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Våre ansatte



Geosafe utfører alle typer service og 
reperasjoner på eget 250m2 stort 
verksted og ute til kunden.

Service / Verksted



Serviceinformasjon

Alle våre maskiner er produsert etter EU sitt regulativ nr. 89/392/Eu

Manualens innhold:
  - Beskrivelse av maskinen
  - Sikkerhetsforskrifter
  - Brukermanual
  - Vedlikeholdsmanual
  - Teknisk data og reservelister
  - Diverse bilag på utrustning

Maskinene skal kun brukes til geoteknisk formål eller det som faller innen dette. 
Les instruksjonsbok og følg denne.

Husk at uforsvarlig bruk kan føre til alvorlige ulykker så tenk sikkerhet først!



Forebyggende vedlikeholdhold på hydraulikksystemet.

•	 Hold hydraulikkoljen ren

•	 Kontrollere oljenivå daglig 

•	 Kontrollere oljetemperatur ofte, spesielt under varme dager og ved tøff boring

•	 Bruk alltid olje med rett viskositet

•	 Om dere ser det er vann i olje, så bytt olje

•	 Bytt olje i henhold til Serviceskjema

•	 Kontrollere at slanger og rør ikke er skadet, bytt før de ryker!

•	 Rengjør alltid godt ved hurtigkoblinger

•	 Kjør ikke maskinen når dere hører ulyder i hydraulikksystemet

Sikkerhetsforskrifter

HUSK! 
Det er maskinansvarlig som skal se etter maskinen når den 
skal ha service og oppfølging angående reparasjoner slik at 
den ikke forårsaker skader eller ulykker på personell. 

Nedetid er ofte kostbart for eier og anbefalt serviceintervall 
reduserer risiko for dette. 



Ved rengjøring av maskinen vil vi anbefale forsiktighet ved følgende punkter:

•	 Øvre og nedre drivflenser;  Ikke spyl direkte under de da pakningen kan bli ødelagt

•	 Alle bokser og elektriske koblinger

•	 Alle typer filter som er på maskinen spyles forsiktig

•	 Ved luftfilter på oljetank, spyl forsiktig

HUSK AT EN REN MASKIN ALLTID ER TRIVELIGERE Å 
JOBBE MED! :) 

Sikkerhetsforskrifter forts.



Maskiner:

Service- og testskjemaer:







Arbeid og transport:

Figur 1. Ved arbeid på ulendt terreng med riggen i oppreist stilling. Figur 2. Ved transport/kjøring på ulendt terreng kreves det at riggen 
og stanglager settes til transportprogrammet, og at borspindelen alltid 
plasseres i sin laveste posisjon ved bunnen av masten.
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Beregning av stabilitetsvinkler er utført på Geotech 605DD og anses å være normalen  for alle ulike borerigger som levers 
fra Geotech AB.  Ved arbeid i ulendt terreng og i skråninger skal maskinen forankres med vinsj. 

Vær oppmerksom
De spesifiserte helningsvinklene er de maksimalt tillatte 
for maskinen!
Dieselmotoren kan helles 45. Ved kjøring i bakker er 
det viktig at masten er låst i horisontal stilling og at 
rotasjonsenheten er plassert lengst ned på masten. 

Vis alltid største forsiktighet ved arbeid 
eller kjøring i bakker og skråninger. 
Borelederen må alltid oppholde seg på 
et høyere nivå enn maskinen i tilfelle den 
skulle velte. 

Figur 1 Figur 2

Ved kjøring i bratt terreng MÅ dieseltanken 
være velfylt!!



Sikkerhets-/arbeidsområde:

Sikkerhetsområdet under arbeid med riggen strekker seg til en radius på 6 m rundt hele boreriggen. Dette 
gjelder ikke borelederen eller eventuelle medhjelpere da det kreves at borelederen befinner seg inntil masten 
under arbeidet for å kunne overvåke operasjonen. Roterende og bevegelige deler på riggen som krever manuell 
bearbeiding håndteres med største forsiktighet, f.eks ved forlenging av borestenger. 

Ved operasjoner som utføres samtidig som manuell håndtering pågår, og ved hjelp av flere mennesker enn kun 
borelederen må dette skje med ytterste nøyaktighet og forsiktighet. 



Fast pumpe

Faste pumper gir en fast oljestrøm avhengig av turtallet på 
dieselmotoren. 

Alle hydraulikksystem der det er faste pumper må kjøres ned 
ventiler som har et åpent senter slik at oljen går rundt og 
tilbake til tank (se tegning).

Trykket bygges opp først når en aktiverer en ventil slik at 
oljen styres til en cylinder eller en hydraulikkmotor. Husk 
trykket øker først når oljen møter motstand. 

Alle hydraulikksystemer må ha en sikkerhetsventil på 
pumpene (maxtrykk). 
All annen trykkredusering må monteres etter 
ventilfunksjoner eller i ventilene. Dette for å ikke påvirke 
trykket i hovedsystemet. 

Hydraulikk



Variabel pumpe

Variable pumper er oftest styrt av et styretrykk som bygges 
opp i pumpen (ca. 18-20 bar).  Alle ventiler i et system der 
du bruker variable pumper er stengt i ubetjent stilling. 

Funksjonen for en variabel pumpe er at når du aktiverer en 
spak så synker styretrykket som avbalanserer pumpen. Dette 
gjør at pumpen svinger ut fra et eksenter og gir på olje for å 
holde styretrykket 18-20 bar over det trykket som skal til for 
å bevege den hydraulikken du har aktivert.  

Fordelen med en variabel pumpe er at du kan aktivere flere 
ventiler uten at dette går utover hastigheten på det du har 
aktivert. 



Beregne hvor mye en cylinder løfter

På plussiden: største areal.
På minussiden: største areal minus areal av stempelstang.

Eksempel
minussiden:

radien x radien x 3,14 = arealet

6,0 cm x 6,0 cm x 3,14 = 113 cm
2

arealet x trykket = kraften

113 cm  x 210 bar = 23 730 kg
2

Eksempel
plussiden: 

Østempelstang = 90

4,5 cm x 4,5 cm x 3,14 = 63,6 cm

2største areal - areal stempelstang 

radien x radien x 3,14 = arealet

113 cm  -  63,6 cm = 49, 4 cm
2 2 2

arealet x trykket = kraften

49, 4 cm  x 210 bar = 10 374 kg
2

2



Hydraulikk forts.

Viktige ting ved hydraulikk:

Det er 3 regler for hydraulikksystem:
  
  1. Renslighet

  2. Renslighet
  3.Renslighet
  

Jo, et hydraulikksystem kan ALDRI bli for rent. 
Et helt rent system kan du nesten aldri få feil på. 
  
  

Årsaker til urenslighet kan være:

•	 Bytting av slanger, av/på hurtigkoblinger
•	 Påfylling av olje (skjer dette gjennom filteret?)
•	 Ved reparasjon av deler
     +++
  

Hvorfor?
  



Hydraulikkskjema:





Koblingskort for givere på maskinen:



Eksempel på deletegninger i

Instruksjonsboken



Nakkeadapter R32

Nakkeadapter for Geotech sine 
maskiner

# 01110 Nakkeadapter R32

# 01887 Brickfjær

# 01122 Stålbrikke

# 07725 Fjaderhus

# 13134 Splinehylse

# 13135 Flens, undre



Rotasjonsveksel

# 07539  Kugghjul Z=18, M=3

# 20166 Lagerhus, spindel Ø85, M18

# 09787 Øvre drivflens

# 09778  Spindel Ø85 mm

# 09784  Kugghjul Z= 80, M=3

# 09782  Distans spindel Ø85

# 10243 Tetning B 110 x 130 x 12

# 11642 V-ring V110 A

# 11660 Undre drivflens

# 07581 Rullager 6209 2RS

# 02064 Nilosring 32022 XAV#N

# 10299 Konsikt rullager 32022X



Hydraulisk chuck, sprengskisse:



Takk for oppmerksomheten 
og 

deltagelsen


