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SAMSVARSERKLÆRING 
I FØLGE EU MASKINDIREKTIV 

 
Produsent: 

Terox AS 
Ringdalskogen 93 
3270 Larvik, Norge 

 
Navn og adresse på personen som er autorisert til å kompilere teknisk arkiv: 
Navn:   Odd Sverre Johansen 
Adresse: Terox AS, Ringdalskogen 93, 3270 Larvik, Norge 
 
Vi bekrefter hermed, under vårt ansvar at følgende produkt: 
 

Type: KILROX Bergkile 
Modell:  KR250-2 
Serienummer: KR250-2- 
 

er i samsvar med kravene i følgende EU direktiver: 
 

2006/42/EC   
 
og er produsert etter følgende europeiske harmoniserte standarder: 
 

EN12100:2010     
 

Sted:    Larvik 
 

Dato    ........................ 
 

Signatur:   ............................................ 
 

Navn:    Odd Sverre Johansen 
Stilling:   Salgssjef/ast. adm. leder 

  



Bruksanvisning KILROX KR250-2 bergkile   

 

 Side 3 av 10    

Les og forstå denne bruksanvisningen 

Sikker bruk av denne maskinen forutsetter at du leser og forstår innholdet i denne bruksanvisningen 
samt bruksanvisningene for maskinen og alt øvrig utstyr.  Det er en forutsetning for å bruke denne 
maskinen og dette utstyret at du har mottatt sertifisert opplæring for masseforflytningsmaskiner og 
hydrauliske gravemaskiner, samt spesifikk opplæring for denne maskinen og dette utstyret.   

Identifikasjon 

KILROX bergkilemaskin er merket med et gravert skilt montert på siden av maskinen ved håndtaket.  

Tiltenkt bruk 

Dette utstyret er konstruert for å kunne brukes til å lage sprekker i berg og betong utført av 
profesjonelle brukere.  Under riktige forhold vil KILROX bidra til å øke sikkerheten og arbeidsmiljøet 
ved arbeid i berg og betong. 

Begrensninger av tiltenkt bruk. 

Dette utstyret er kun risikovurdert for de oppgavene som er beskrevet over, samt en rimelig grad av 
feil bruk i denne sammenheng.  Ikke bruk utstyret til annet enn det er konstruert for.   

KILROX skal kun brukes sammen med hydraulikkaggregater som leverer trykk og mengde 
hydraulikkolje som spesifisert i denne bruksanvisningen. 

KILROX utsettes for hard bruk under krevende forhold.  Ikke bruk dette utstyret dersom det ikke har 
vært vedlikeholdt i henhold til produsentens retningslinjer.  

 

Sikkerhet  

Beskrivelse av advarselstekster 

Meldingstekstene som er beskrevet nedenfor, er klassifisert i tre nivåer ut fra hvor alvorlige følger en 
ulykke kan få. 

 

Fare angir at det foreligger risiko for fare eller ulykke hvis instruksjonene ikke følges.  
Ulykken vil føre til alvorlige personskader, dødsfall og/eller alvorlige eiendomsskader. 

 

Advarsel angir at det foreligger risiko for fare/ulykke hvis instruksjonene ikke følges. 
Ulykken kan føre til alvorlige personskader, dødsfall og/eller alvorlige eiendomsskader. 

 

Viktig angir at det foreligger risiko for fare/ ulykke hvis instruksjonene ikke følges.  
Ulykken kan føre til personskader og/eller eiendomsskader.  
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Farer 

Les denne manualen og følg dens retningslinjer for bruk og vedlikehold.  Bergarbeid 
medfører mange farer som er universelle for denne typen arbeid.  Alt fra eksponering for 
steinstøv til klemfare og rasfare vil alltid måtte vurderes.   Både operatøren og personer 
som befinner seg i nærheten av maskinen må forstå farene som er involvert.  Særskilte 
farer for dette utstyret er vurdert nedenfor. 

Bergkilen vil lage sprekker i berg.  Sørg for at dette arbeidet er i henhold til en nøye 
vurdering og i henhold til lokale og nasjonale retningslinjer og forskrifter.  Sprekker i berget 
vil kunne forårsake ras og fare for ras som kan medføre skade eller død. 

Klemfare kan oppstå dersom brukeren er uoppmerksom og ikke fjerner kroppsdeler som 
kan komme i klem når bergkilen settes under trykk.  Bergkilen skal stå fritt uten at den 
berøres når den trykksettes. 

Dersom montering, demontering, reparasjoner eller vedlikehold av bergkilen begynner før 
all trykk er utløst og hydraulikkaggregatet og eventuelle akkumulatorer er frakoblet kan 
det oppstå ulykke som kan forårsake personskade eller død. 

Maskinen arbeider med store mekaniske og hydrauliske trykk.  Bruk av KILROX med skader 
eller feil kan være svært farlig.  Ved feil må maskinen umiddelbart demobiliseres eller 
repareres for å hindre at andre uforvarende bruker den. 

Advarsler 

Hydraulikkoljen vil sette trykk på bergkilen, dens koblinger, slanger og ventiler.  Ved feil vil 
små stråler av hydraulikkolje kunne få så stor kraft at de kan trenge igjennom huden.  Olje 
som blir injisert under huden kan forårsake skade som kan føre til koldbrann.  Dersom 
noen blir truffet av en stråle med hydraulikkolje med tilstrekkelig trykk til å injisere oljen 
må det umiddelbart kontaktes lege og oljen må fjernes kirurgisk. 

Hydraulikkolje kan bli svært varm og dersom operatøren tar på maskinen på andre steder 
enn den er konstruert for eller blir utsatt for søl av hydraulikkolje vil det kunne forårsake 
brannsår. 

 
Dersom slanger eller koblinger ryker eller løsner mens bergkilen står under trykk kan det 
oppstå sleng i den løsnede delen som fremdeles er tilkoblet hydraulikkaggregatet.  Denne 
kan føre til ulykke som kan forårsake personskade. 

 
Arbeid med berg og betong kan være i tunneler, kjellere eller på steder med lite lys.  For 
lite lys kan føre til feilvurderinger eller at farer ikke oppdages, noe som kan øke 
sannsynligheten for ovenfor nevnte situasjoner inntreffer. 

 
Arbeid med bryting av berg og betong er farlig og må kun utføres av personer som er 
kompetent.  Dersom personens egnethet er redusert ved inntak av alkohol, narkotika eller 
medikamenter kan dette føre til farlig situasjoner. 
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Manglende smøring vedlikehold kan føre til at maskinen feiler på en måte som er farlig for 
personer i nærheten av maskinen 

 

Viktig 

Skader på slanger, koblinger eller bergkilen vil kunne føre til ukontrollert utslipp av olje.  
Dette kan skape miljøskade.  Følg lokale og nasjonale retningslinjer for håndtering av farlig 
avfall. 

Uren hydraulikkolje og smuss som blir introdusert til maskinen med urene koblinger vil 
kunne skade KILROX og redusere levetiden og/eller føre til økte vedlikeholdskostnader. 

 

Definisjoner 

KILROX bergkile er samsvarsvurdert som en maskin i henhold til standard NS-EN 12100:2010  
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Tekniske spesifikasjoner 

Terox KILROX KR250 bergkile  

Vekt   37 kg 
Lengde innstikk  245mm 
Lengde total  267 mm 
Diameter kile  Ø42 

    

   Ø42  
Kraft, trykk 100 bar  113kN  
Ø120mm 170 bar  192kN  
 250 bar  282kN  
Oljetype   32  
Olje, lev. mengde 5L/min    
 
Volum     
+side   1,98 L  
-side   1,78 L  
Hastighet     
+side   0,007m/s  
-side   0,008m/s  
Tid     
+side   24 sek  
-side   22 sek  
Utløpsmengde     
+side   4,5 L/min  
-side   5,4L/min  

 

Bruk av KILROX. 

Sikker avstand 
Sørg for at operatøren og alle personer som befinner seg i nærheten av 
maskinen har mottatt opplæring og forstår farene involvert i bergarbeid, 
maskinen og bruken av denne.  Særlig viktig er det at det til enhver tid 
opprettholdes sikker avstand til arbeidsstedet.  Sikker avstand vil alltid være 
innenfor maskinens arbeidsradius, men ikke nødvendigvis begrenset til 
dette.  Denne typen arbeid vil kunne fremprovosere ras og det er derfor 
viktig at arbeidet er nøye planlagt og mulige scenarier for hvordan 
objektene sprekker er vurdert og at det er tatt forholdsregler mot 
eventuelle farlige situasjoner som kan oppstå. 
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Bergkilen er beregnet for profesjonell bruk og uvedkommende må ikke ha adgang til områder hvor 
det foregår bergarbeid eller anleggsarbeid.  

 

Bruk egnet personlig verneutstyr og 
varsling 

Bergarbeid vil som et minimum kreve tilpasset 
fottøy, hansker, øyevern og hjelm.  Dersom 
det er anleggsmaskiner eller annen trafikk i 
området må det benyttes godkjent 
synlighetstøy. Dersom arbeidet foregår ved 
offentlig vei, må Statens Vegvesens 
retningslinjer for arbeidsvarsling følges.  Annet 
personlig verneutstyr som for eksempel pustevern og hørselvern kan måtte brukes ved behov. 

 

Sjekk at slanger og koblinger er riktig tilkoblet 

Koblinger og slanger må være rene og i god stand for å unngå lekkasjer og for å unngå at forurenset 
olje ødelegger maskinen. 
 
Planlegg jobben nøye 

Før denne typen jobb startes må den planlegges nøye og eventuelle godkjenninger og autorisasjoner 
må innhentes.  Det er ikke mulig å reversere arbeidet.    
 
Smøring av kilen 

Kilens interne anleggsflater må smøres regelmessig med anbefalt fett, og minst hver annen time.  
Mens den indre kilen er trukket helt tilbake, stikk et skrujern eller lignende mellom de forskjellige 
delene av kilen og tilfør fett. 
 
Borehullets dybde og diameter. 

Borehullet må være av passende diameter for den valgte kile/blikk-kombinasjonen.  Videre må hullet 
være dypt nok til at spettets spiss ikke bunner hullet og skader spettet.  Gjenstander som faller ned i 
borehullet vil kunne skade spettet. 
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Reparasjoner og vedlikehold 
Kun kvalifisert personale som forstår hydraulikk skal feilsøke og reparere denne maskinen.  Sørg for 
at maskinen, slangene og koblingene er trykkløse før vedlikehold eller reparasjoner igangsettes.  
Deler av maskinen, slanger eller koblinger eller hydraulikkolje vil kunne bli slynget ut.  Bytte av 
kileblekk og demontering av endelokk regnes som vedlikehold.  Demontering av hele enheten som 
for eksempel bytte av spett bør utføres av kvalifisert personell. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deleoversikt 
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Egenkontroll 

Før bruk, sjekk at bergkilen fungerer som beskrevet i denne manualen. 

 Sjekk at denne bruksanvisningen et tilgjengelig for operatøren av maskinen 
 Sjekk for tilstrekkelig smøring av kileblekk og spett 
 Sjekk for slitasje eller deformasjoner som kan øke friksjonen mellom kileblekk og spett 
 Sjekk for synlige sprekker, feil og mangler. 
 Sjekk at tilkoblingene er uten skader og synlig slitasje. 
 Sjekk at slanger og koblinger er i god stand uten klemskader, kutt, avskrapninger eller 

knekker. 
 Sjekk for oljelekkasjer og svetting.   

 

Tiltrekningsmoment for bolter med kvalitet 10.9 

 M6  14,1 Nm   
 M8  34,0 Nm  KR14-22009 / Oil Connection 
 M10  67,0 Nm  KR14-22004 / Flange 
 M12  115,0 Nm   
 M16   279,0 Nm  

 

Feilsøking 

Ikke bruk dette utstyret dersom det ikke fungerer som beskrevet i denne bruksanvisningen.   

Ved feilsøking, sørg for å følge sikre prosedyrer.  Fare for alvorlig klemskade kan oppstå dersom 
maskinen kjøres med personer innenfor sikkerhetssonen. 

Ved feilsøking i forbindelse med brudd på slanger, koblinger eller selve maskinen må det utvises 
forsiktighet for å unngå at tynne stråler av olje treffer ubeskyttet hud.  Bruk for eksempel en papp-
plate for å lokalisere en oljesprut.  

 

Avhending 

Dette utstyret består hovedsakelig av stål som kan resirkuleres som metall.  Hydraulikkoljen kan 
resirkuleres som spillolje.  Følg lokale retningslinjer for avfallshåndtering. 


