
 

 

 

Brukerveiledning KILROX 
 

Rengjøring av kile og topphull er avgjørende for kileblekket og meiselens levetid. Det er også 

veldig viktig at lengden på hullene som bores (32mm), er så dype at spissen på kilen ikke 

støter på noe. KILROX MÅ IKKE BRUKES SOM BREKKSTANG/SPETT!!! Dette medfører at 

kileblekkene og kilen blir bøyd, og kan gå i stykker.  

 

FORBEREDELSER:  

Klargjør alle slanger og tilkoblinger til aggregat. Vær sikker på at ventil for styrespak er 

korrekt innstilt - enten variabel eller fast pumpe.  

Sørg for å bore dype nok hull. Det er veldig viktig at kilespettet ikke går i underlaget ved 

full slaglengde. Hullene bør være 32mm i diameter, eller 22mm med små kiler.  

Man bør prøve å bore så rett som mulig. Boremønster bestemmes i forhold til hvor rett 

skjæring man ønsker. Avstand mellom hull bør ligge mellom 20-50 cm.   

Pass på at ikke trykket, inn til ventilen overstiger 220 bar.  

Legg kilemaskin på ren plast, plate eller lignende når den ikke er i bruk. 

Kilen skal smøres minimum hvert tredje hull. Ha fett og kost til smøring, lett tilgjengelig. 

 

BRUK:  

1. Fjern stein, smuss og borestøv rundt og i borehullene. Bruk luft eller vann. 

2. Smør kilen godt inn med fett. 

3. Sett kilesprenger rett i hullet. Husk å sette sprengblekken riktig vei - den veien du vil at 

fjellet skal slippe. Det er også viktig at kragen/konen går helt ned til fjellet. 

4. Sett på trykk. Når trykk er oppnådd og fjell sprengt ut, er det veldig viktig at man IKKE 

BØYER ELLER BREKKER PÅ KILROX! 

5. Kjør trykk i retur og kilen inn. 

6. Løft KILROX opp fra hullet og rengjør maskinen godt for stein, smuss og fett med en ren 

fille. 

7. Legg KILROX på en ren treplate/plast eller lignende.  

8. Kjør kilen ut og smør kilen inn med fett. 

9. Kjør kilen inn og tørk av. KILROX er igjen klar til bruk.                            


