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SVENSKA (Originalbruksanvisning) 
Förklaring till översiktsbilderna 

1-1. Spindellås 
2-1. Avtryckare 
2-2. Låsknapp 
3-1. Sidohandtag 
4-1. Sprängskydd för sliprondell 
4-2. Skruv 
4-3. Lagerhus 
5-1. Sprängskydd för sliprondell 
5-2. Lagerhus 
5-3. Mutter 
5-4. Spak 
6-1. Mutter 
6-2. Spak 
7-1. Låsmutter 

7-2. Sliprondell med försänkt 
centrumhål/multirondell 

7-3. Innerfläns 
8-1. Tappnyckel för låsmutter 
8-2. Spindellås 
9-1. Låsmutter 
9-2. Sliprondell 
9-3. Gummiplatta 
11-1. Koppformad stålborste/konisk 

stålborste 
12-1. Låsmutter 
12-2. Kap-/diamantskiva 
12-3. Innerfläns 
12-4. Sprängskydd för kap-/diamantskiva.

13-1. Låsmutter 
13-2. Yttre fläns 78 
13-3. Kap-/diamantskiva 
13-4. Innerfläns 78 
13-5. Sprängskydd för kap-/

diamantskiva. 
14-1. Utblås 
14-2. Luftintag 
15-1. Kommutator 
15-2. Hartsspets 
15-3. Kolborste 
16-1. Skruvmejsel 
16-2. Kolhållarlock 

SPECIFIKATIONER 
Modell GA7010C GA9010C

Diameter på rondell med försänkt centrumhål 180 mm 230 mm 
Max. tjocklek för slipskiva 6,5 mm 

Spindelgänga M14 M14
Märkvarvtal (n) / Obelastat varvtal (n0) 8 400 min-1 6 000 min-1 

Längd 453 mm 453 mm 
Vikt 4,3 kg 4,5 kg 

Säkerhetsklass /II 
• På grund av vårt pågående program för forskning och utveckling kan dessa specifikationer ändras utan föregående meddelande. 
• Specifikationerna kan variera mellan olika länder. 
• Vikt i enlighet med EPTA-procedur 01/2003 

ENE048-1 

Användningsområde 
Maskinen är avsedd för slipning och kapning i trä och 
stenmaterial utan användning av vatten. 

ENF002-2 

Strömförsörjning 
Maskinen får endast anslutas till elnät med samma 
spänning som anges på typplåten och med enfasig 
växelström. De är dubbelisolerade och får därför också 
anslutas i ojordade vägguttag.  

ENG905-1 

Buller 
Typiska A-vägda bullernivån är mätt enligt EN60745: 

Modell GA7010C 

Ljudtrycksnivå (LpA): 90 dB (A) 
Ljudtrycksnivå (LWA): 101 dB (A) 
Mättolerans (K) : 3 dB (A) 

Modell GA9010C 

Ljudtrycksnivå (LpA): 91 dB (A) 
Ljudtrycksnivå (LWA): 102 dB (A) 
Mättolerans (K) : 3 dB (A) 

Använd hörselskydd 

ENG900-1 

Vibration 
Vibrationens totalvärde (tre-axlars vektorsumma) mätt 
enligtEN60745: 

Modell GA7010C 

Arbetsläge: planslipning 
Vibrationsemission (ah,AG) : 9,5 m/s2 

Mättolerans (K): 1,5 m/s2 

Arbetsläge: skivslipning 
Vibrationsemission (ah,DS): 2,5 m/s2 

Mättolerans (K): 1,5 m/s2 

Modell GA9010C 

Arbetsläge: planslipning 
Vibrationsemission (ah,AG) : 9,5 m/s2 

Mättolerans (K): 1,5 m/s2 

Arbetsläge: skivslipning 
Vibrationsemission (ah,DS): 2,5 m/s2 

Mättolerans (K): 1,5 m/s2 
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ENG902-1 

• Det deklarerade vibrationsemissionsvärdet har 
uppmätts i enlighet med standardtestmetoden och 
kan användas för jämförandet av en maskin med 
en annan. 

• Det deklarerade vibrationsemissionsvärdet kan 
också användas i preliminär bedömning av 
exponering för vibration. 

• Det deklarerade vibrationsemissionsvärdet 
används för maskinens huvudsakliga 
arbetsuppgifter. Om maskinen används för andra 
arbetsuppgifter däremot kan 
vibrationsemissionsvärdet bli annorlunda. 

 

VARNING! 
• Viberationsemissionen under faktisk användning 

av maskinen kan skilja sig från det deklarerade 
emissionsvärdet, beroende på hur maskinen 
används. 

• Se till att hitta säkerhetsåtgärder som kan skydda 
användaren och som grundar sig på en 
uppskattning av exponering i verkligheten (ta med i 
beräkningen alla delar av användandet såsom 
antal gånger maskinen är avstängd och när den 
körs på tomgång samt då startomkopplaren 
används). 
 

ENH101-16 

Gäller endast Europa 

EU-konformitetsdeklaration 
Vi Makita Corporation som ansvariga tillverkare 
deklarerar att följande Makita-maskin(er): 
Maskinbeteckning:  
Vinkelslipmaskin 
Modellnr./ Typ: GA7010C,GA9010C 
är för serieproduktion och 
Följer följande EU-direktiv: 

2006/42/EC 
Och är tillverkade enligt följande standarder eller 
standardiseringsdokument: 

EN60745 
Den tekniska dokumentationen förs av: 

Makita International Europe Ltd. 
Technical Department, 
Michigan Drive, Tongwell, 
Milton Keynes, Bucks MK15 8JD, England 
 

30.1.2009 

 
000230 

Tomoyasu Kato 
Direktör 

Makita Corporation 
3-11-8, Sumiyoshi-cho, 

Anjo, Aichi, 446-8502, JAPAN 
 

 

GEA010-1 

Allmänna säkerhetsvarningar för 
maskin 

 VARNING Läs igenom alla säkerhetsvarningar 
och instruktioner. Underlåtenhet att följa varningar och 
instruktioner kan leda till elektrisk stöt, brand och/eller 
allvarliga personskador. 

Spara alla varningar och instruktioner 
för framtida referens. 

GEB033-7 

SÄKERHETSVARNINGAR FÖR 
SLIPMASKIN 
Säkerhetsvarningar för slipning, stålborstning eller 
abrasiv skärning: 
1. Den här maskinen är utformad för att användas 

för slipning, stålborstning eller som skärverktyg. 
Läs alla säkerhetsvarningar, instruktioner, 
illustrationer som medföljer den här maskinen. 
Underlåtenhet att följa alla instruktioner nedan kan 
leda till elstötar, brand och/eller allvarlig skada. 

2. Den här maskinen rekommenderas inte för 
poleringsarbeten. Används maskinen till andra 
arbeten än de avsedda, kan det orsaka fara och 
personskada. 

3. Använd inte tillbehör som inte är särskilt 
tillverkade och rekommenderade av 
maskinens tillverkare. Även om tillbehöret 
passar maskinen, innebär det inte säker funktion. 

4. Tillbehörets märkvarvtal måste vara minst lika 
med det maximala varvtalet som anges på 
maskinen. Tillbehör som används över 
märkvarvtalet kan gå sönder och orsaka skador. 

5. Tillbehörets ytterdiameter och tjocklek skall 
vara anpassat till maskinens kapacitet. 
Tillbehör i olämplig storlek kan inte skyddas eller 
styras tillräckligt väl. 

6. Gängorna på tillbehör som monteras måste stämma 
överens med spindelgängorna på slipmaskinen. 
För tillbehör som monteras med flänsar måste 
centrumhålet på tillbehöret passa på flänsens 
styrdiameter. Tillbehör som inte passar exakt på 
maskinens monteringsbeslag roterar ojämnt, vibrerar 
kraftigt och kan leda till att du förlorar kontrollen. 

7. Använd inte skadade tillbehör. Kontrollera 
tillbehör som sliprondeller efter hack och 
sprickor, underlagsplattor efter sprickor, slitage 
och stålborstar efter lösa eller brutna trådar. Om 
du tappar maskinen eller ett tillbehör, kontrollera 
efter skador eller sätt i ett oskadat tillbehör. Efter 
inspektion och installation av ett tillbehör, ställ 
dig och andra närvarande bort från det roterande 
tillbehörets riktning och kör maskinen på full 
hastighet utan last i en minut.Skadade tillbehör går 
normalt sönder under den här testtiden. 
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8. Använd personlig skyddsutrustning. Använd 
visir, ögonskydd eller skyddsglasögon 
beroende på arbetet. Om det är lämpligt, 
använd dammask, hörselskydd, handskar och 
skyddsförkläde som kan skydda mot avskrap 
eller små fragment från arbetsstycket. 
Ögonskyddet måste kunna stoppa flygande 
fragment som uppstår vid olika arbeten. 
Dammasken eller andningsmasken måste kunna 
filtrera partiklar som uppstår vid arbetet. Att 
utsättas för ihållande högt och intensivt ljud kan 
orsaka hörselskador. 

9. Håll personer i omgivningen på säkert avstånd 
från arbetsområdet. De som befinner sig i 
arbetsområdet ska bära personlig 
skyddsutrustning. Delar av arbetsstycket eller 
defekta tillbehör kan flyga iväg och orsaka skador 
utanför arbetsområdet. 

10. Håll maskinen endast i de isolerade handtagen 
när du utför arbete där verktyget kan komma i 
kontakt med en dold elkabel eller maskinens 
kabel. Om verktyget kommer i kontakt med en 
strömförande ledning blir maskinens metalldelar 
strömförande och kan ge operatören en elektrisk stöt. 

11. Placera nätsladden bort från det roterande 
tillbehöret. Om du förlorar kontrollen, kan 
nätsladden kapas eller fastna och din hand eller 
arm kan dras in i det roterande verktyget. 

12. Lägg aldrig maskinen åt sidan förrän den har 
stannat helt. Det roterande tillbehöret kan gripa 
tag i underlaget och du kan förlora kontrollen över 
maskinen. 

13. Kör inte maskinen när du bär det vid din sida. 
Oavsiktlig kontakt med det roterande tillbehöret 
kan fastna i dina kläder, och dra in tillbehöret mot 
kroppen. 

14. Rengör regelbundet maskinens 
ventilationsöppningar. Motorns fläkt suger in 
damm i höljet och överdriven ansamling av 
pulvriserad metall kan orsaka elektrisk fara. 

15. Använd inte maskinen i närheten av 
lättantändliga material. Gnistor kan antända 
dessa material. 

16. Använd inte tillbehör som kräver flytande 
kylvätskor. Att använda vatten eller andra 
flytande kylvätskor kan orsaka dödsfall eller 
elektriska stötar. 

Bakåtkast och relaterade varningar 
Bakåtkast är en plötslig reaktion på fastnypt roterande 
hjul, underlagsplatta, borste eller annat tillbehör. Nyp 
och kärvning orsakar stegring av det roterande 
tillbehöret, och orsakar i sin tur att den okontrollerade 
maskinen tvingas i motsatt riktning vid kärvningspunkten. 
Om en slipskiva till exempel nyper fast i arbetsstycket, 
kan skivans kant som går in i fästpunkten skära in i 
materialet och orsaka att hjulet hoppar ur och kastas 
bakåt. Hjulet kan antingen hoppa mot eller från 
användaren, beroende på hjulets rörelseriktning vid 

kärvningspunkten. Slipskivor kan även gå sönder under 
dessa omständigheter. 
Bakåtkast beror på ovarsamhet och/eller felaktiga 
arbetsrutiner eller omständigheter för maskinen och kan 
undvikas genom att vidta nedanstående förebyggande 
åtgärder. 

a) Håll stadigt i maskinen och ställ dig så att 
din kropp och arm kan motverka krafterna vid 
bakåtkast. Använd alltid ett extrahandtag, om 
sådant finns, för att maximal kontroll vid 
bakåtkast eller vridningsrörelsen vid start. 
Användaren kan kontrollera vridrörelsen eller 
krafterna vid bakåtkast om rätt 
försiktighetsåtgärder vidtas. 
b) Håll aldrig handen i närheten av det 
roterande tillbehöret. Tillbehöret kan kastas 
bakåt över din hand. 
c) Ställ dig inte dit maskinen kommer att flytta i 
händelse av bakåtkast. Bakåtkast kommer att 
driva verktyget i motsatt riktning till hjulets rörelse 
vid kärvningspunkten. 
d) Var försiktig vid arbeten på hörn, vassa 
kanter etc. Undvik att studsa och klämma 
tillbehöret. Hörn, skarpa kanter eller studsning har 
en tendens att klämma det roterande tillbehöret 
och orsaka förlorad kontroll eller bakåtkast. 
e) Montera inte en sågkedja, snidarblad eller ett 
tandat sågblad. Sådana blad orsakar ofta 
bakåtkast och förlorad kontroll. 

Säkerhetsvarningar för slipning och abrasiv 
skärning: 

a) Använd endast de skivor som 
rekommenderas för din maskin och det 
särskilda sprängskyddet för skivan. Skivor som 
inte tillverkats för maskinen kan inte skyddas 
tillräckligt och är inte tillförlitliga. 
b) Slipytan på nedsänkta skivor måste 
monteras under planet från sprängskyddets 
kant. En felaktigt monterad skiva som sticker 
utanför planet från sprängskyddets kant är inte 
tillräckligt skyddad. 
c) Sprängskyddet måste vara ordentligt fäst vid 
maskinen och placerat för maximal säkerhet, 
så att minsta möjliga yta av skivan är öppen 
mot användare. Sprängskyddet skyddar 
användaren mot trasiga skivdelar, oavsiktlig 
kontakt med skivan och gnistor som kan antända 
kläder. 
d) Skivorna får endast användas till 
rekommenderade arbetsuppgifter. Till exempel: 
slipa inte med en kapskivas utsida. 
Slipkapskivor är avsedda för kantslipning, 
sidokrafter kan spränga sådana skivor. 
e) Använd alltid oskadade skivflänsar i rätt 
storlek och form till din skiva. Rätt skivflänsar 
stöder skivan och minskar risken för att skivan går 
sönder. Flänsar till kapskivor kan skilja sig från 
flänsar till slipskivor. 
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f) Använd inte nedslitna skivor från större 
maskiner. Skivor avsedda för större maskiner är 
inte lämpliga för mindre maskiners högre varvtal 
och kan spricka. 

Ytterligare särskilda säkerhetsvarningar för abrasiv 
skärning: 

a) Kärva inte fast kapskivan och använd inte för 
stor kraft. Skär inte onödigt djupt. 
Överbelastning av skivan ökar risken för vridning 
eller nypning av skivan i skäret och risken för 
bakåtkast eller att skivan går sönder. 
b) Ställ dig inte i linje med och bakom den 
roterande skivan. När skivan rör sig ifrån dig, kan 
ett bakåtkast skicka den roterande skivan och 
maskinen mot dig. 
c) När skivan kärvar eller om en skärning avbryts, 
stäng av maskinen och håll maskinen stilla tills 
skivan har stannat helt. Försök aldrig att ta ut 
kapskivan ur skäret när skivan är i rörelse, för att 
undvika bakåtkast. Kontrollera och rätta till eventuella 
brister för att eliminera risken för kärvning. 
d) Starta inte om kapningen med maskinen i 
arbetsstycket. Låt skivan nå full hastighet och 
placera den försiktigt tillbaka i skäret. Skivan 
kan kärva, hoppa ur eller orsaka bakåtkast om 
maskinen startas om i arbetsstycket. 
e) Stötta långa eller stora arbetsstycken för att 
minimera risken för att klingan nyper fast och 
ger bakåtkast. Långa arbetsstycken böjs av sin 
egen tyngd. Placera stöd under arbetsstycket nära 
skärlinjen och stöd på båda sidorna, vid kanten på 
arbetsstycket och på båda sidor av skivan. 
f)  Var extra uppmärksam vid genomstick in i 
en vägg eller andra dolda utrymmen. Den 
utskjutande klingan kan såga av gas- eller 
vattenledningar, elektriska ledningar eller föremål 
som kan orsaka bakåtkast. 

Säkerhetsvarningar särskilt vid slipning: 
a) Använd inte för stora slipskivor. Följ 
tillverkarens rekommendationer när du väljer 
slipskiva. Större slippapper som sticker ut utanför 
underlaget ger risk för rivning och kan orsaka 
kärvning, rivning av skivan eller bakåtkast. 

Säkerhetsvarningar särskilt vid stålborstning: 
a) Var uppmärksam på att trådbitar kastas ut 
från borsten även vid normal användning. 
Överbelasta inte trådarna genom att anlägga 
onödigt stor kraft mot borsten. Trådarna kan 
enkelt gå igenom tunnare klädsel och/eller huden. 
b) Om användning av skydd rekommenderas 
vid stålborstning, tillåt inte att borstskivan eller 
borsten går emot skyddet. Borstens diameter 
kan expandera på grund av belastningen eller 
centrifugalkraften. 

Ytterligare säkerhetsvarningar: 
17. Vid användning av nedsänkta center-rondeller, 

ska endast glasfiberförstärkta rondeller 
användas. 

18. ANVÄND ALDRIG sten-skålskivor med denna 
slipmaskin. Denna slipmaskin är inte 
konstruerad för denna typ av skivor och 
användningen av dessa kan resultera i allvarlig 
personskada. 

19. Var försiktig så att inte spindeln, flänsen (i 
synnerhet monteringsytan) eller låsmuttern 
skadas. Skador på någon av dessa delar kan 
medföra att rondellen förstörs. 

20. Se till att rondellen inte är i kontakt med 
arbetsstycket när du trycker på avtryckaren. 

21. Låt verktyget vara igång en stund innan den 
används på arbetsstycket. Kontrollera att 
skivan inte vibrerar eller skakar vilket kan 
innebära att den är felaktigt monterad eller 
dåligt balanserad. 

22. Slipa endast med den del av rondellen som är 
avsedd för slipning. 

23. Lämna inte maskinen igång. Använd endast 
maskinen när du håller den i händerna. 

24. Rör inte vid arbetsstycket omedelbart efter 
arbetet. Det kan vara extremt varmt och 
orsaka brännskador. 

25. Följ tillverkarens anvisningar för korrekt 
montering och användning av rondeller. 
Hantera rondellerna varsamt och förvara dem 
på säker plats. 

26. Använd inte separata reducerhylsor eller 
adaptrar för att kunna använda sliprondeller 
med större hål. 

27. Använd endast flänsar avsedda för den här 
maskinen. 

28. Kontrollera att gänglängden i rondellen är 
tillräckligt lång för spindellängden om 
rondellen är avsedd att gängas fast. 

29. Kontrollera att arbetsstycket är ordentligt 
fastsatt. 

30. Tänk på att rondellen fortsätter att rotera efter 
att maskinen stängts av. 

31. Om arbetsplatsen är extremt varm och fuktig, 
eller har hög koncentration av elektriskt 
ledande damm, ska jordfelsbrytare (30 mA) 
användas för användarens säkerhet. 

32. Använd inte maskinen för material som 
innehåller asbest. 

33. Använd alltid föreskrivet dammuppsamlande 
sprängskydd när du arbetar med kapskiva. 

34. Kapskivor får inte utsättas för sidokrafter. 

SPARA DESSA ANVISNINGAR. 
 

VARNING! 
GLÖM INTE att noggrant följa 
säkerhetsanvisningarna för maskinen även efter det 
att du har blivit van att använda den. OVARSAM 
hantering eller underlåtenhet att följa 
säkerhetsanvisningarna i denna bruksanvisning kan 
leda till allvarliga personskador. 
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FUNKTIONSBESKRIVNING 
 

FÖRSIKTIGT! 
• Se alltid till att maskinen är avstängd och 

nätsladden urdragen innan du justerar eller 
funktionskontrollerar maskinen. 

Spindellås 
Fig.1 

FÖRSIKTIGT! 
• Aktivera aldrig spindellåset medan spindeln rör sig. 

Maskinen kan skadas. 
Tryck ned spindellåset för att förhindra att spindeln 
roterar när du monterar eller tar bort tillbehör. 

Avtryckarens funktion 
 

FÖRSIKTIGT! 
• Innan du ansluter maskinen till elnätet ska du 

kontrollera att avtryckaren fungerar och återgår till 
läget "OFF" när du släpper den. 

• Knappen kan låsas i läge "ON" för att underlätta 
användning när maskinen används under längre 
tid. Var försiktig när du låser maskinen i läge "ON", 
och fortsätt håll ett stadigt grepp i maskinen. 

Fig.2 
Maskin med låsknapp för kontinuerlig funktion 
Tryck in avtryckaren för att starta maskinen. Släpp 
avtryckaren för att stoppa den. För kontinuerlig funktion 
trycker du först på avtryckaren och sedan på låsknappen. 
Tryck in strömbrytaren helt och släpp den sedan för att 
avbryta låst läge. 
Maskin med säkerhetsspärr 
Säkerhetsspärren förhindrar oavsiktlig aktivering av 
maskinen. 
Tryck in låsknappen och tryck sedan på avtryckaren för 
att starta maskinen. Släpp avtryckaren för att stoppa 
den. 
Maskin med knapp för kontinuerlig funktion och 
säkerhetsspärr 
Säkerhetsspärren förhindrar oavsiktlig aktivering av 
maskinen. 
Tryck in låsknappen och tryck sedan på avtryckaren för 
att starta maskinen. Släpp avtryckaren för att stoppa den. 
För kontinuerlig funktion trycker du in låsknappen och 
trycker sedan på avtryckaren. Lås läget genom att trycka 
in låsknappen helt. 
Tryck in avtryckaren och släpp den när du inte längre vill 
använda det låsta läget. 

Elektronisk funktion 
Följande elektroniska funktioner underlättar 
användningen av maskinen. 
Konstant hastighetskontroll 
Det är möjligt att få en fin finish eftersom 
rotationshastigheten hålls konstant även vid hög 
belastning. 

Dessutom, när belastningen på maskinen överskrider 
lämpliga nivåer reduceras strömmen till motorn så att 
den inte överhettas. När belastningen återgår till den 
normala fungerar maskinen som vanligt. 
Mjukstartfunktion 
Mjukstart genom att startkrafterna undertrycks. 

MONTERING 
 

FÖRSIKTIGT! 
• Se alltid till att maskinen är avstängd och 

nätsladden urdragen innan maskinen repareras. 

Montera sidohandtaget 
Fig.3 

FÖRSIKTIGT! 
• Kontrollera alltid att sidohandtaget sitter fast 

ordentligt innan arbetet påbörjas. 
Skruva fast sidhandtaget ordentligt på rätt plats på 
maskinen enligt figuren. 

Montering eller demontering av sprängskydd 
(För rondell med försänkt centerhål, 
multirondell, skivstålborste/kapskiva, 
diamantskiva) 
 

VARNING! 
• När en sliprondell med försänkt 

centerhål/multirondell, flexibel rondell eller 
skivstålborste används, måste sprängskyddet 
monteras på maskinen så att den slutna sidan 
alltid är vänd mot användaren. 

• Vid användning av en kap-/diamantskiva ska du vara 
noga med att endast använda det speciella 
sprängskydd som är avsett för användning 
tillsammans med kapskivor. (I vissa europeiska länder 
kan det vanliga sprängskyddet användas tillsammans 
med diamantskivan. Följ föreskrifterna i ditt land.) 

För maskin med sprängskydd och låsskruv 
Fig.4 
Montera sprängskyddet så att åsen på sprängskyddets band 
passar in i urtaget på lagerhuset. Vrid sedan sprängskyddet 
180 grader moturs. Dra åt skruven ordentligt. 
Gör på omvänt sätt för att ta bort sprängskyddet. 
För maskin med sprängskydd och klämspak 
Fig.5 
Fig.6 
Lossa spaken på sprängskyddet. Montera 
sprängskyddet så att åsen på sprängskyddets band 
passar in i urtaget på lagerhuset. Vrid sedan 
sprängskyddet runt till det läge som visas i figuren. 
Spänn fast sprängskyddet med spaken. Om spaken 
sitter för löst eller för hårt för att kunna fästa 
sprängskyddet lossar eller drar du åt muttern med en 
skruvnyckel för att justera sprängskyddets spännband. 
Gör på omvänt sätt för att ta bort sprängskyddet. 



17 

Montera eller demontera rondell med försänkt 
centrumhål/multirondell (tillbehör) 
Fig.7 
Sätt fast innerflänsen på spindeln. Passa in rondellen/skivan 
på innerflänsen och skruva på låsmuttern på spindeln. 
Tryck in spindellåset ordentligt för att dra fast låsmuttern 
så att spindeln inte kan rotera. Använd sedan 
tappnyckeln för att dra fast ytterligare. 

Fig.8 
Gör på omvänt sätt för att ta bort rondellen. 

Superfläns 
Modellerna GA7010CF och GA9010CF är försedda med 
superfläns som standard. Det behövs endast 1/3 så stor 
ansträngning för att lossa låsmuttern, jämfört med 
konventionell typ. 

Montera eller demontera sliprondell  
(valfritt tillbehör) 
 

OBS! 
• Använd endast slipningstillbehör som specificeras i 

denna bruksanvisning. Dessa måste köpas separat. 

Fig.9 
Sätt fast stödrondellen på spindeln Passa in rondellen 
över stödrondellen och skruva fast låsmuttern på 
spindeln. När du ska skruva fast låsmuttern trycker du 
ned spindellåset så att spindeln inte kan rotera. Dra 
sedan fast låsmuttern medurs med nyckeln. 
Följ monteringsanvisningarna i omvänd ordning för att ta 
bort rondellen. 

ANVÄNDNING 
 

VARNING! 
• Tänk på att aldrig tvinga maskinen. Maskinens vikt 

ska utgöra ett tillräckligt tryck. Tvång eller 
överdrivet tryck kan resultera i farliga rondellbrott. 

• Byt ALLTID ut rondellen om den har tappats under 
slipning. 

• Slå ALDRIG med rondellen eller skivan på 
arbetsstycket. 

• Undvik att studsa eller hacka med rondeller, i 
synnerhet i närheten av hörn, skarpa kanter osv. 
Det är lätt att i dessa situationer förlora kontrollen 
över maskinen så att den kastas bakåt. 

• Använd ALDRIG maskinen med sågklingor av 
någon typ. Sådana klingor ger ofta bakåtkast i 
slipmaskiner och detta kan skada användaren. 

 

FÖRSIKTIGT! 
• Starta aldrig maskinen när denna är i kontakt med 

arbetsstycket. Det kan orsaka personskador. 
 
 
 
 

• Använd alltid skyddsglasögon eller visir under 
arbetet. 

• När du är klar med arbetet ska du vänta tills 
rondellen stannat helt innan du lägger maskinen åt 
sidan. 

Slipning av trä och metall 
Håll ALLTID maskinen i ett fast grepp med ena handen på 
bakre handtaget och den andra på sidohandtaget. Starta 
maskinen och börja därefter att slipa arbetsstycket. 
I allmänhet är det lämpligt att hålla kanten på 
skivan/rondellen i ungefär 15 graders vinkel mot 
arbetsstycket. 
Under inkörning av en ny skiva/rondell ska slipmaskinen 
inte föras i riktning B eftersom den då kan kan köra fast i 
arbetsstycket. När kanten på skivan/rondellen har rundats 
av kan den användas i båda riktningarna (A och B). 

Fig.10 

Användning med koppformad 
stålborste/konisk stålborste (valfritt tillbehör) 
 

FÖRSIKTIGT! 
• Kontrollera hur borsten fungerar genom att köra 

maskinen utan belastning och försäkra dig om att 
ingen finns framför eller i linje med borsten 

• Använd inte en borste som är skadad eller 
obalanserad eftersom det kan öka risken för skada 
vid kontakt med trasiga ståltrådar. 

Fig.11 
Dra ur maskinens nätkabel och placera den upp och ner 
så att det är lätt att komma åt spindeln. Ta bort 
eventuella tillbehör på spindeln. Gänga den 
koppformade stålborsten/koniska stålborsten på 
spindeln och dra fast med den medföljande nyckeln. När 
du använder borsten ska du inte använda för mycket 
tryck eftersom det kan leda till att trådarna böjs så att 
borsten förbrukas i förtid. 

Användning av kap-/diamantskiva  
(valfritt tillbehör) 
 

VARNING! 
• Vid användning av en kap-/diamantskiva ska du 

vara noga med att endast använda det speciella 
sprängskydd som är avsett för användning 
tillsammans med kapskivor. (I vissa europeiska 
länder kan det vanliga sprängskyddet användas 
tillsammans med diamantskivan. Följ föreskrifterna 
i ditt land.) 

• Använd ALDRIG kapskivor för sidoslipning. 
• Se till att skivan inte "kärvar" och tryck inte hårt.  

Undvik att göra för djupa skär.  Överutnyttjande 
av skivan ökar belastningen på maskinen och 
risken för att skivan bänds eller fastnar i spåret 
ökar, liksom risken för bakåtkast, skivbrott och 
överhettning av motorn. 

• Starta inte skärningen med maskinen i 
arbetsstycket.  Låt skivan uppnå fullt varvtal och 
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sänk försiktigt ned maskinen och för den framåt.  
Skivan kan fastna, krypa upp eller kastas bakåt om 
maskinen startas med verktyget i ingrepp i 
arbetsstycket. 

• Under skärningen får skivans vinkel aldrig ändras. 
Sidotryck på kapskivan (som vid slipning) medför 
att skivan spricker och sprängs, vilket kan leda till 
svåra personskador. 

• En diamantskiva ska arbetas vinkelrätt mot det 
material som ska kapas. 

Sätt fast innerflänsen på spindeln. Passa in 
rondellen/skivan på innerflänsen och skruva på 
låsmuttern på spindeln. 

Fig.12 
För Australien och Nya Zeeland 

Montera eller demontera kap-/diamantskiva 
(valfritt tillbehör) 
Fig.13 

UNDERHÅLL 
 

FÖRSIKTIGT! 
• Se alltid till att maskinen är avstängd och 

nätkabeln urdragen innan inspektion eller 
underhåll utförs. 

• Använd inte bensin, thinner, alkohol eller liknande. 
Missfärgning, deformation eller sprickor kan 
uppstå. 

Fig.14 
Maskinen och luftintagen måste vara rena. Rengör 
maskinens ventilationshål regelbundet eller så snart 
ventilationen påverkas negativt. 

Byte av kolborstar 
Fig.15 
När hartsspetsen inuti kolborsten kommer i kontakt med 
kommutatorn stängs motorn automatiskt av. När detta 
sker ska båda kolborstarna bytas ut. Håll kolborstarna 
rena så att de lätt kan glida in i hållarna. Båda 
kolborstarna ska bytas ut samtidigt. Använd endast 
identiska kolborstar. 
Använd en skruvmejsel för att ta bort locken till 
kolborstarna. Ta ur de utslitna kolborstarna, montera nya 
och montera locken. 

Fig.16 
För att upprätthålla produktens SÄKERHET och 
TILLFÖRLITLIGHET bör allt underhålls- och 
justeringsarbete utföras av ett auktoriserat Makita 
servicecenter och med reservdelar från Makita. 

 
 
 

VALFRIA TILLBEHÖR 
 

FÖRSIKTIGT! 
• Dessa tillbehör och tillsatser rekommenderas för 

användning tillsammans med den Makita-maskin 
som denna bruksanvisning avser. Om andra 
tillbehör eller tillsatser används kan det uppstå risk 
för personskador. Använd endast tillbehören eller 
tillsatserna för de syften de är avsedda för. 

Kontakta ditt lokala Makita servicecenter om du behöver 
ytterligare information om dessa tillbehör. 
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*2
Använd inte superfläns och Ezynut tillsammans.

Använd innerfläns 78 och ytterfläns 78 tillsammans. (Endast Australien och Nya Zeeland)

I vissa europeiska länder kan det vanliga sprängskyddet användas tillsammans med diamantskivan 
istället för specialsprängskyddet som täcker båda sidor av skivan. Följ föreskrifterna i ditt land.

6

Sidohandtag

Sprängskydd för skiva med försänkt centrumhål/multirondell/skivstålborste

Innerfläns/Superfläns

Sliprondell med försänkt centrumhål/multirondell

Låsmutter/Ezynut*1

Kap-/diamantskiva

Ytterfläns 78 (endast Australien och Nya Zeeland)*3

Gummiplatta

Sliprondell

Skivstålborste

Koppformad stålborste

Tappnyckel för låsmutter

Låsmutter för slipning

Innerfläns 78 (endast Australien och Nya Zeeland)*3

Sprängskydd för kap-/diamantskiva*2

Dammskyddstillsats

013093 

OBS! 
• Några av tillbehören i listan kan vara inkluderade i

maskinpaketet som standardtillbehör. De kan
variera mellan olika länder.
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