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reKoMMenDationer ViD BeDÖMninG aV GarantiÄrenDen

hanterinG aV erSÄttninGSKraV Alla verktyg från Kamasa Tools övervakas noggrant 

vid tillverkningen och kontrolleras med avseende på 

material- och tillverkningsfel före leverans till våra 

kunder. Vi är stolta över våra produkters tillförlit-

lighet och ger därför en garanti – som även täcker

material- och tillverkningsfel – utan krav på köpe-

bevis.

FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR ATT
KAMASA TOOLS GARANTI SKA 
GÄLLA

•	 Verktyget	är	ett	verktyg	från	Kamasa	Tools®.

•	 Verktyget	har	använts	korrekt.

•	 Verktyget	har	tagits	hand	om	korrekt,	det	vill	

säga,	det	har	rengjorts	och	smörjts.

•	 Verktyget	har	inte	överbelastats.

•	 Verktyget	är	inte	slitet.

VILLKOR FÖR KAMASA TOOLS 
GARANTI

Om	inget	annat	anges	gäller	garantin	alla	verktyg	

under	normala	omständigheter	och	ger	rätt	till	

kreditering,	reparation	av	produkten	eller	en	ny	

produkt	från	det	aktuella	sortimentet.

hanterinG aV erSÄttninGSKraV

UNDANTAG FRÅN KAMASA TOOLS 
GARANTI

•	 Förbrukningsvaror,	det	vill	säga	produkter	som	normalt	

slits	ut	eller	upphör	att	fungera	efter	en	tids	använd-

ning.	Till	exempel:	produkter	som	borrbits,	skruvbits,	

filar,	sågblad,	knivar,	batterier	etc.

•	 Verktyg	som	har	använts	på	fel	eller	icke	avsett	sätt,	

verktyg	som	har	överbelastats,	verktyg	som	har	slitits	

ut	på	grund	av	långvarig	användning	och	verktyg	som	

inte	har	underhållits	tillräckligt.

•	 Verktyg	som	har	ändrats	eller	utsatts	för	force	majeure.

•	 Förvaringslådor,	boxar,	inredning	i	skåp	och	lådor	samt	

andra	förpackningsmaterial.

•	 Verktyg	som	innehåller	elektronik,	pneumatik	eller		

hydraulik.	För	dessa	verktyg	gäller	vid	B2B	ett	(1)	års	

reklamationsrätt,	vid	uppvisande	av	köpebevis.	För		

konsument	gäller	nationell	köplagstiftning.	

BEDÖMNING AV GARANTIÄRENDEN

Den	felaktiga	produkten	lämnas	in	till	Kamasa	Tools	åter-

försäljare	eller	annan	representant	som	har	utsetts	av	

Kamasa	Tools.	Innan	ett	felaktigt	verktyg	ersätts	bedöms	

det	enligt	kriterierna	ovan.	.	Garantins	tillämpning	medför

ingen	typ	av	skadeersättning.
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Felaktig användning och överbelastning

Obs:	En	standardhylsa	med	dimensionen	17	mm	är	

konstruerad	för	att	dra	åt	och	lossa	muttrar	och	bul-

tar	som	mäter	17	mm.	En	17	mm	stålbult	(standard	

8.8)	är	konstruerad	för	ett	åtdragningsmoment	mots-

varande	200	Nm	enligt	DIN-standarden.	En	17	mm	

hylsa	från	Kamasa	Tools	är	konstruerad	för	att	klara	

minst	dubbelt	så	stor	kraft,	det	vill	säga	400	Nm.

Vid	garantianspråk:	Informera	kunden	om	att	man	

kan	använda	hög	temperatur	och	smörjmedel	i	stället	

för	högre	kraft	för	att	lossa	en	bult	eller	mutter.

GÖR EN RÄTTVIS BEDÖMNING

Det är viktigt för återförsäljarna att hantera ett ga-

rantianspråk på bästa möjliga sätt. Framför allt är det 

viktigt att kunden känner sig rättvist behandlad. För 

att vara säker på att kunden upplever det så, bör du 

kort undersöka frågan. Använd rekommendation-

erna i den här broschyren som stöd. Undersök verk-

tyget och ta reda på när och hur skadan uppstod. 

På det sättet kan du lättare fastställa om problemet 

täcks av garantin eller inte.

Om	bedömningen	visar	att	verktyget	har	använts	

felaktigt	så	att	garantin	inte	gäller	ska	du	förklara	

detta	tydligt	för	kunden	så	att	han/hon	förstår.	Byt	al-

drig	ett	verktyg	utan	att	göra	en	undersökning	och	en	

bedömning.	I	vissa	fall	kan	detta	påverka	kundens	til-

lit	negativt	och	få	oss	att	framstå	som	oprofessionella.

GRUND FÖR BEDÖMNING 
– GARANTI ELLER INTE

+ Material- och tillverkningsfel

Materialfel	är	extremt	ovanliga	och	upptäcks	normalt	

i	början	av	verktygets	användningsperiod.	Vid	materi-

alfel	kan	man	se	färgförändringar	(”två	färger”)	och	

kristallisering	i	det	skadade	området,	antingen	med	

bara	ögat	eller	med	ett	förstoringsglas.	Om	verktyget	

går	sönder	efter	många	veckors	användning	beror	

det	istället	ofta	på	överbelastning	(se	nedan).	Om	

problemet	inte	beror	på	materialfel	men	kan	härledas	

till	tillverkningen	bedöms	det	som	ett	tillverkningsfel.	

Alla	material-	eller	tillverkningsfel	täcks	av	garantin.

- Vanvård

Verktyg	med	rörliga	delar	måste	underhållas,	annars	

förkortas	livslängden.	Underhåll	innebär	att	verktyget	

rengörs	regelbundet,	blåses	rent	med	tryckluft	och	

därefter	smörjs	med	några	droppar	olja.	Alla	skruvar	

ska	vara	åtdragna.	Vid	uppenbart	felaktigt	underhåll	

eller	vanvård	gäller	inte	garantin.

- Normalt slitage

Livslängden	varierar	i	hög	grad	beroende	på	verktyg-

styp.	En	kniv	slits	till	exempel	ner	(blir	slö)	snabbare	

än	en	hylsa.	Vid	slitage	ska	verktygets	allmänna	skick	

och	ålder	bedömas	med	sunt	förnuft.	För	äldre	verk-

tyg	som	uppvisar	normalt	slitage	gäller	inte	garantin.

– Överbelastning

Om	den	högsta	angivna	kraften	överskrids	vid	an-

vändning	av	ett	åtdragningsverktyg	kan	det	leda	till	

överbelastning.	Hylsor	och	verktyg	från	Kamasa	Tools	

tillverkas	enligt	de	höga	kraven	i	internationella	stan-

darder	som	även	reglerar	tillverkarnas	krav	på	styrka	

hos	bultar	och	skruvar.	Om	det	föreligger	tecken	på	

överbelastning	gäller	inte	garantin.

reKoMMenDationer ViD BeDÖMninG 
aV GarantiÄrenDen

BEDÖMNING AV SÄRSKILDA 
VERKTyGSGRUppER

Nedan anges några riktlinjer för bedömning av ga-

rantiärenden för olika verktygsgrupper samt rekom-

mendationer.	

DRAGVERKTyG

Sortimentet innehåller böjda och vinklade nycklar med 

långa och korta handtag samt ledade nycklar med tätt 

graderade låsmekanismer för arbete i små utrymmen. 

De är konstruerade för att användas för hand.

+		 Material-	och	tillverkningsfel	täcks	av	garantin.

+	 Om	nyckeln	har	gått	av	under	normal	använ	

	 dning,	undersök	det	skadade	området.

	 Om	du	bedömer	att	det	rör	sig	om	ett	mate	

	 rialfel	gäller	garantin.

+	 En	skadad	kromyta	täcks	av	garantin,	förut		

	 satt	att	den	inte	utsatts	för	hammarslag,		 	

	 slipverktyg	eller	liknande.

-  Skador	på	en	nyckel	kan	orsakas	av	att	man	slår	

	 på	handtaget	med	en	hammare	för	att	lossa	en		

	 mutter	eller	en	bult.	Garantin	gäller	inte.

	

För	mer	information,	se	

”Grund	för	bedömning	–	garanti	eller	inte”.

Vanvård

Överbelastning

Normalt	slitage

Material-	och	tillverkningsfel

Dragverktyg Dragverktyg
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SKIFTNycKLAR

Skiftnycklar är konstruerade för användning med 

normal handkraft. Handtagets längd är anpassat till 

den maximala avsedda kraften.

+	 Material-	och	tillverkningsfel	täcks	av	garantin.

-	 En	justerskruv	som	har	fastnat	behöver	en-		

	 dast	smörjas.	Garantin	gäller	inte.

-	 Skador	på	grund	av	att	man	har	slagit	på		 	

	 skiftnyckeln	eller	använt	fel	inställning	täcks		

	 inte	av	garantin.

För	mer	information,	se

”Grund	för	bedömning	–	garanti	eller	inte”.

ÅTDRAGNINGShANDTAG/
LEDADE hANDTAG

Längden på åtdragningshandtaget har justerats i 

förhållande till det maximala vridmoment det ska 

klara. Ett brott på U-leden kan bero på upprepad be-

lastning eller materialfel.

+	 Material-	och	tillverkningsfel	täcks	av	garantin.

-	 Märken	och	skador	på	handtaget	indikerar		

	 att	det	har	förlängts	med	ett	rör	eller		 	

	 liknande.	Garantin	gäller	inte.

-	 Upprepad	belastning	nöter	till	sist	ner	mate-	

	 rialet.	Vid	bedömning	ska	man	ta	hänsyn	till		

	 allmänt	skick	och	ålder.	Normalt	slitage	täcks		

	 inte	av	garantin.

För	mer	information,	se	

”Grund	för	bedömning	–	garanti	eller	inte”.

LEDNycKLAR

En lednyckel har en tunn 12-kantshylsa och ett 

kort handtag och är konstruerad för att underlätta 

lossning och åtdragning av skruvar och muttrar i 

trånga utrymmen. Det tunna materialet i hylsorna 

gör att man har tvingats frångå vridmomentkraven 

i de internationella standarderna. Detta innebär att 

lednycklarna är mindre lämpliga för lossning och åt-

dragning av rostiga bultar.

+	 Material-	och	tillverkningsfel	täcks	av	

	 garantin.

Hylsor till lednycklar

+	 Den	tunna	hylsan	leder	till	ökad	risk	för	över	

	 belastning,	men	detta	ska	inte	nödvändigtvis		

	 bedömas	som	felaktig	användning.	För	att			

	 göra	en	korrekt	bedömning	måste	man	ta	hän-	

	 syn	till	lednyckelns	allmänna	skick	och	ålder.	

Handtag till lednycklar

-	 Böjda	handtag	och	spruckna	U-leder	täcks			

	 inte	av	garantin.	Skadan	har	sannolikt	upp-	

	 stått	av	att	lednyckeln	har	utsatts	för	en	be		

	 lastning	som	överskrider	normal	handkraft.

Skruvar till lednycklar

-  Garantin	täcker	inte	skruvar	som	sitter	löst			

	 eller	har	lossnat.	Att	hålla	skruvarna	åtdrag-	

	 na	är	en	del	av	normalt	underhåll.

För	mer	information,	se	

”Grund	för	bedömning	–	garanti	eller	inte”.

reKoMMenDationer ViD BeDÖMninG 
aV GarantiÄrenDen

Åtdragningshandtag/ledade	handtag

Åtdragningshandtag/ledade	handtag

Skiftnycklar

Handtag	till	lednycklar

Lednycklar
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T-NycKLAR, FÖRLÄNGNINGAR,
UNIVERSALKNUTAR

Verktygen är dimensionerade i förhållande till den 

maximala kraft som de är konstruerade för. Om en 

T-nyckel, en förlängning eller en universalknut går av

eller böjs tyder det på överbelastning.

+ Material-	och	tillverkningsfel	täcks	av	garantin.

- Om	märken	och	skador	på	verktyget	tyder

på	att	det	har	förlängts	med	ett	rör	eller

liknande	gäller	inte	garantin.

- Universalknutar	och	förlängningar	av	krom-	

	 vanadin	slits	snabbt	när	de	används	tillsam-	

	 mans	med	mutterdragare.	Detta	kan	man

kontrollera	i	det	inre	fyrkantiga	hålet.	Om			

det	finns	djupa	märken	i	hörnen	gäller	inte	

garantin.

För	mer	information,	se	

”Grund	för	bedömning	–	garanti	eller	inte”.

SpÄRRNycKLAR

En spärrnyckel innehåller många rörliga delar och 

måste rengöras och smörjas för att den ska fungera. 

Verktygen är dimensionerade i förhållande till den 

maximala kraft som de är konstruerade för.

+ Material-	och	tillverkningsfel	täcks	av	garantin.

+ Om	det	är	fel	på	låsmekanismen	trots	att	den

är	ren	och	smörjd	gäller	garantin.

+ Om	det	fyrkantiga	stiftet	har	gått	av	vid

basen	gäller	garantin.

- Om	det	fyrkantiga	stiftet	har	gått	av	vid 

kulan	som	håller	fast	hylsan	tyder	det	på att	

verktyget	inte	har	förts	in	helt	i	hylsan. 

Garantin	gäller	inte.

- Om	märken	och	skador	på	verktyget	tyder på	

att	det	har	förlängts	med	ett	rör	eller 

liknande	gäller	inte	garantin.

- Om	man	har	slagit	på	verktyget	gäller	inte 

garantin.

- Om	omställaren	har	slagits	av	gäller	inte 

garantin.

- Om	skruvarna	har	lossnat	eller	delar	har	fallit 

av	gäller	inte	garantin.

För	mer	information,	se	

”Grund	för	bedömning	–	garanti	eller	inte”.

MOMENTNycKLAR

Momentnycklar är precisionsinstrument som endast 

ska användas för kontrollerad åtdragning. De är inte 

konstruerade för att lossa bultar eller dra åt med 

högre åtdragningsmoment än vad som anges. Vid 

överbelastning måste momentnyckeln kontrolleras 

och möjligen kalibreras.

+ Endast	spärrnyckelmekanismen	täcks	av

garantin.	Felet	bedöms	enligt	samma	kriterier

som	med	spärrnycklar.	För	andra	fel	gäller

vid	B2B	ett	(1)	års	reklamationsrätt,	vid	upp-

	 visande	av	köpebevis.	För	konsument	gäller	

nationell	köplagstiftning.

Råd för underhåll av momentnycklar

• Håll	momentnyckeln	torr	och	smörjd	för	att

undvika	in-	och	utvändig	korrosion.

• Ställ	in	lägsta	värde	på	mekaniska	moment

nycklar	när	de	inte	används.	Då	bibehålls

precisionen	längre.

• Momentnycklar	måste	kalibreras	regel-	 	

	 bundet	för	att	de	säkert	ska	visa	rätt	mo-	 	

	 ment.	Vid	daglig	användning	rekommender-	

	 ar	vi	att	nyckeln	kontrolleras	varje	månad,

annars	en	gång	om	året	eller	vart	1	000:e	

”klick”.

• Alla	momentnycklar	levereras	med	ett	test-		

	 certifikat	som	visar	att	de	uppfyller

standarden	för	certifikatet.

	För	mer	information,	se	

”Grund	för	bedömning	–	garanti	eller	inte”.

STANDARDhyLSOR

Standardhylsor är konstruerade för användning med 

normal handkraft och med momentnycklar.

+ Material-	och	tillverkningsfel	täcks	av	garantin.

- Standardhylsor	kan	gå	sönder	om	de

används	i	kombination	med	mutterdragare.

Undersök	det	inre	fyrkantiga	hålet.	Om	det

finns	djupa	märken	i	hörnen	gäller	inte	garantin.

- Om	6-/12-kantssidan	har	skadats,	undersök

hylsans	allmänna	skick	och	ålder.	Om	den

är	gammal	och	sliten	kan	skadan	bero	på

försämrat	grepp	och	rotation	vid	lossning

och	åtdragning.	Därför	får	endast	nya	hylsor

hanteras	som	garantiärenden.

För	mer	information,	se	

”Grund	för	bedömning	–	garanti	eller	inte”.

reKoMMenDationer ViD BeDÖMninG 
aV GarantiÄrenDen

Standardhylsor

Momentnycklar

MomentnycklarSpärrnycklar

T-nycklar
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KRAFThyLSOR

Idag har vi två olika typer av krafthylsor i vårt verk-

tygsutbud. Grundtypen har samma dimensioner som 

standardhylsor av kromvanadin och ger bäst åtkomst 

i snäva utrymmen. Åtdragningsmomentet är begrän-

sat till 700 Nm. Den förstärkta typen är konstruerad 

för minst 1 400 Nm och passar perfekt till exempel 

däckverkstäder.

+	 Material-	och	tillverkningsfel	täcks	av	garantin.

-	 Om	en	skadad	krafthylsa	utsätts	för	högre			

	 åtdragningsmoment	än	rekommenderat		 	

	 gäller	inte	garantin.

-	 Om	6-kantssidan	har	skadats,	undersök	hyl-	

	 sans	allmänna	skick	och	ålder.	Om		den	är

		 gammal	och	sliten	kan	skadan	bero	på		 	

	 försämrat	grepp	och	rotation	vid	lossning		 	

	 och	åtdragning.	Därför	får	endast	nya	hylsor		

	 hanteras	som	garantiärenden.	

För	mer	information,	se	

”Grund	för	bedömning	–	garanti	eller	inte”.

BITShyLSOR

På mutterdragare ska man använda bitshylsor av 

krommolybden. Om mutterdragaren har högt vrid-

moment ska man vara försiktig. Om skruven stannar 

vid hög rotationshastighet kan det dynamiska vrid-

momentet bli för högt för både bitset och skruven.

+	 Material-	och	tillverkningsfel	täcks	av	garantin.

-	 Om	en	skadad	bitshylsa	utsätts	för	högre		 	

	 åtdragningsmoment	än	rekommenderat	 	

	 gäller	inte	garantin.

-	 En	skadad	standardbitshylsa	av	kromvanadin		

	 kan	ha	använts	med	en	mutterdragare.	

	 Undersök	det	inre	fyrkantiga	hålet.	Om	det		

	 finns	djupa	märken	i	hörnen	gäller	inte	ga-

	 rantin.	Därför	får	endast	nya	hylsor	hanteras		

	 som	garantiärenden.

För	mer	information,	se	

”Grund	för	bedömning	–	garanti	eller	inte”.

SKRUVMEjSLAR

Skruvmejslar finns i många olika varianter och ma-

terial, med spetsar konstruerade för olika typer av 

skruvhuvuden. De flesta felen beror på bändning, 

hammarslag eller felaktig kombination av skruvmej-

sel och skruvhuvud. 

+	 Material-	och	tillverkningsfel	täcks	av	garantin.

Skador på grund av stötar

-	 Om	en	skadad	standardskruvmejsel	har	stöt

	 märken	kan	den	ha	använts	tillsammans	med	

	 en	hammare.	Standardhandtag	är	inte	

	 konstruerade	för	att	tåla	slag.	När	en	skruv-	

	 mejsel	används	i	kombination	med	en	ham-

	 mare,	använd	en	skruvmejsel	med	en	genom-

	 gående	klinga.

		 Garantin	gäller	inte.

Skador på grund av bändning

-	 En	skruvmejsel	med	böjd	klinga	har	använts		

	 felaktigt,	förmodligen	för	att	bända.	Garan-	

	 tin	gäller	inte.

Skador på blad och spets 

-	 Om	skruvmejselns	spets	är	avbruten	eller		 	

	 böjd	har	den	sannolikt	använts	med	en	typ	

	 av	skruv	eller	dimension	som	den	inte	är		 	

	 avsedd	för.	Garantin	gäller	inte.	

-	 Om	spetsen	på	en	spårskruvmejsel	är	S-for-

	 mad	har	den	sannolikt	använts	i	ett	skruv-	 	

	 spår	som	är	för	stort,	vilket	har	lett	till	över-

	 belastning	på	hörnen.	Garantin	gäller	inte.

-	 Om	en	krysskruvmejsel	har	skador	på	spetsen		

	 har	den	sannolikt	använts	med	ett	Pozidriv-	

	 skruvhuvud.	Garantin	gäller	inte.

-	 Om	en	Pozidriv-skruvmejsel	har	skador	på		 	

	 spetsen	har	den	sannolikt	använts	med	ett			

	 krysskruvhuvud.	Garantin	gäller	inte.

-	 Om	en	annan	typ	av	skruvmejsel	har	skador		

	 på	spetsen	kan	den	ha	använts	med	för	små		

	 eller	för	stora	dimensioner.	Garantin	gäller			

	 inte.	

Därför	får	endast	nya	skruvmejslar	hanteras	som	

garantiärenden.

För	mer	information,	se	

”Grund	för	bedömning	–	garanti	eller	inte”.

reKoMMenDationer ViD BeDÖMninG 
aV GarantiÄrenDen

Krafthylsor Bitshylsor Skruvmejslar Skruvmejslar
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TÄNGER

Kamasa Tools avbitartänger har vassa skärblad kon-

struerade för material som koppar och tunna stål-

vajrar. Bultsaxar har platta eller avrundade skärblad 

utformade för material som tjocka stålvajrar, spikar 

och bultar.

+	 Material-	och	tillverkningsfel	täcks	av	garantin.

+	 Om	det	föreligger	ett	brott	i	leden,	käftarna		

	 eller	skänklarna	kan	orsaken	vara	ett	mate-		

	 rialfel.	Gör	en	bedömning	av	tångens	allmän-	

	 na	skick	och	ålder.	Endast	nya	tänger	ska		 	

	 hanteras	som	garantiärenden.

-	 Om	avbitartången	har	skador	på	skärbladen,		

	 undersök	kanterna	noggrant.	Det	är	sanno-	

	 likt	att	den	har	använts	för	att	kapa	hårda			

	 stålvajrar	med	stor	diameter.	Garantin	gäller		

	 inte.

För	mer	information,	se	

”Grund	för	bedömning	–	garanti	eller	inte”.

AVDRAGARE

Avdragare är endast utformade för att användas 

med handhållna åtdragningshandtag eller spärrnyck-

elhandtag.

+	 Material-	och	tillverkningsfel	täcks	av	garantin.

+	 Om	en	arm	har	skadats	trots	att	avdragaren		

	 användes	på	rätt	sätt	kan	det	bero	på	mate-	

	 rialfel.	Endast	nya	verktyg	ska	hanteras	som		

	 garantiärenden.

-	 Om	sexkantshuvudet	har	märken	eller	de-	 	

	 formationer	är	det	möjligt	att	ett	slagverktyg		

	 har	använts.	Garantin	gäller	inte.

-	 Om	gängorna	på	mittskruven	är	skadade	har		

	 den	inte	smörjts	och	kärvar	därför.	Garantin		

	 gäller	inte.

För	mer	information,	se	

”Grund	för	bedömning	–	garanti	eller	inte”.

hAMMARE, hUGGMEjSLAR, 
DRIVDORNAR

Gör en bedömning av verktygens allmänna skick och 

ålder. Slagverktyg slits snabbt när de används ofta.

+	 Material-	och	tillverkningsfel	täcks	av	garantin.

+	 Hammare:	Om	handtaget	har	lossnat	gäller		

	 garantin.

+	 Drivdornar:	Om	spånor	har	lossnat	från	slag-	

	 ytan	gäller	garantin.

+	 Huggmejslar:	Om	spånor	har	lossnat	från	slag-	

	 ytan	eller	eggen	gäller	garantin.

-	 Huggmejslar/dornar:	Slitna	eller	slöa	eggar		

	 täcks	inte	av	garantin.	Endast	nya	verktyg		 	

	 ska	hanteras	som	garantiärenden.

För	mer	information,	se	

”Grund	för	bedömning	–	garanti	eller	inte”.

reKoMMenDationer ViD BeDÖMninG 
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Tänger

Tänger Avdragare

Huggmejslar

Hammare

VERKTyGSLÅDOR, 
SKÅp, ARBETSBÄNKAR, 
VERKTyGShÅLLARE

Verktygslådor finns i många olika storlekar och varianter 

och levereras i olika utformningar.

+	 Material-	och	tillverkningsfel	täcks	av	garantin.

-	 Bedöm	om	produkten	har	monterats	korrekt.		

	 Felaktig	montering	innebär	att	garantin	inte		

	 gäller.

-	 Gör	en	bedömning	av	produktens	allmänna	skick		

	 och	ålder.	Endast	nya	produkter	ska	hanteras	som		

	 garantiärenden.

För	mer	information,	se	

”Grund	för	bedömning	–	garanti	eller	inte”.

Verktygslådor,	skåp,	arbetsbänkar,	verktygshållare

Verktygslådor,	skåp,	arbetsbänkar,	verktygshållare
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DIGITALA SKjUTMÅTT

Digitala skjutmått täcks inte av garantin. För dessa verktyg 

gäller vid B2B ett (1) års reklamationsrätt, vid uppvisande av 

köpebevis. För konsument gäller nationell köplagstiftning. 

Skjutmått	är	precisionsverktyg	och	ska	endast	användas	för	

exakta	mätningar.	Om	de	används	felaktigt,	till	exempel	

som	ritsnål,	kan	precisionen	försämras	drastiskt.

-	 För	att	ett	skjutmått	inte	ska	rosta	ska	det	förvaras		

	 smörjt	på	en	torr	plats	i	sin	förpackning	när	det		

	 inte	används.

Utvändiga skador

-	 Reklamation	medges	inte	vid	utvändiga	skador	på		

	 grund	av	fall	eller	stötar.

Fuktstkador

-	 Reklamation	medges	inte	vid	fuktskador.

Precision

-	 Före	leverans	kontrolleras	att	alla	skjutmått	upp-	

	 fyller	relevanta	standarder.

Skjutmått	ska	kontrolleras	regelbundet.	Om	de	används	

dagligen	bör	de	kontrolleras	varje	månad,	annars	en	gång	

om	året.

ELDRIVNA VERKTyG

Elverktyg täcks inte av garantin. För dessa verktyg 

gäller vid B2B ett (1) års reklamationsrätt, vid upp-

visande av köpebevis. För konsument gäller nationell 

köplagstiftning. 

Utvändiga skador

-	 Reklamation	medges	inte	vid	utvändiga	
	 skador	på	verktyg,	batteri	eller	laddare	på	
	 grund	av	fall	eller	stötar.

Fuktstkador

-	 Reklamation	medges	inte	vid	fuktskador.

Otillräcklig strömförsörjning

-	 Verktygen	fungerar	bäst	vid	temperaturer			

	 högre	än	+10	°C.

-	 Efter	en	tids	användning	kan	det	vara	dags		

	 att	byta	kolborstarna	(se	servicehandboken).		

	 Slitna	borstar	ger	sämre	kontakt,	vilket	förs-	

	 vagar	verktygets	effekt.

-	 Vid	service	får	endast	originaldelar	från	

	 Kamasa	Tools	användas.	

-	 Ta	inte	isär	verktyget	själv.	En	fullständig		 	

	 bedömning	av	möjliga	skador	ska	utföras	av		

	 Kamasa	Tools.

Dålig laddning

-	 Batteriets	livslängd	beror	till	stor	del	på	hur		

	 många	gånger	det	har	laddats	och	laddats		

	 ur.	NiMH-batterier	klarar	tusentals	laddnings-	

	 cykler	innan	de	måste	kastas.

-	 NiMH-batterier	fungerar	bäst	i	temperaturer		

	 högre	än	+10	°C	och	får	längre	livslängd	om		

	 de	förvaras	fulladdade.

TESTINSTRUMENT

Testinstrument täcks inte av garantin. För dessa 

verktyg gäller vid B2B ett (1) års reklamationsrätt, 

vid uppvisande av köpebevis. För konsument gäller 

nationell köplagstiftning.

-	 För	att	ett	testinstrument	inte	ska	rosta	ska		

	 det	förvaras	smörjt	på	en	torr	plats	i	sin	för-	

	 packning	när	det	inte	används.

Utvändiga skador

-	 Reklamation	medges	inte	vid	utvändiga	ska-	

	 dor	på	grund	av	fall	eller	stötar.

Fuktstkador

-	 Reklamation	medges	inte	vid	fuktskador.

Fel på display

-	 Om	ett	instrument	visar	felaktiga	värden	trots		

	 att	det	verkar	ha	underhållits	korrekt,	ska	det		

	 testas	och	bedömas	av	Kamasa	Tools.

reKoMMenDationer ViD BeDÖMninG 
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Testinstrument Digitala	skjutmått

Eldrivna	verktyg

Felaktigt batteri

Om	laddaren	signalerar	att	det	är	fel	på	batteriet	

eller	om	batteriet	inte	kan	laddas,	kan	det	bero	på	

att	det	inte	finns	någon	förbindelse.	Kontrollera	bat-

teriet	okulärt	med	avseende	på	yttre	skador	på	grund	

av	fall	eller	stötar.

-	 Öppna	inte	batteriet	själv.	En	fullständig		 	

	 bedömning	av	möjliga	skador	ska	utföras	av		

	 Kamasa	Tools.
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TRycKLUFTVERKTyG

Tryckluftverktyg täcks inte av garantin. För dessa 

verktyg gäller vid B2B ett (1) års reklamationsrätt, vid 

uppvisande av köpebevis. För konsument gäller 

nationell köplagstiftning. 

Utvändiga skador

-	 Reklamation	medges	inte	vid	utvändiga	ska-	

	 dor	på	grund	av	fall	eller	stötar.

Otillräcklig strömförsörjning

-	 Innan	ett	nytt	verktyg	används	bör	man	hälla		

	 lite	avfettningsmedel	i	luftanslutningen	och		

	 köra	verktyget	utan	belastning	en	kort	stund.		

	 Nu	smörjs	verktyget	enligt	anvisningarna.	På		

	 så	sätt	löses	den	rostskyddande	oljefilmen		 	

	 upp	och	alla	delar	kan	röra	sig	fritt.

-	 Om	verktyget	har	tappat	effekt	kan	det	be-	

	 höva	lämnas	in	på	service.	Om	det	används			

	 dagligen	ska	det	tas	isär	och	kontrolleras	med		

	 avseende	på	slitageskador	en	gång	i	halvåret.

-	 Vid	reparation	och	service	av	tryckluftverktyg		

	 från	Kamasa	Tools	får	endast	originaldelar		 	

	 användas.	Reparation	och	service	ska	utföras		

	 av	Kamasa	Tools.

Underhåll

Tryckluftverktyg	innehåller	många	rörliga	delar	och	

måste	underhållas	för	att	kunna	användas	med	full	ef-

fekt	under	hela	sin	livslängd.	Man	måsta	vara	särskilt	

noggrann	med	lufttillförsel	och	smörjning.	

Lufttillförsel

-	 Verktygen	får	endast	användas	med	ren	och		

	 torr	luft.	Rekommenderat	lufttryck	är	6,2	bar	

	 (90	psi).	Vid	högre	tryck	eller	fuktig	och	föro-	 	

	 renad	luft	slits	verktyget	ner	i	förtid.	Om		 	

	 dimsmörjning	används	ska	det	innehålla	

	 olja	av	typen	SAE10.	Annars	ska	olja	hällas	i		

	 luftanslutningen	1–2	gånger	per	dag.

Smörjning

-	 Växellådor	och	slagmekanismer	ska	alltid		 	

	 smörjas	med	fett	baserat	på	molybdendisulfid		

	 (MoS2).

reKoMMenDationer ViD BeDÖMninG 
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Tryckluftverktyg

hyDRAULUTRUSTNING 

I denna grupp ingår bland annat alla domkrafter 

och hydrauliska riktsatser.

För	dessa	verktyg	gäller	vid	B2B	ett	(1)	års	

reklamationsrätt,	vid	uppvisande	av	köpebevis.	

För	konsument	gäller	nationell	köplagstiftning.	

Domkrafter

Hydraulutrustning
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