolven återförs efter varje infästning till utgångsläget
samtidigt som nästa patron automatiskt matas fram i
patronkammaren genom gastrycket från den avfyrade
patronen. Detta ger mycket snabb och ekonomisk infäst-
ning av spik och gängad bult. Vid användning av spik-
magasinet ökas verktygets  infästningshastighet och
komfort markant, framförallt vid alla typer av serie-
montage. 

Som för alla bultpistoler utgör verktyg, magasin, spik-
och patronprogram en ”teknisk enhet”. Det innebär, att
optimal infästning med detta system endast kan garan-
teras om de spik och patroner, som är speciellt fram-
tagna härför (eller produkter av likvärdig kvalitet), används.
Hiltis infästnings- och montagerekommendationer gäl-
ler bara om dessa förutsättningar uppfylls.

Verktyget har 5-vägs-säkerhet - för operatörens och de
kringståendes säkerhet.

Kolvprincipen

Energin från drivladdningen överförs till en kolv, den
accelererade massa som driver in spiken/bulten i grund-
materialet. Eftersom ca 95 % av rörelseenergin tas upp
av kolven, så drivs spiken/bulten in i grundmaterialet
med starkt reducerad hastighet (mindre än 100 m/sek)
på ett kontrollerat sätt. Indrivningsförloppet upphör när
kolven når slutet på sin resa. Detta gör riskfyllda genom-
skjutningar så gott som uteslutna, om verktyget används
på ett korrekt sätt.

Fallsäkringen är ett resultat av hopkopplingen mel-
lan avfyrningsmekanismen och slagrörelsen. Detta hin-
drar Hilti DX-verktyget att avfyras, om det skulle tappas
på en hård yta, oavsett i vilken vinkel slaget träffar. 

Avfyrningssäkringen säkerställer att patronen inte
kan avfyras endast genom att avtryckaren trycks in. Först
i samband med att verktyget pressas an mot arbetsytan
kan verktyget avfyras.

Anpressningssäkringen kräver att verktyget pres-
sas an mot arbetsytan med betydande kraft. Verktyget
kan inte avfyras förrän det pressats an helt på arbetsytan.

4

3

2

Dessutom är alla Hilti DX-verktyg försedda med en oav-
siktlig avfyrningssäkring . Denna förhindrar verkty-
get från att avfyras, om avtryckaren trycks in och verk-
tyget sedan pressas an mot arbetsytan. Verktyget kan
bara avfyras, om det först pressas an (1) mot underla-
get och avtryckaren sedan trycks in (2)

5

1
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3. Patroner, tillbehör och spik etc
Patroner
Beteckning Färg Styrka

6.8/11 M grön Grön Svag
6.8/11 M gul Gul Medel
6.8/11 M röd Röd Stark
6.8/11 M svart Svart Ultrastark

Tillbehör
Beteckning Applikation

X-460-STAB Stabilisator – Denna gummistabilisator skall monteras på standardbultstyrningens
front, när arbetsförhållandena så tillåter.

X-460-WH23/36 Brickhållare – För infästning av 23 och 36 mm stålbrickor med magasin. Brickhållaren
kan monteras på magasinet.

X-PT 460 Förlängare – Förlängare för olika takapplikationer.

Magasin
MX 72 Magasin – För snabb och behändig infästning.

Bultstyrning
Beteckning Applikation

X-460-F8 Standard
X-460-F8N15 15 mm smal – Bättre åtkomlighet
X-460-F8N10 10 mm smal – Bättre åtkomlighet
X-460-S12 Bultstyrning med spik/bult med 12 mm stålbricka - högre utdragsvärden
X-460-F8SS Betongförsats för 8 mm bult - reducerar ytspjälkning
X-460-F10 För infästning av 10 mm bult och spik
X-460-F10SS Betongförsats för 10 mm bult - reducerar ytspjälkning
X-460-XIE För montage av X-IE isolerskjutspik

Kolv
Beteckning Applikation

X-460-P8 Kolv, standard
X-460-P8AL AL-kolv – Endast för AL-skjutspik. Ger bättre styrning av spiken och ökar applika-

tions-området
X-460-P8W Kolv, trä – Med konad spets. För applikationer, där stark inträngning av spiken i trä är

önskvärd. Medger korrekt kolvretur. 
X-460-P10 10 mm kolv – 10 mm kolv för infästning av M10/W10 bult.
X-460-PIE X-IE-kolv – För infästning av X-IE isolerskjutspik
X-460-PIEA X-IE-godkänd kolv enligt ETA – För infästning av godkända X-IE isolerskjutspik enligt

ETA

Skyddstillbehör och rengöringsset
Skyddsglasögon, öronproppar, Hilti-spray, laddstake, flatborste, stor rund borste, liten rund borste, skrapa, ren-
göringsduk
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Infästningselement
Beteckning Applikation

X-DNI, X-ZF Spik med varierande applikationsprofil för en mängd olika montage.
X-SL Formspik för temporära montage.
X-EDNI Magasinerade standardspik för effektiva montage på stål.
X-CR Rostfria spik för montage i fuktig eller korrosiv miljö.
X-AL-H Höghållfast spik för montage på hårt stål och betong.
X-FS Idealisk infästning för stöd av formar
X-SW Flexibel bricka för montage av isolering på betong och plåt.
23/36 mm Bricka för Hilti-spik: enkel säkring av fogar, folie/tunnplåt och trä på betong och stål

med hjälp av X-460 WH 23/36 brickhållare.
X-(E)M/W/6/8 ... P8, Bultar för bultmontage på betong och stål.
X-M/W10 ... P10
För ytterligare utrustning, kontakta din lokala Hilti-organisation

4. Tekniska data
DX 460 bultpistol
Vikt 3.25 kg (7.16 lb), 

3.51 kg (7.78 lb) med magasin
Längd 458 mm (18.03″), 

475 mm (18.7″) med magasin
Spiklängd Max. 72 mm (27/8″)
Rek. max infästningshastighet per timme 700/h
Patron 6,8/11 M (27 kal. kort) grön, gul, röd, svart
Effektreglering 4 patronstyrkor, effektregleringshjul med låsfunktion 

MX 72 magasin
Vikt 0.653 kg (1.44 lb)
Spiklängd Max. 72 mm (27/8″)
Magasinkapacitet Max. 13 spik
Vi förbehåller oss rätten till tekniska ändringar
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5. Säkerhetsföreskrifter
5.1 Grundläggande säkerhetsföreskrifter
Utöver de säkerhetsföreskrifter som finns under respek-
tive avsnitt i denna bruksanvisning, skall alltid följande
noga iakttas.

5.2 Avsedd användning
Verktyget är avsett för professionell användning vid mon-
tageapplikationer i konstruktioner, där spik, bult etc drivs
in i betong, stål och tegel/mursten.

5.3 Felaktig användning 
● Manipulering eller modifiering av verktyget medges inte.
● Använd inte verktyget i explosiv eller lättantändlig mil-
jö, såvida inte verktyget är godkänt för sådan användning.
● För att undvika skaderisk, använd endast Hilti origi-
nal spik/bult, patroner, tillbehör och reservdelar.
● Följ den information som ges i bruksanvisningen vad
gäller användning, skötsel och underhåll.
● Rikta aldrig verktyget mot dig själv eller kringstående.
● Pressa aldrig verktygets mynning mot din hand eller
annan kroppsdel.
● Driv inte in spik i material såsom glas, marmor, plast,
brons, mässing, koppar, natursten, isolermaterial, hål-
tegel, kakel, tunnplåt (< 4 mm), gråjärn, nodulerat gjut-
järn och gasbetong.

5.4 Teknologi
● Verktyget är framställt enligt senaste teknologi. 
● Fara kan framkallas om verktyget handhas av perso-
nal som inte utbildats härför och om gällande föreskrif-
ter inte följs.

5.5 Teknologi
● Undvik ogynnsam kroppsställning.
● Föremål som kan utgöra skaderisk skall avlägsnas
från arbetsområdet.
● Verktyget är endast avsett för handhållet bruk.
● Håll obehöriga, barn i synnerhet, borta från arbetsområdet.
● Innan du börjar använda verktyget, kontrollera att inte
någon befinner sig bakom eller under det ställe, där mon-
taget skall ske.
● Håll handtaget torrt, rent och fritt från olja och fett.

5.6 Allmänna säkerhetsföreskrifter
● Använd verktyget enligt anvisningarna och bara om
det är i fullgott skick.
● Använd stabilisator/splitterskydd när applikationen
så medger.

● Vid klickskott eller då patron inte antänder, gör enligt
följande:
1. Håll verktyget pressat mot underlaget i 30 sek.
2. Om patronen fortfarande inte antänder, ta bort verk-
tyget från arbetsytan och se samtidigt till att det inte
är riktat mot dig själv eller annan person.
3. Dra manuellt fram patronbandet en patron. Använd
återstående patroner i patronbandet. Ta ut det för-
brukade patronbandet och avfallshantera det på sådant
sätt, att det inte kan användas på nytt eller missbrukas.

● Försök inte med våld att pressa ut en patron från
patronband eller verktyg.
● Håll armarna böjda vid avfyrning (sträck inte ut armar-
na).
● Lämna aldrig ett laddat verktyg utan uppsikt.
● Ta alltid ut patronerna innan du påbörjar rengöring,
service, reservdelsbyte och innan förvaring.
● Förvara patroner och verktyg med uttagna patroner
på ett torrt, högt placerat eller låst ställe utom räckhåll
för obehöriga.

5.7 Temperatur
● Demontera inte verktyget när det är varmt.
● Överskrid inte rekommenderad max. infästnings-
hastighet (antal infästningar per timme). I annat fall kan
verktyget bli överhettat.
● Om patronbandet av plast skulle börja smälta, sluta
omedelbart använda verktyget och låt det svalna av.

5.8 Krav på användaren
● Verktyget är avsett för professionellt bruk.
● För att använda, serva och reparera verktyget krävs
behörig, utbildad personal. Denna personal måste infor-
meras om de eventuella risker som kan uppstå.
● Gå försiktigt tillväga och använd inte verktyget, om
du inte har full uppmärksamhet på arbetet.
● Använd inte verktyget om du känner dig sjuk.

5.9 Personlig skyddsutrustning

● Operatör och andra som befinner sig i omedelbar när-
het måste använda skyddsglasögon, skyddshjälm och
hörselskydd.
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6. Före start

��6.1 Kontroll av verktyget
● Kontrollera att det inte sitter något patronband i verk-
tyget. Om så skulle vara fallet, dra ut det för hand ur verk-
tyget.
● Kontrollera regelbundet att verktyget inte är skadat
samt att alla funktioner fungerar som de skall. Använd
inte verktyget om någon del skulle vara skadad eller om
verktyget inte fungerar som det skall. Vid behov, låt Hil-
ti serviceverkstad reparera verktyget.
● Kontrollera om buffert och kolv är slitna (se ”8 Sköt-
sel och underhåll”).

6.2 Val av rätt bultstyrning / kolv / spik-kombination
Om fel kombination används kan det leda till att verkty-
get skadas och / eller påverka infästningskvaliteten (se
tabell på bruksanvisningens sista sida).

��6.3 Omställning från enpetar-verktyg till magasin-
verktyg (byte av bultstyrning)
1. Se till att verktyget inte är laddat med patronband.

Om så skulle vara fallet, dra ut det för hand ur verk-
tyget (se fig. 6.1).

2. Tryck på låsknappen.
3. Skruva av bultstyrningen
4. Kontrollera att buffert och kolv inte är slitna (se ”Sköt-

sel och underhåll”).
5. För in kolven i verktyget så långt det går.
6. Pressa på bufferten på magasinet tills det snäpper i

på plats.
7. För på magasinet på kolvreturdelen.
8. Skruva på magasinet på verktyget tills det greppar.

7. Användning

FÖRSIKTIGHET

■ Spiken/bulten drivs in genom att
en patron avfyras.

■ Starkt buller kan skada hörseln.
■ Använd hörselskydd (operatör

och ev. kringstående).

VARNING

■ Verktyget är klart att avfyra, då
det pressas mot någon del av
kroppen (t ex handen).

■ Detta kan orsaka att en spik drivs
in i någon kroppsdel.

■ Pressa aldrig an verktygets front
mot någon del av kroppen.

VARNING

■ Under vissa omständigheter kan
verktyget vara klart att avfyra, om
magasinet dras tillbaka för hand.

■ Detta kan orsaka att en spik drivs
in i någon kroppsdel.

■ Dra aldrig tillbaka magasinet för
hand.

FÖRSIKTIGHET

■ Underlaget kan splittras när spi-
ken drivs in eller fragment från 
patronbandet kan lossna.

■ Kringflygande fragment kan ska-
da kroppsdelar eller ögon.

■ Använd skyddsglasögon och
skyddshjälm (operatör och
ev. kringstående).
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VARNING
● Skjut aldrig in en spik/bult i ett befintligt hål utom när
så rekommenderas av Hilti, t ex vid användning av DX
Kwik-systemet.
● Försök aldrig driva in samma spik/bult på nytt.
● Överskrid aldrig max. infästningshastighet.

��7.4 Ta ut patronband ur enpetar-verktyg
Kontrollera att det inte finns något patronband i verkty-
get. Om så skulle vara fallet, dra det uppåt och ut ur verk-
tyget.

��7.5 Laddning av magasin-verktyg
1. Lossa magasinlocket genom att trycka in låsknappen.
2. Dra ner magasinlocket så långt det går.
3. Ladda med ett nytt spikband i magasinet.
4. Stäng magasinlocket.
5. Sätt i patronbandet (smala änden först) genom att

föra in det helt underifrån i verktygshandtaget. Om
bandet är delvis förbrukat, drag det igenom tills en
ny patron är i patronkammaren. (Sista synliga num-
ret på baksidan av patronbandet visar vilken patron
som skall avfyras nästa gång.)

X-DNI-spik (betong/stål)

MDET
SL

SD SD
MDET

SL

Spiklängd för stål
Inträngningsdjup (ET) 22 ± 5 mm
(spikspetsen måste sticka ut
+ materialtjocklek (MD) = skaftlängd
ståltjocklek (SD) = min. 4 mm, 
max. 10 mm

Spiklängd för betong
Inträngningsdjup (ET) 27 ± 5 mm
+ materialtjocklek (MD) = skaftlängd

Penetrationsdjup (ET) 12 ± 2 mm
+ materialtjocklek (MD) 
= skaftlängd (SL) min.
ståltjocklek (SD) = min. 4 mm 

X-EDNI-spik (stål)

Penetrationsdjup
betong: 27 ± 5 mm
stål: 12 ± 2 mm

Gängad bult för betong
eller stål

B A

ET C

B A

d

C

Betong
A = min. kantavstånd = 70 mm (23/4")
B = min. inbördes avstånd = 80 mm (31/8")
C = min. grundmaterialtjocklek = 100 mm (4")

Stål
A = min. kantavstånd = 15 mm (5/8")
B = min. inbördes avstånd = 20 mm (3/4")
C = min. grundmaterialtjocklek = 4 mm (5/32")

MDET
SL

��7.1 Laddning av enpetar-verktyget
1. Sätt in spiken/bulten (huvudet först) tills  brickan sit-

ter i verktyget.
2. Sätt i patronbandet (smala änden först) genom att

föra in det helt underifrån i verktygshandtaget. Om
bandet är delvis förbrukat, drag det igenom tills en
ny patron är i patronkammaren. (Sista synliga num-
ret på baksidan av patronbandet visar vilken patron
som skall avfyras nästa gång.)

��7.2 Inställning av drivstyrkan 
Börja med lägsta patronstyrka och med verktyget inställt
på lägsta effekt.
1. Lossa låsknappen.
2. Vrid effektregleringshjulet till 1.
3. Skjut in en spik.
4. Om spiken inte tränger in tillräckligt djup, öka effekt-

nivån och upprepa steg 1 till 3. Upprepa tills önskat
inträngningsdjup nåtts. Vid behov, använd en star-
kare patron.

��7.3 Montage med enpetar-verktyg
1. Pressa an verktyget mot arbetsytan i rät vinkel.
2. Avfyra verktyget genom att trycka in avtryckaren.

Infästningsriktlinjer
Observera
Följ alltid dessa applikationsrekommendationer.
För mer specifik information, se Hilti Infästningsmanual, som kan erhållas via din lokala Hilti-organisation.
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FÖRSIKTIGHET

■ Verktyget kan bli varmt vid använd-
ning.

■ Du kan bränna dig på händerna.
■ Demontera inte verktyget när det

är varmt. Låt verktyget svalna av.

VARNING
● Alla spik i magasinet måste vara av samma längd.

��7.6 Montage med magasin-verktyg
1. Pressa an verktyget mot arbetsytan i rät vinkel.
2. Avfyra verktyget genom att trycka in avtryckaren.

VARNING
● Skjut aldrig in en spik/bult i ett befintligt hål utom när
så rekommenderas av Hilti, t ex vid användning av DX
Kwik-systemet.
● Försök aldrig driva in samma spik/bult på nytt.
● Överskrid aldrig max. infästningshastighet.

��7.7 Ta ut patron- respektive spikband ur magasin-
verktyg 
1. Kontrollera att det inte finns något patronband i verk-

tyget. Om så skulle vara fallet, dra det uppåt och ut
ur verktyget.

2. Lossa magasinlocket genom att trycka på låsknap-
pen.

3. För ner magasinlocket så långt det går.
4. Kontrollera att det inte finns något spikband i maga-

sinet.
5. Stäng magasinlocket.

8. Skötsel och underhåll
8.1 Skötsel av verktyget
Verktygets ytterhölje är tillverkat av slagtålig plast. Hand-
taget har en syntetgummidel.
Ventilationsöppningarna måste vara fria och hela tiden
hållas rena. Tillse att främmande föremål inte kan tränga
in i verktyget. Använd en lätt fuktad trasa för regelbun-
den rengöring av verktygets yttre delar. Använd inte
spray- eller ångrengöring. 

8.2 Underhåll
Kontrollera regelbundet att verktygets yttre delar är oska-
dade och att samtliga funktioner fungerar som de skall.
Använd inte verktyget om delar är skadade eller någon
funktion inte fungerar korrekt. Vid behov, låt Hilti ser-
viceverkstad reparera verktyget.

Service av verktyget
1. Verktyget skall servas om:
2. Patroner klickar
3. Indrivningseffekten är ojämn

Om du märker att:
● anpressningstrycket ökar,
● avtryckarkraften ökar,
● effektregleringen är svår att ställa in (trög),
● patronbandet är svårt att ta av

��8.3 Demontering av verktyget
1. Kontrollera att det inte finns något patronband i verk-

tyget. Om så skulle vara fallet, dra det uppåt och ut
ur verktyget.

2. Tryck på låsknappen på sidan.
3. Skruva av bultstyrningen / magasin.
4. Ta av bufferten genom att vrida den bort från bult-

styrningen / magasinet.
5. Ta av kolven.

��8.4 Kontrollera ev. slitskador på buffert och kolv 

Byt ut bufferten om:
● metallringen är lös eller sönder
● bufferten inte längre hålls kvar på bultstyrningen,
● stark, ojämn förslitning märks under metallringen

Byt ut kolven om: 
● den är sönder,
● om spetsen är starkt försliten (dvs ett 90° segment
är kantstött),
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● kolvringen är trasig eller saknas
● den är böjd (kontrollera genom att rulla den på en
jämn yta).

ANM. 
● Använd inte slitna kolvar. Kolven får inte modifieras
eller slipas.

��8.5 Rengör kolvringarna 
1. Rengör kolvringarna med flatborsten.
2. Spraya kolvringarna lätt med Hilti-spray.

��8.6 Rengör den gängade delen på bultstyrningen /
magasinet
1. Rengör gängan med flatborsten.
2. Spraya gängan lätt med Hilti-spray.

��8.7 Demontering av kolvreturdelen 
1. Tryck in låsknappen på greppdelen.
2. Skruva av kolvreturdelen.

��8.8 Rengör kolvreturdelen
1. Rengör fjädern med flatborsten.
2. Rengör framtill med flatborsten.
3. Använd den lilla rundborsten för att göra rent de två

hålen.
4. Spraya kolvreturdelen lätt med Hilti-spray.

��8.9 Rengör höljet inuti
1. Använd den stora rundborsten för rengöring av höl-

jets insida.
2. Spraya insidan av höljet lätt med Hilti-spray.

��8.10 Rengör patronbandsstyrningen
Använd medföljande skrapa för att rengöra höger och
vänster patronbandsstyrning. Gummiskyddet måste lyf-
tas lite för att underlätta rengöringen av styrbanorna.

��8.11 Spraya effektregleringshjulet lätt med Hilti-spray.

��8.12 Montera kolvreturdelen
1. Rikta in pilarna på höljet och på kolvreturdelen med

varandra.
2. För in kolvreturdelen i höljet så långt det går.
3. Skruva fast kolvreturdelen på verktyget.

��8.13 Montering av verktyget
1. För in kolven i verktyget så långt det går.
2. Tryck på bufferten på bultstyrningen/magasinet tills

den snäpper i på plats.
3. Tryck fast bultstyrningen/magasinet på kolvreturdelen.
4. Skruva fast bultstyrningen/magasinet på verktyget.

8.14 Kontroll av verktyget efter skötsel och underhåll
Kontrollera efter skötsel och underhåll av verktyget att
all skydds- och säkerhetsutrustning är monterad och
fungerar som den skall.
ANM.
● Användning av annat smörjmedel än Hilti-spray kan
skada gummidelar, speciellt bufferten.
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9. Problemlösning

Kolven har fastnat i underlaget

Ingen patronmatning

Montage på stål Orsak

■ Spiken/bulten är för kort
■ Infästningselementet saknar

bricka

■ För stark indrivningsstyrka

■ Skadat patronband
■ Sotbildning

■ Verktyget är skadat

■ Verktyget överhettat på grund av
för hög infästningshastighet

■ Verktyget är skadat

VARNING
Försök aldrig med våld att pressa
ut en patron ur patronband eller
verktyg

■ Dålig patron

■ Sotbildning

VARNING
Försök aldrig med våld att pressa
ut en patron ur patronband eller
verktyg

Åtgärd

■ Ta av patronbandet och använd
medföljande utstötarstång för att
trycka kolven helt tillbaka 

■ Använd längre spik/bult
■ Använd spik/bult med bricka för

träapplikationer
■ Reducera indrivningsstyrkan

• Använd patron med lägre
styrka

■ Byt patronband

■ Rengör patronbandsstyrningen
(se 8.10)

Om problemet kvarstår:
■ Kontakta Hilti serviceverkstad

■ Låt verktyget svalna och försök
sedan varsamt att avlägsna
patronbandet

Om detta inte går:
■ Kontakta Hilti serviceverkstad

■ Dra manuellt fram patronbandet
en patron. 

■ Om problemet uppstår ofta: 
Rengör verktyget. 
(se 8.3–8.13)

Om problemet kvarstår:
■ Kontakta Hilti serviceverkstad

■ Verktyget pressas an för länge
vid infästning.

■ Infästningsfrekvensen är för hög

■ Anpressa verktyget kortare tid
vid infästning

■ Ta ut patronbandet
■ Demontera verktyget (se 8.7) för

snabb kylning och för att undvika
eventuella skador

Om verktyget inte kan demonteras:
■ Kontakta Hilti serviceverkstad

Patronbandet smälter

Patronen kan inte avfyras



Kolven sitter fast i kolvstyrningen
och kan inte lossas

Patron faller ur patronbandet
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Operatören uppmärksammar:

– ökat anpressningstryck
– ökad avtryckarkraft
– svårt att ställa in effektregle-

ringshjulet
– patronbandet är svårt att ta av

■ Infästningsfrekvensen är för hög

VARNING
Försök aldrig med våld att pressa
ut en patron ur patronband eller
verktyg

■ Sotbildning

■ Sluta omedelbart använda verk-
tyget och låt det svalna av

■ Ta ut patronbandet
■ Låt verktyget svalna
■ Rengör verktyget och avlägsna

lösa patroner
Om det inte går att demontera 
verktyget:
■ Kontakta Hilti serviceverkstad

■ Rengör verktyget (se 8.3 - 8.13)

■ Kolven har fel läge

■ Sotbildning

■ Ta av patronbandet och använd
medföljande utstötarstång för att
trycka kolven helt tillbaka 

Om problemet kvarstår:
■ Rengör verktyget (se 8.3-8.13)
■ Kontrollera kolv och buffert, byt

ut dem vid behov (se 8.4)

Varierande penetreringsdjup

Klickskott: spiken har bara delvis
drivits in i underlaget

■ Kolven har fel läge

■ Dålig patron

■ Ta av patronbandet och använd
medföljande utstötarstång för att
trycka kolven helt tillbaka 

Om problemet kvarstår:
■ Byt patronband (använd ev. en

ny/torr förpackning)
■ Rengör verktyget (se 8.3-8.13) 

■ Skadad kolv

■ Buffertrester inuti kolvreturdelen

■ Skadad buffert

■ Sotbildning

■ Ta av patronbandet
■ Skruva av kolvreturdelen och

tryck ut kolven genom patron-
kammaren med hjälp av utstötar-
stången

■ Kontrollera kolv och buffert, byt
ut dem vid behov (se 8.4)

■ Rengör verktyget (se 8.3-8.13)

Montage på stål Orsak Åtgärd



Magasin-bultstyrning har fastnat

Kolven fast i magasinets bultstyr-
ning

Avtryckaren går inte att trycka in

Kolvreturdelen har fastnat
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■ Sotbildning ■ Dra manuellt ut framdelen av
kolvreturdelen ur verktyget

■ Rengör verktyget (se 8.3-8.13)

Om problemet kvarstår:
■ Kontakta Hilti serviceverkstad.

■ Kolven har fel läge

■ Verktyget är inte helt anpressat
■ Avfyrningsspärr i funktion efter-

som:
– magasinet inte är laddat
– det finns plastrester inuti

magasinet
– kolven har fel läge
– spiken felaktigt positionerat i

magasinet

■ Kolv och/eller buffert är skadad

■ Plastrester inuti magasinet

■ Överdriven styrka vid montage
på stål

■ Verktyget avfyrat med hög effekt
utan spik/bult på plats

■ Skadad bultstyrning

■ Ta av patronbandet och använd
medlevererad utstötarstång för
att trycka kolven helt tillbaka

Om problemet kvarstår:
■ Rengör verktyget (se 8.3-8.13)

■ Lyft upp verktyget och pressa an
det helt igen

■ Ladda med spikband
■ Öppna magasinet, ta ut spikband

och plastrester
■ Ta ut patronband och använd

medlevererad utstötarstång för
att trycka kolven helt tillbaka 

Om problemet kvarstår:
■ Kontakta Hilti serviceverkstad

■ Skruva av magasinet
■ Kontrollera buffert och kolv, byt

ut vid behov (se 8.4)
■ Öppna magasinet, ta ut spikband

och plastrester
■ Reducera indrivningsstyrkan.

■ Byt magasin

Verktyget avfyras men spiken
drivs inte in

Montage på stål Orsak Åtgärd
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Spiken/bulten tränger inte
tillräckligt djupt in

Spiken/bulten tränger in för djupt ■ För kort spik/bult

■ För hög indrivningskraft

■ För lång spik/bult

■ För låg indrivningskraft

■ Använd längre spik/bult

■ Reducera effektinställningen
■ Använd svagare patron

■ Använd kortare spik/bult

■ Öka effektinställningen
■ Använd starkare patron

Underlaget spjälkas

Spiken böjer sig ■ Hård och/eller stor ballast i
betongen

■ Armering nära betongytan
■ Hårt underlag (stål)

■ Hög betonghållfasthet
■ Hård och/eller stor ballast i

betongen
■ Gammal betong

■ Använd kortare spik
■ Använd tjockare spik DNI => AL
■ Använd DX-Kwik (förborra)
■ Använd samverkande

huvud/bultstyrning
■ Använd spik med avtrappat skaft

DAK

■ Bultapplikation
Använd betongförsats: X-SS….

■ Spikapplikation
Använd kortare spik
Använd DX-Kwik (förborra)
Använd DAK 16
(för färdiggjuten betong med
hög hållfasthet)

Skadat spikhuvud ■ För hög indrivningskraft

■ Fel kolv har använts

■ Kolven är skadad

■ Reducera effektinställningen
■ Använd svagare patron

■ Kontrollera spik-/kolv-kombina-
tionen

■ Byt kolv

Montage på stål Orsak Åtgärd



Skadat spikhuvud
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Spikhuvudet tränger igenom
ytmaterialet (tunnplåt)

Spiken bryts av

Spiken fäster inte i underlaget

Spiken tränger inte 
in i underlaget

■ För låg indrivningskraft

■ Applikationsgränsen har över-
skridits (mycket hårt underlag)

■ Olämpligt verktyg

■ Tunt stålunderlag (3–5 mm plåt)

■ För låg indrivningskraft

■ Applikationsgränsen har över-
skridits (mycket hårt underlag)

■ För hög indrivningskraft

■ För hög indrivningskraft

■ Fel kolv används

■ Kolven sliten

■ Försök med högre effektinställ-
ning eller starkare patron

■ Kort spik-applikation:
prova DAK 16 P8 (TH)

■ Lång spik-applikation:prova 
X-AL-H

■ Använd samverkande
huvud/bultstyrning

■ Byt till starkare bultpistol typ 
DX 750

■ Försök med annan effektinställ-
ning eller annan patron

■ Prova EDNK 20P8H eller 
ENKK 20-S12 för montage av
tunnplåt

■ Försök med högre effektinställ-
ning eller starkare patron

■ Använd kortare spik
■ Använd kraftigare spik (X-…-H)
■ Använd spik med avtrappat skaft:

DAK 16 P8 (TH)

■ Reducera effektinställningen
■ Använd svagare patron
■ Använd spik med Top Hat
■ Använd spik med bricka, t ex

EDNI … S12

■ Reducera effektinställningen
■ Använd svagare patron

■ Kontrollera kombinationen
spik/kolv

■ Byt kolv

Montage på stål Orsak Åtgärd
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10. Avfallshantering
Hiltis bultpistoler är till stor del framställda av återvinnbara material. En förutsättning för återvinning är att de oli-
ka materialen separeras.
Om Du själv vill medverka till materialåtervinning: demontera vertyget enligt följande:  

Separera delarna enligt följande:

Del/konstruktionsgrupp Huvudmaterial Återvinning

Verktygslåda Plast Plaståtervinning
Ytterhölje Plast / syntetgummi Plaståtervinning
Skruvar, smådelar Stål Metallskrot
Förbrukade patronband Plast / stål Enligt gällande bestämmelser

11. Garanti
Från försäljningsdatum lämnas 5 års garanti på verkty-
get och 12 månaders garanti på spikmagasin/bultstyr-
ning. Garanti lämnas under förutsättning att verktyget
används och sköts enligt bruksanvisningen, att inga
egna ingrepp eller ändringar gjorts på verktyget samt
att endast av Hilti föreskrivna originaltillbehör används.

Garantin omfattar ersättning eller reparation av defekta
delar. Delar i behov av reparation eller utbyte till följd av
normal förslitning omfattas inte av garantin.

Ytterligare anspråk är undantagna, såvida inte annat
strikt föreskrivs i nationella bestämmelser. Framför-
allt är Hilti inte förpliktat att ersätta direkta, indirek-
ta, tillfälliga eller följdskador, förluster eller kostna-
der i samband med, eller på grund av, användning av,
eller omöjlighet att använda verktyget för vilket ända-
mål som helst. Indirekt garanti avseende användning
eller lämplighet för något bestämt ändamål är speci-
ellt uteslutet.

Vid ev. garantianspråk skall verktyget och/eller berörda
delar sändas in till Hilti serviceverkstad.

Denna garanti omfattar Hiltis samtliga skyldigheter och
ersätter alla tidigare eller samtida uttalanden, skriftliga
eller muntliga överenskommelser vad gäller garanti.

Bekräftelse av CIP-provning
Hilti DX 460 har blivit system- och typtestat. Som teck-
en härpå har verktyget ett PTB godkännandemärke med
godkännandenummer S812. På detta sätt garanterar
Hilti att verktyget stämmer överens med typprovet.

Oacceptabla/ej godtagbara defekter, brister etc som kon-
stateras vid användande av verktyget måste rapporte-
ras till ansvarig chef vid godkännandemyndigheten (PTB)
samt till "Office of the Permanent International Com-
mission" (C.I.P.).
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Bullerinformation
enligt tysk lagstiftning (3, GSGV daterad januari 18, 1991):

Karakteristiska A-vägda ljudnivåer för verktyget vid svart patron och effektläge 4 (dvs max. effekt) är:
Trä mot betong (spik: X-DNI72MX)

1b) Ljudeffektnivå LWA, 1S = 108 dB (A)
arbetsplatsrelaterat emissionsvärde LpAImax = 103 dB (A)
(uppmätt i användarens öronhöjd)

1e) Ljudtrycksnivå L’pA, 1s = 95 dB (A)

Avvikelser i arbetsförhållanden kan resultera i andra emissionsvärden.
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