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Spikpistol Bosch GSH 5 CE

Spikpistol, även kallad elektrisk mejsel-
hammare, används för att spika fast kant-
stöd och andra spikade trafikprodukter. 

Spikpistolen i kombination med våra spiktillsatser 
används för att underlätta och effektivisera monte-
ringen, särskilt när det är en längre sträcka som ska 
spikas.

Artikelinformation 
Vikt kg/st 10 kg

Prod info Inkl spiktillsats och ett extra slagstift
EAN nr 7340018164329

Art nr 47700000
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Spiktillsats

Benders Spiktillsats är ett måttanpassat 
verktyg för montering av vår spikade kant-
sten. Varje Spiktillsats är individuellt an-
passad till just den maskin ni valt. Spik-
tillsatsen monteras på en mejselhammare 
enligt monteringsanvisningen på baksidan 
av detta blad. Spiktillsatsen passar till alla 
Benders kantstödsprodukter som monteras 
med stålspik.

Använd aldrig en spiktillsats som inte är tillverkad till 
just er maskin, även om det är samma märke så skiljer 
det oftast även mellan de olika modellbeteckningarna. 

Skötselinstruktion
Kontrollera dagligen att det är 4 mm mellan spetsen 
och slagstiftets högsta punkt när slagstiftet är i sitt 
nedersta läge. Om avståndet är mindre så lägg 
emellan fler brickor tills avståndet på 4 mm har 
uppnåtts. Om det är större än 4 mm tas brickor bort 
tills 4 mm har uppnåtts. Justeringen är enkel att 
utföra genom att den nedersta muttern lossas på det 
fjäderbelastade parallellstaget och den slitsade hylsan 
tas bort, därefter tas den nedre gummiringen och 
distansröret på slagstiftet bort och brickorna läggs till 
/ tas bort. Sätt tillbaka distansröret och gummiringen 
och skruva till sist tillbaka muttern som håller den 
slitsade hylsan på plats. 

Kontrollera att parallellstaget indikerar att spiken är 
helt neddriven när spiktillsatsen är helt ihopskjuten. 
Parallellstaget skall vara i nivå med signal rörets 
ovankant. 

Kontrollera att gummiringar och distansröret är 
oskadat. Behöver dessa bytas kontakta Benders på  
tel 010-888 00 00. 

Artikelnummer
Spiktillsats 47xxxxxx

Fakta
Material: Stål, Järn och Gummi
Yta: Lackerad
Färg: Blå och Silvermetallic
Vikt:  ca 3 kg
Reservdelar: Slagstift, gummibussningar, brickor och slitsad styrhylsa.

För ett lyckat resultat
Kontrollera regelbundet att stenen sitter fast i 
asfalten och inte går att lyfta upp några millimeter 
från asfalten detta indikerar att spiken är för dåligt 
islagen och att spiktillsatsen skall justeras enligt 
skötselinstruktionen. 

Om sprickor eller flisor uppstår skall spiktillsatser 
justeras enligt skötselinstruktionen. 

Fortsatt spikning efter att spiken är nedslagen till 
inställd nivå kan ge sprickor i stenen eftersom 
slagstiftet då påverkar stenen och inte spikhuvudet. 
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Monteringsbild 1. Demontera det främre handtaget och sätt in slagstiftet i 
chucken. 

Monteringsbild 5. Nu är det klart att börja spika fast dina spikade kantstöd. 

Monteringsbild 2. Montera klämringen runt halsen på maskinen bakom 
chucken (där det främre handtaget har suttit) men dra inte fast skruvarna helt. 

Monteringsbild 3. Kontrollera att det är 4 mm mellan spetsen och slagstiftets 
högsta punkt när slagstiftet är i sitt nedersta läge. Om avståndet är mindre 
så lägg emellan fler brickor tills avståndet på 4 mm har uppnåtts. Om det är 
större än 4 mm tas brickor bort tills 4 mm uppnåtts. Justeringen är enkel att 
utföra genom att den nedersta muttern lossas på det fjäderbelastade paral-
lellstaget och den slitsade hylsan tas bort, därefter tas den nedre gummi-
ringen och distansröret på slagstiftet bort och brickorna läggs till / tas bort. 
Sätt tillbaka distansröret och gummiringen och skruva till sist tillbaka muttern 
som håller den slitsade hylsan på plats. 

Monteringsbild 4. Justera in parallellstaget så att parallellstaget är i nivå 
med signalrörets övekant när slagstiftet är nere i sitt nedersta läge genom att 
flytta klämringens läge på maskinens hals (spåret för det främre handtaget) 
och skruva fast klämringen. Räcker inte detta finns det justeringsmöjligheter 
på den gängade stången som håller fast den slitsade hylsan lossa då båda 
muttrarna och skruva upp/ner den övre muttern och lås fast parallellstaget 
med den undre muttern. 

4 mm
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