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     Working direction 
  

   

      Arbeitsrichtung 
   

 

     Direction de travail   

 

    Werkrichting            

 

    Arbejde retning 

 

    Kierunek pracy   
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        Dansk 
 

Vigtige sikkerheds instruktioner 
 

Vigtige instruktioner og advarsler er lokaliseret på maskinen ved hjælp af 
symboler: 
 

 
 

Læs betjeningsvejledningen 
 
 

 

 
Arbejd koncentreret og med stor omhu. Hold 
arbejdspladsen ren, og undgå farlige situationer. 
 

 

 
Vorkehrungen zum Schutz des Bedieners treffen. 

 

Under arbejdet bør du bære høreværn, beskyttelsesbriller, støvmaske, 
beskyttelseshandsker og robust arbejdstøj! 
 

 
Anvend høreværn 

 
Anvend sikkerhedsbriller 

 
Anvend støvmaske 

 
Anvend beskyttelseshandsker 

 

 
Advarsel om general fare 

 
Advarsel om højspænding 

 
Advarsel om varm overflade 

 
 
 

Fare for at blive revet, flået eller klemt. 
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Tekniske data 
 

Rillefræser EMF 150.1 
 

Spænding:  230 V ~ 
Motoreffekt: 2300 W 
Best. nummer: 0671A000 

 

Frekvens:    50 / 60 Hz 
Hastighed uden belastning:  7500 omdr./min   
Max. klinge diameter:   150 mm 
Hulstørrelse:    Ø 22.2 mm 
Skæredybde max.:                                 45 mm 
Skærebredde max.:                                46 mm  
Beskyttelsesklasse:   II    
Beskyttelsesgrad:   IP 20 
Nettovægt:    6,1 kg 
Støjdæmpet efter:   EN 55014 og EN 61000 
 

Tilgængeligt tilbehør: 
 Best. nummer: 
Diamant skæreskive Standard 37440000 
Diamant skæreskive Premium 37441000 
Industristøvsuger DSS 35 M iP 0991900 

 

Anvendelsesområder: 
 Mursten Beton Gasbeton Granit Sandsten Fliser 
Standard xxx  xx  xxx x 
Premium xxx xxx x xx x xx 

 x = egnet                    xx = mere egnet                   xxx = optimal 
 

Indhold i leveringskarton 
 

Rillefræser med 2 diamant skæreskiver (standard), værktøj og skæreskiver i 
en robust plast kasse. 
 

Formål 
 

Rillefræseren må kun bruges komplet monteret, i henhold til 
monteringsvejledningen. 
 

Rillefræseren er beregnet til professionel brug. 
 

Sammen med en klasse-M støvsuger, og de rette diamantskæreskiver, er 
rillefræseren beregnet til at skære riller og fordybninger i mineralske 
materialer, som f. eks: beton, mursten, gas beton, granit, kalksten og fliser 
uden at bruge vand. 
Anvend kun skæreskiver der er anbefalet af leverandøren. 
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Sikkerhedsinstruktioner 

 

 
 

Sikkert arbejde med maskinen er kun muligt, hvis du læser 
disse brugsanvisninger fuldstændig og nøje følger 
anvisningerne heri.  
Hertil kommer, at de generelle sikkerheds anvisninger i 
den vedlagte brochure skal iagttages. Deltag evt. i et 
praktisk kursus før første brug. Opbevar alle 
sikkerhedsinstrukser og anvisninger til senere brug. 
 

 

Sikkert arbejde med maskinen er kun muligt, hvis du læser 
disse brugsanvisninger fuldstændig og nøje følger 
anvisningerne heri.  
Hertil kommer, at de generelle sikkerheds anvisninger i den 
vedlagte brochure skal iagttages. Deltag evt. i et praktisk 
kursus før første brug. 

 
 

Maskinen må ikke blive våd, eller bruges i fugtige omgivelser. 

� Brug ikke værktøjet i omgivelser med fare for eksplosion. 
� Undgå at arbejde på stiger. 
� Skær ikke i asbestholdige materialer. 
� Modifikationer af værktøjet er forbudt. 
� Brug aldrig maskinen uden støvskærmen. 
� Bær aldrig værktøjet i sit kabel og tjek altid værktøj, kabel og stik før 

brug. Defekter må kun repareres af fagfolk. Indsæt kun stikket i 
stikkontakten, når værktøjet er afbrudt. 

� Tilslut kun maskinen med fejlstrømsrelæ på max. 30 mA ved udendørs 
arbejde.  

� Maskinen må kun køre under tilsyn. Træk stikket ud og sluk maskinen, 
hvis den ikke er under opsyn, fx i tilfælde af opsætning og nedtagning af 
maskinen, sæt kun stikket i stikkontakten når maskinen er slukket. 

� Sluk maskinen, hvis den pludselig stopper, uanset grund. På denne 
måde kan du undgå, at den starter pludseligt hvis den ikke er  under 
opsyn. 

� Brug ikke maskinen, hvis en del af motorhuset er beskadiget, eller i 
tilfælde af skader på kontakten, kabel eller stikket.  

� Vær opmærksom på at den max hastighed der står på skæreskiven 
ikke er højere end den hastighed der står på maskinen. 

� Brug KUN diamant skæreskiver på maskinen. 
� Skiverne må kun bruges til det anbefalede. F. eks: Slib ikke på muren 

med siderne af skæreskiven.  
� Skæreskiverne skal opbevares og bruges som foreskrevet af 

producenten. 
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� Skæreskive flanger og andet tilbehør, skal passe meget nøjagtigt på 
spindlen af maskinen. Brug ingen reducerringe eller adaptere. 

� Undersøg tilbehøret før brug. Brug ingen produkter der er defekte, 
revnet, eller i stykker på andre måder. 

� Før brug, skal du sørge for, at værktøjet er korrekt fastsat og 
fastspændt.  
Lad det køre inaktiv i omkring 30 sekunder i en sikker position. Hvis 
betydelige vibrationer opstår, eller hvis andre fejl opdages, sluk straks. 

� Før altid kabel, og støvslange bagud, væk fra maskinen. 
� El-værktøjet skal inspiceres visuelt af en tekniker med regelmæssige 

mellemrum. 
� Berør ikke roterende dele. 
� Personer under 16 år må ikke betjene maskinen. 

                                       
� Under brug, skal brugeren og andre personer stående i nærheden bære 

høreværn, beskyttelsesbriller, sikkerhedshjelm samt 
beskyttelseshandsker. 

� Pas på at andre personer omkring arbejdspladsen ikke rammes af 
partikler der flyver rundt.. 

� Hold håndtagene tørre, rene og fri for olie og fedt. 
� OBS! Skiverne drejer stadig rundt et stykke tid efter at maskinen er 

slukket. 
 

For yderligere sikkerhedsforskrifter henvises til vedlagte folder! 
 

                
 
 
 
 
Kontroller først, korrespondancen af spænding og frekvens og sammenligne 
dem med oplysningerne på Mærkepladen. Spændings forskelle fra + 6 % til - 
10 % er tilladt. 
 

Rille fræseren er produceret i beskyttelsesklasse II. 
Brug kun et forlængerkabel med tilstrækkeligt tværsnit. Et tværsnit, som er 
for lille kan føre til et kraft tab samt overophedning af maskine og kabel  
 

Maskinen er udstyret med langsom opstart, der sikrer at strømnettet ikke 
afbrydes, hvis ampereniveauet bliver for højt.  
 
 
 
 
 
 

Elektrisk tilslutning 
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Tænd og sluk af maskinen 
 

Rillefræser EMF 150.1 er udstyret med en låsefunktion i kontakten 
 

  
Fig.1 
 

Brugsvejledning 
 
Udvis forsigtighed, når der skæres riller i bærende vægge; se afsnittet 
"Oplysninger om strukturelle beregninger". 
 
Pres ikke maskinen så hård, at skiven standser. 
 
Brug kun rillefræseren til tørskæring.    
 
For justering af skæredybden, se afsnittet om: ”forindstilling af skæredybde”. 
For at kompensere for unøjagtigheder, der kan opstå når det udskårne 
stykke brækkes af, skal skæredybden sættes til at være ca 3 mm dybere 
end den ønskede rilledybde. 
Placer maskinen med den forreste/ nederste rulle på overfladen. Tænd for 
maskinen, og sænk stille og roligt maskinen ind i materialet. 
  
Styr maskinen med begge håndtag, for at sikre at tilførslen passer med det 
materiale der skæres i. 
 
Rillefræseren skal altid arbejde i en opafgående retning. Ellers er der 
fare for at maskinen bliver skubbet ukontrolleret ud af rillen 
 
Fjern de resterende murdele med hammer og mejsel. 
Det er ikke muligt at skære i buer, da diamant skiverne kunne blokere i 
materialet. 
 
Når der brydes gennem vægge, og lign. med en mejsel hammer, kan de 
fleste skader på overfladen materiale undgås ved først at skære en med 
rillefræseren på maksimal dybde. 
 
Ved skæring i ekstremt hårdt materiale, kan diamant skiven blive 
overophedet og herved blive skadet. Dette kan ses når det begynder at 
gnistre fra skiven. 

 
Aktivering: Skub kontakten frem (1) 
                        og derefter ned (2)  

                           
Deaktivering: Tryk på kontakten. 
 
 

1 
2 
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I dette tilfælde, stop skæreprocessen, og lad klingen køre frit, uden 
belastning, i et stykke tid for at køle ned igen. 
 
Mærkbart faldende arbejdsfremskridt, små gnister fra skiven, kan være tegn 
på at skiven er ved at være sløv. Skær herefter i abrasiv materiale f. eks 
sandsten, for at åbne skiven op igen. 
 

Forud indstilling af skæredybde 

 
 

 
 Fig.2 
 

Skifte af diamantskiverne 

    
OBS! 
 
Skæreskiverne, mellemlægsskiverne, og flancebolten, kan blive meget 
varme under skæring. Du kan brænde dine hænde, eller rive dem på 
segmenterne. 
Derfor skal der altid bruges beskyttelseshandsker, når der skiftes 
skæreskiver. 
Før enhver form for arbejde på maskinen, tag stikket ud af 
stikkontakten. 
 

For justering, lås “quick-release” 
håndtaget op. 
 
Ved at dreje beskyttelsesskærmen, 
kan du justere skæredybden på 
skalaen, og låse den på håndtaget 
igen. 
 
Låsehåndtaget skal altid være sikkert 
låst under arbejdsprocessen. 
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Fig.3 

 
 Fig.4 

• Indstilling af rillebredden: 
 

Rillebredden indstilles efter antallet og tykkelsen af mellemlægningsskiverne, 
der ligges mellem diamantskiverne. 
 

Rillebredden er udregnet som følger: Rillebredde = tykkelse på 
mellemlægningsskiver + tykkelse på diamantskæreskiverne. 
 

Tykkelse på mellemlægningsskiver: 2, 3, 4, 5, 10 og 17 mm 
 

 
 Fig 5 
 
 
Tryk på spindellåseknappen for at låse arbejdsspindlen. (se pilen på Fig. 4) 
 

Tryk på spindellås knappen for at låse 
arbejdsspindlen. 
 
Tryk kun på spindellåseknappen, når 
arbejdsspindlen står helt stille. 
 
Ellers kan der forekomme skader på 
maskinen. 

 
Løsn flancebolten med flancenøglen, og tag 
såvel diamantskiverne som 
mellemlægsskiverne ud. 
 
Rengør arbejdsspindlen og alle de dele 
der skal monteres.  
 

Først skal bagflancen monteres på 
arbejdsspindlen. (se pilen) 
 
Bagflancen skal vende så uddybningen vender 
korrekt på arbejdsspindlen.  
 
Monter skæreskiver og mellemlægningsskiver 
på arbejdsspindlen, i den ønskede rillebredde. 
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Skru flancebolten på plads, og stram den med flancenøglen. (se Fig. 5) 
 

• Uanset hvad rillebredde der ønskes, skal alle 
mellemlægningsskiverne monteres. 
Ellers vil diamantskæreskiverne sidde løse under brug, og medføre 
skader på brugeren. 

• Mindst en af mellemlægningsskiverne skal være monteret 
mellem diamantskæreskiverne. 

• Når diamantskæreskiverne monteres, skal du sikre dig at 
retningspilene på skiverne, passer med retningspilene på 
maskinen. (se pilen på motorhuset) 

• Skift altid diamantskiverne i sæt.  
 
Lad maskinen køre uden belastning i et kort tidsrum, i en sikker position. 
Hvis maskinen ikke kører let rundt, stop den med det samme. 
 

Brug altid originalt tilbehør. 
 

Rillefræseren er i kraft og hastighed, optimalt justeret til Eibenstock-
diamantskæreskiverne. 
 

Således du altid opnår det bedste resultat, taget materialet der skæres 
i, i betragtning. (se tilbehør) 
 

Støvudtag 

 
Støv der forekommer under arbejdet, er sundhedsskadeligt. Det er 
defor at EMF 150, skal bruges sammen med en støvsuger, samt at der 
skal bæres støvmaske. 
 
Våd/tør støvsugeren DSS 35 M iP er tilgængelig som tilbehør. 
Den kan tilsluttes direkte til støvskærmen. 
 

 
Fig.6 

 
 
Støvslangen kan låses fast, så den 
ikke falder ud, ved hjælp af 
slangelåsen.(se pilen) 
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Abb.7 

 
Abb.8 
 

Når du sætter studsen ind i hullet, træk ud i ringen på støvskærmen, og drej 
studsen indtil at låsen aktiveres. Nu er støvslangen aktiveret.  
 

Overbelastningssikring 
 
For at beskytte brugeren, motoren og værktøjet, er rillefræseren udstyret 
med en elektronisk og en termisk overbelastningssikring. 
 

Elektronisk: For at advare brugeren om en overbelastning af maskinen, 
hvis der lægges for hårdt pres under skæringen, er den 
udstyret med en LED lampe i håndtaget. Hvis skæringen 
forgår optimalt, vil lampen ikke lyse. Men når maskinen 
bliver overbelastet, lyser denne lampe rødt. Så er det 
nødvendigt at give maskinen en pause i skæringen. Afbryd 
arbejdet, og tænd og sluk for maskinen, nu er den klar til at 
skære igen. 

 

Termisk: I tilfælde af permanent overbelastning, beskytter en 
termisksikring motoren for at blive ødelagt. Maskinen slukker 
automatisk, og kan først genstartes efter en bestemt 
afkølingsperiode. (ca. 2 min) Køleperiode afhænger af 
temperaturen på motoren, og den omgivende temperatur. 

 

Information om strukturelle beregninger 
 

Riller i bærende vægge er underlagt DIN 1053 del 1 standarden, eller land-
specifikke omstændigheder. 
Disse omstændigheder skal overholdes under alle omstændigheder. 

 
 
 
For at lave et passende hul i studsen på 
støvslangen, gør som følger: 
 
Stik studsen fra støvslangen ind i hullet 
på støvskærmen. 
 
Marker dybden på studsen med et stykke 
kridt.(se pilen) 
 
 
 
Bor et hul 13 mm under den markerede 
linje, med et 6 mm bor ind i studsen. 
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Før arbejdet begyndes, konsuler med den ansvarlige struktur ingeniør, 
arkitekt, eller den bygningsansvarlige. 
Den tilladte rilledybde og bredde, afhænger af rillelængde, væg tykkelse 
samt materialet. 
 

Vedligeholdelse 

 

 
Før der begyndes på vedligeholdelse, skal stikket tages 
ud af stikkontakten. 
 

Reparationer skal udføres af kvalificerede og erfarne folk. Efter enhver 
reparation, skal maskinen efterses af en el-specialist. 
På grund af sit design, har maskinen brug for et minimum af vedligeholdelse 
og pleje. Følgende punkter skal dog iagttages: 
 

� Hold altid maskinen og ventilationsåbninger rene for støv. 
� Under arbejdet, vær opmærksom på at der ikke kommer partikler ind i 

maskinen. 
� I tilfælde af defekt, skal reparationen udføres af et autoriseret 

værksted. 
Kundeservice besvarer dine spørgsmål vedr. reparation og vedligeholdelse 
af dit produkt samt reservedele. 
EIBENSTOCK brugerrådgivningsteamet vil gerne hjælpe dig med at besvare 
spørgsmål vedr. vores produkter og deres tilbehør. 

 

Miljøbeskyttelse 

 

Råstofgenanvendelse i stedet for bortskaffelse af affald 
 

For at undgå skader under transport, skal maskinen leveres i robust 
transportemballage. Indpakningen samt værktøj og tilbehør er fremstillet af 
genbrugsmaterialer og kan bortskaffes i overensstemmelse hermed.  
Værktøjets plastkomponenter er mærket i overensstemmelse med deres 
materiale, hvilket gør det muligt at fjerne miljøvenlig og differentieret på 
grund af tilgængelige indsamlingssteder. 
 

 
 
 

 

Kun for EU lande 
 

Elektrisk værktøj må ikke bortskaffes sammen med 
husholdningsaffald! 
 

Under overholdelse af EU-direktiv 2012/19/EU om affald af 
elektrisk og elektronisk udstyr og dets gennemførelse i 
overensstemmelse med national lovgivning, elektriske 
værktøjer, som har nået til afslutningen af deres levetid 
skal indsamles særskilt og sendes tilbage til en 
genbrugsstation. 
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Støjniveau / Vibrationer 
 
Måleværdier for støj beregnet iht. EN 60745. 
Værktøjets A-vurderede lydtrykniveau er typisk: 
Lydtrykniveau          LpA     83 dB(A) 
Lydeffektniveau       LwA     94 dB(A) 
Usikkerhed              K          3 dB 

 
Bær høreværn! 

Samlede vibrationsværdier ah og usikkerhed K beregnet iht. EN 60745: 
Hånd-/arm-vibrationen er typisk lavere end           ah   2,4  m/s2 

Usikkerhed                                                             K   1,3  m/s2  
 

Det erklærede vibrationsniveau repræsenterer de vigtigste anvendelser af 
værktøjet. Men hvis værktøjet bruges til forskellige formål, med forskelligt 
tilbehør eller dårligt vedligeholdt, kan vibrationsstørrelserne variere. Dette 
kan markant øge belastningen i løbet af den samlede arbejdsperiode. 

Et skøn over niveauet for udsættelse af vibrationer, bør også tage hensyn til 
de tidspunkter, hvor værktøjet er slukket, eller når det kører, men ikke faktisk 
gør jobbet. Dette kan i væsentlig grad reducere belastningen over den 
samlede arbejdsperiode. 
Yderligere sikkerhedsforanstaltninger for at beskytte operatøren fra 
virkningerne af vibrationer såsom: vedligeholde værktøj og tilbehør, holde 
hænderne varme, organisering af arbejdsmønstre. 
 

Støvbeskyttelse 
 

Støv fra materiale så som maling der indeholder bly, nogle træ typer, 
mineraler og metal kan være skadelige. Kontakt med, eller indånding af 
dette støv, kan forsage allergiske reaktioner og/ eller åndedrætssygedomme 
til brugeren eller tilskuere. 
Visse former for støv er klassificeret som kræftfremkaldende, så som ege- 
og bøgetræstøv især i forbindelse med tilsætningsstoffer til træbehandling 
(chromat, træbehandlingsmiddel). Materiale, som indeholder asbest, må kun 
behandles af specialister. 
� Hvor brug af støvudsugning er muligt, skal det benyttes. 
� For at sikre et højt niveau af støvsamling, brug da industri støvsuger 

DSS 35 M iP, for opsugning af træ og/eller mineraler sammen med 
denne maskine. 

� Arbejdspladsen skal være godt ventileret. 
� Brugen af støvmaskine klasse P2 anbefales. 
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Garanti 
 
I henhold til vores generelle betingelser for levering til forretninger, er 
leverandøren nødt til at give kunden en garantiperiode på 12 måneder for 
mangler (skal dokumenteres ved faktura eller følgeseddel).  
 
Skader som følge af naturlig slitage, overbelastning eller forkert håndtering, 
er undtaget fra denne garanti.  
 
Skader som følge af materiale fejl eller produktions fejl skal elimineres gratis 
ved enten reparation eller udskiftning.  
Klager vil blive accepteret, hvis værktøjet er leveret i samlet stand til 
fabrikanten eller et autoriseret Eibenstock servicecenter. 
 

  Overensstemmelseserklæring 
 
Vi erklærer som eneansvarlig, at det produkt, der er beskrevet under 
„Tekniske data“, opfylder alle bestemmelser i direktiverne  
2011/65/EU, 2014/30/EU, 2006/42/EF med tilhørende ændringer samt 
følgende standarder: EN 60745‚ EN 50581. 
 
Teknisk dossier (2006/42/EF) ved: 
 

Elektrowerkzeuge GmbH Eibenstock 
Auersbergstraße 10 
D – 08309 Eibenstock 
 
 

                      
Lothar Lässig                                              Frank Markert 
General Manager                                        Head of Engineering 
 
04.06.2018 
 
Ret til ændringer forbeholdes. 
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Ihr Fachhändler 
Your distributor 
Votre marchand spécialisé 
Uw distributeur 
Din forhandler 
Wasz sprzedawca 
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