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I hendene dine har du nå Snapdrill – noe vi setter stor pris på. Her kommer noen enkle instrukser 
på hvordan du kan anbore lynraskt og uanstrengt med minimalt verktøyforbruk. 

 

Hvordan bruke hurtigkobling 
 

 
Snapdrill monteres direkte på din Metabo batteridrill. 

1. Skru låsemutteren mot venstre 

2. Hold igjen låsen og skli Snapdrill inn på hurtigkoblingsmønsteret på drillen 
3. Slipp låsen når de to partene er i full kontakt 
4. Kontroller låsen ved å vri låsemutteren mot høyre – den skal være mekanisk låst 

 

 
 

 

Montering av hullsag 
 
NB: Hullsagene finnes i to varianter – kort og lang. De lange brukes på alle modeller unntatt 
Snapdrill 42,4/48,3; her brukes den korte varianten av Ø24 og Ø30 hullsag. 

 
Montering av hullsag må skje med drillen PÅ. Rens alltid innfestning for spon ved hver 

montering. 

Hurtigkobling Sikt inn
Åpne 

låsemutteren
Ved full kontakt, 
slipp mutteren
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Før lynrask og uanstrengt anboring 
 

Kjør frem innfestning med 
drillen. Rengjør.

Løsne bolten Ta ut bolten

Sett inn hullsag Monter bolten
Kontroller med jevne 

mellomrom at hullsagen 
sitter fast
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Sjekkliste: 
Batteridrillen: 

• Har nok strøm (ikke mindre enn to prikker på batteriet) 

• Er satt i borremodus 

• Er satt i gir én (1) 

• Er satt i rotasjon mot høyre 
 
Snapdrill: 

• Er rett sammenkoblet med batteridrillen  

• Håndtakene er utfoldet  

• Matemutteren er skrudd helt tilbake 

 
Hullsag: 

• Tennene er intakte 

• Den er godt nok smurt med olje 

• Kjørt tilbake i startposisjon 

 

 

Hvordan anbore med Snapdrill 
 

• Gjennomgå kontrollpunkter i sjekkliste 

• Monter Snapdrill på røret 

I borremodus og med nok 
batteri (minst to prikker)

Gir 1 anbefales. Gir 2 kan 
brukes på Snapdrill 

42,4/48,3

Matemutteren er skrudd 
helt tilbake

Kloen er felt inn i 
lamellene (gjelder bare 
de to største Snapdrill)

Foldehåndtakene er 
utstrekt før stramming

Hullsagen skal være kjørt 
helt tilbake og smurt
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• Trykk startknappen helt inn 

• Bor helt til du er gjennom røret – ikke stopp før dette! 

• Juster mating etter behov 

• Løsne Snapdrill fra røret – kjør ikke tilbake hullsag før dette 

• Kjør deretter tilbake hullsaken 

• La kappet falle ut 

• Rengjør Snapdrill 
 

NB: vernebriller og hørselvern anbefales. Vær obs på klemfare 

 

 
 
 

 

Feilsøking 
 
Problem: Batteridrillen stopper opp under operasjon. 
 

Forklaring: Metabo er en svært fintfølende batteridrill. Ved bruk i andre gir stopper den 
raskere dersom den kjenner unødvendig motstand. Dette kan forekomme 
dersom hullsagen er slitt, eller at Snapdrill ikke er festet godt nok. Løs dette 
ved å bytte til gir én.  

Følg overnenvt prosedyre. 
Kjør tilbake hullsagen og 

åpne gripekloen
Stram til

Trykk knappen helt inn, og 
hold den inne. Juster 

mating

Slipp knappen når 
hullsagen har kommet helt 

gjennom

Løsne Snapdrill fra røret 
uten å returnere hullsag

Stram mating helt opp. Kjør 
tilbake hullsag. La evt. kapp 

komme ut
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 Batteriet har ikke nok strøm 
 
 For mye mating under borring 
 

Problem: Snapdrill stopper opp ved start. 
 
Forklaring: Batteridrill er ikke satt i borremodus 

 
 Batteriet har ikke nok strøm 
 
 Matemutter er satt i fremre posisjon ved start 

 
Problem: Hullsagen er slitt ut tidligere enn forventet 
 
Forklaring: Våre hullsager har lang levetid ved rett bruk, dette forutsetter: 

 

• Jevnlig smøring 

• Hullsagen er returnert før hver anboring 

• Fornuftig bruk av mating 

• Gjennomgående boring  

• Tennene i hullsagen er beskyttet fra skade  
 
 

Kvalitet er vår førsteprioritet. Ta kontakt med oss dersom dette ikke er oppklarende, så 
hjelper vi deg. 
 
Utvikling: Tor Ole Talgø – 91 66 27 71 / torole@gmv.as  
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