
ANVÄNDARMANUAL
EF140LD  EF140HD  EF200HD 

Gasdriven spikpistol 
för isolerhållare



Gasdriven spikpistol för isolerhållare - Användarmanual

2

Steg:
   1. Se till att avtryckaren inte aktiveras när 
batteriet installeras.
   2. För att installera batteriet, tryck 
batterikassetten på plats – det ska höras ett klick.
   3. Vrid och lås fast batteriet för att förhindra att 
det lossnar i samband med spikdrivning.
   4. Så tar du bort batteriet: vrid batteriet för 
att låsa upp, tryck in knappen på baksidan av 
batteriet och dra rakt ut.

C. Batteriindikator

Den gröna LED-lam-
pan blinkar en gång 
i halvsekunden när 
verktyget används.

Batterinivån är tillräck-
ligt hög för använd-
ning av verktyget.

Den röda LED-lampan 
blinkar var fjärde 
sekund eller lyser med 
fast sken när verktyget 
används.

Låg batterinivå, ta ut 
batteriet och sätt det 
genast på laddning.

Den röda LED-lampan 
blinkar en gång i 
sekunden. Verktyget 
är i skyddat läge.

Sluta genast använda 
verktyget och kon-
takta en auktoriserad 
servicetekniker för 
underhåll

OBS!
•	 Efter användning av verktyget, avlägsna 

batteriet.
•	

D. Preparera bränslecellen

Var försiktig!
•	 Använd aldrig bränsleceller från andra 

tillverkare.
•	 Ta inte bort skyddskåpan när bränslecellen 

inte används.
•	 Borra aldrig hål i bränslecellen.
•	 Undvik att andas in gasen. Inandning av 

gasen kan leda till dåsighet, yrsel eller 
illamående.

A. Laddning

 

Steg:
   1. Anslut batteriladdaren till ett växelströmsuttag 
med rätt spänning, både den gröna och den röda 
lampan lyser med fast sken.
   2. Sätt i batteriet i laddaren, den röda lampan 
tänds för att indikera att batteriet laddas.
   3. Det tar cirka 2,5 timme att ladda batteriet fullt. 
   4. När batteriet är fulladdat lyser den gröna 
lampan med fast sken.
   5. Efter avslutad laddning, dra ut kontakten till 
laddaren från eluttaget.
•	 Om båda lamporna blinkar i takt tar du bort 

batteriet och sätter i det igen.
•	 Om detta händer upprepade gånger 

kan batteriet vara skadat. Kontakta en 
auktoriserad servicetekniker för att få 
batteriet utbytt mot ett nytt.

OBS!
•	 Försök aldrig öppna batteriladdaren eller 

batterikassetten.
•	 Batteriladdaren är avsedd för laddning av 

batteripaket av en särskild typ. Försök aldrig 
ladda batteripaketet i en batterikassett 
från en annan tillverkare. Olämpliga 
batterikassetter kan orsaka en eldsvåda, 
med risk för personskador som följd.

•	 Undvik att placera batteriladdaren i direkt 
solljus när den används.

•	 Håll ventilationshålen rena för att få en bättre 
kyleffekt. 

B. Sätta i och ta ut batteriet

 

1. – ANVÄNDNING
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•	 Bränslecellen kan inte fyllas på. Försök 
därför aldrig fylla på gas när bränslecellen 
är tom.

Steg:
Börja med att se till att du använder ventil med rätt 
färg, färgen på verktygets kant. Se de tekniska 
specifikationerna.

   1. Ta bort skyddskåpan, anslut ventilen genom 
att trycka in den främre kanten.
   2. Tryck in bakkanten tills du hör ett klick.

OBS!
•	 Se till att ventilen till bränslecellen sitter fast 

ordentligt, om inte kan gasläckage uppstå, 
med risk för användare och personer som 
vistas i närheten som följd. 

E. Installera och ta bort bränslecellen 
 

Var försiktig!
•	 Håll inte avtryckarknappen intryckt när du 

installerar bränslecellen.
•	 installerar bränslecellen.
•	 Pressa inte nosdelen mot underlaget när du 

installerar bränslecell.

Steg:
   1. Tryck uppåt och dra för att öppna 
bränsleluckan.
   2. Sätt i bränslecellen, rikta jetstrålen in i 
adaptern.
   3. Placera luckan på bränslecellen över ventilen 
och tryck nedåt för att låsa fast.
   4. Utför stegen ovan i omvänd ordning för att 
avlägsna bränslecellen.

F. Installera och ta bort nosdelen 
 

Var försiktig!
•	 Håll inte avtryckarknappen intryckt när du 

installerar nosdelen.
•	 Pressa inte cellen mot underlaget när du 

installerar den.
•	 Håll inte handen över nosdelen när du 

installerar den.

Steg:
   1. Vrid nosfästet till upplåst läge (se bild).
   2. Sätt i nosdelen i sitt fäste.
   3. Vrid på nosfästet till den låsta positionen (ett 
tydligt klickljud hörs).
   4. För att ta bort nosdelen, gör i omvänd 
ordning.

G. Ladda isolerhållare
 

Var försiktig!
•	 Håll inte avtryckarknappen intryckt när du 

laddar isolerhållaren.
•	 Pressa inte verktyget mot underlaget när du 

laddar isolerhållaren.

Steg:
   1. Trä isolerhållaren på nosdelsen ända ner till 
den förmonterade skjutspiken. 
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H. Montering av isolerhållaren

Var försiktig!
•	 Se till att LÄSA igenom avsnittet "Allmänna 

säkerhetsanvisningar" för personlig och 
arbetsmiljösäkerhet och försäkra dig om att 
du FÖRSTÅR anvisningarna.

•	 Om du upptäcker något avvikande hos 
verktyget, kontakta närmaste servicetekniker 
för inspektion och reparation av verktyget.

Steg:
  1. Tryck verktyget med isolerhållare  genom 
isoleringen. 
  2. Tryck spetsen på kontaktarmen hårt mot 
arbetsytan (90° vinkel mot ytan) tills du hör att 
fläktmotorn går igång.
  3. Tryck in avtryckaren, den förmonterade 
skjutspiken drivs nu in i underlaget.
  4. Släpp avtryckaren och backa verktyget.

I. Rengöring av filtret

Filtret på baksidan av verktyget är mycket 
viktigt för insugning av luft i kammaren. För att 
säkerställa bästa möjliga prestanda hos verktyget 
bör du som användare alltid hålla det rent.

   1. Lossa de fyra skruvarna till den bakre kåpan
   2. Ta bort den bakre kåpan och rengör nätet 
med en borste eller tryckluft.
   3. Sätt tillbaka den bakre kåpan på maskinen 
och skruva fast det med de fyra skruvarna.

OBS!
•	 Använd inte vatten för att rengöra nätet. 

Kåpan och nätet måste vara torra när 
verktyget används. Om de är blöta finns det 
stor risk att verktyget blir oanvändbart.
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2. FELSÖKNING

VARNING!
För att minska risken för all-
varliga personskador ska du 
ALLTID ta bort batteriet, stif-
ten och bränslecellen från 
verktyget före reparation.

A. Problem med batteriet/batteriladdaren

SYMTOM 1
Batteriet verkar inte laddas. Trots flera timmar i 
laddaren tänds inte den gröna laddningslampan.

Möjliga orsaker Funktioner

Indikatorlampor-
na på batterilad-
daren fungerar 
inte.

Ladda batteriet i tre tim-
mar och testa det sedan 
i verktyget. Om verktyget 
kan användas som vanligt 
är laddningslamporna 
trasiga. Byt ut laddaren 
eller håll koll på tiden för 
att säkerställa att batteriet 
laddas tillräckligt länge. 
Det är normalt att batteriet 
blir varmt när det har varit 
på laddning.

Laddaren ska-
dad.

Sluta genast använda lad-
daren och dra ut kontakten 
till strömförsörjningen. Byt 
ut laddaren och märk den 
eller kassera den för att 
förhindra att den används 
eller ansluts till en ström-
källa.

SYMTOM 2
De gröna och röda LED-lamporna blinkar omväx-
lande.
Möjliga orsaker Funktioner

Batteriet är 
varmt.

Ta bort batteriet från lad-
daren och låt det svalna. 
Kontrollera batteriladdaren 
och batteriet.

SYMTOM 3 De gröna och röda LED-lamporna 
blinkar samtidigt.

Möjliga orsaker Funktioner

Batteriet skadat 
eller förbrukat.

Byt ut batteriet.

B. Normal användning

SYMTOM 1
Fläkten går inte.
Möjliga orsaker Funktioner

Batteriet är inte 
laddat.

Ladda batteriet enligt 
anvisningarna i användar-
manualen.

Batteripolerna 
eller batterikon-
takterna i hand-
taget är oljiga, 
smutsiga eller 
korroderade.

Rengör batteripolerna Vid 
behov, rengör batterikon-
takterna i handtaget.

Det finns en 
kortslutning 
någonstans i 
verktyget.

Verktyget måste kontrol-
leras av en auktoriserad 
servicetekniker.

SYMTOM 2
Fläkten går inte eller går långsammare än 
normalt.
Möjliga orsaker Funktioner

Batteriet är urlad-
dat.

Ladda batteriet.

SYMTOM 3
Fläkten slås av och på.
Möjliga orsaker Funktioner

Batteriet sitter 
löst eller kontak-
terna är böjda.

Snäpp batteriet på plats i 
låst läge igen. Böj tillbaka 
kontakterna till rätt läge.

C. Förförbränning/förbränningsfas

SYMTOM 1
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Kontaktarmen går inte i botten, verktyget går inte 
att använda.
Möjliga orsaker Funktioner

Låsspaken har 
fastnat i låst läge.

Kontrollera om det finns för 
få stift i kanalen, ladda fler 
stift – se användarmanual 
för mer information.

Munstycket är 
böjt eller det finns 
smuts i kanalen.

Kontrollera att munstycket 
och kanalen är rena. Om 
det är skadat, kontakta en 
auktoriserad servicetekni-
ker för reparation och byte 
av delarna.

Följarhålla-
rens positioner 
ovanpå maga-
sinremsan är 
felaktiga. 

Skjut försiktigt ned följarhål-
laren i botten och släpp.

Cylinderhuvud 
O-ring klämd.

Kontakta en auktoriserad 
servicetekniker för att få 
verktyget reparerat.

Isolerskjutspi-
karna fastnar.

Se användarmanual för 
information om hur du 
åtgärdar fastlåsningen.

SYMTOM 2
Isolerskjutspikarna kan inte sättas fast i mun-
stycket.
Möjliga orsaker Funktioner

Kolven felplace-
rad.

För tillbaka kolven till 
dess utgångsläge. Se 
användarmanualen för mer 
information.

O-ringen är ska-
dad och orsakar 
gasläckage.

Kontakta en auktoriserad 
servicetekniker för att få 
verktyget reparerat.

Smuts på ven-
tilbrickan inne i 
cylindern.

Kontakta en auktoriserad 
servicetekniker för att få 
verktyget reparerat.

Vågbrickorna till 
ventilen har förlo-
rat sin elasticitet.

Kontakta en auktoriserad 
servicetekniker för att få 
verktyget reparerat.

SYMTOM 3
Verktyget startar inte – fläkten går.
Möjliga orsaker Funktioner

Bränslecellen är 
tom.

Byt ut bränslecellen.

Ingen tändgnista. Kontakta en auktoriserad 
servicetekniker för att få 
verktyget reparerat.

SYMTOM 4
Kan inte driva spikar.
Möjliga orsaker Funktioner

Vattenånga runt 
gnistan orsakar 
kortslutning.

Torka torrt gnistområdet 
eller kontakta en auktorise-
rad servicetekniker för att 
få verktyget reparerat.

Tätningskudden 
skadad.

Kontakta en auktoriserad 
servicetekniker för att få 
verktyget reparerat.

Kolvstyrningen 
kärvar pga. 
smuts.

Kontakta en auktoriserad 
servicetekniker för att få 
verktyget reparerat.

D. Strömförsörjning/ventilation

SYMTOM 1
Verktyget fungerar som det ska men spikarna 
drivs inte hela vägen.
Möjliga orsaker Funktioner

Batteriet är urlad-
dat.

Ladda batteriet.

Bränslecellen har 
låg fyllnadsnivå.

Byt ut bränslecellen, se 
användarmanualen för 
anvisningar
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SYMTOM 2
Verktyget fungerar men inga spikar skjuts.
Möjliga orsaker Funktioner

Spikremsan kan 
ha kärvat.

Använd endast isolerskjut-
spikar som uppfyller de 
angivna specifikationerna.

Följarhållaren 
felaktig ovanpå 
stiftremsan.

Skjut försiktigt ned följar-
hållaren i botten och släpp 
för att återställa stiftremsan 
i magasinet.

Isolerskjutspi-
karna fastnar

Se användarmanual för 
information om hur du 
åtgärdar fastlåsningen.

SYMTOM 3
Verktyget arbetar inte stabilt.
Möjliga orsaker Funktioner

Bränslecellen har 
låg fyllnadsnivå.

Byt ut bränslecellen, se 
användarmanualen för 
anvisningar.

Tändkabeln är 
lös.

Kontakta en auktoriserad 
servicetekniker för att få 
verktyget reparerat.

Filtret är smut-
sigt, vilket gör att 
verktyget över-
hettas. 

Avlägsna filtret och rengör 
det enligt anvisningarna i 
användarmanualen.

Verktygshylsan 
eller O-ringarna 
är smutsiga.

Kontakta en auktoriserad 
servicetekniker för att få 
verktyget reparerat.

SYMTOM 4
Ojämna prestanda.
Möjliga orsaker Funktioner

Smuts och skräp 
har ansamlats 
inne i cylindern.

Kontakta en auktoriserad 
servicetekniker för att få 
verktyget reparerat.

SYMTOM 5
Sjunkande effekt.
Möjliga orsaker Funktioner

Skadad kolv eller 
cylinder.

Kontakta en auktoriserad 
servicetekniker för att få 
verktyget reparerat.

E. Retur/renblåsning

SYMTOM 1
Verktyget fungerar och det går att driva spikar, 
men kolven återgår inte till det övre läget.
Möjliga orsaker Funktioner

Kolvspetsen 
lastskadad.

Kontakta en auktoriserad 
servicetekniker för att få 
verktyget reparerat.

Ventilationshå-
len i höljet är 
smutsiga eller 
igensatta.

Kontakta en auktoriserad 
servicetekniker för att få 
verktyget reparerat.

Verktyget (höljet) 
eller O-ringarna 
är smutsiga.

Kontakta en auktoriserad 
servicetekniker för att få 
verktyget reparerat.

SYMTOM 2
Förbränningskammaren inaktiveras inte efter 
verktygscyklerna.
Möjliga orsaker Funktioner

Kontaktarmen är 
böjd eller verkty-
get är smutsigt.

Rengör verktyget eller byt 
ut kontaktarmen vid behov



EF140LD Tekniska specifikationer

1 - TEKNISKA SPECIFIKATIONER

A. GAS SPIKPISTOL 
Modell nr EF140LD 
Dimensioner 
Längd    470 mm 
Höjd    100 mm 
Bredd    350 mm 
Vikt    3,3 kg 
Rekommenderad   800 / Timma
max användning   4000 / Dag 
   
Slagkraft:  90J

Ljudnivå:  
LpA,1s = 97 ± 2dB (A) 
LpC,peak = 130 ± 2dB (C) 
LpA,1s = 91 ± 2dB (A) 
LWA,1s = 104 ± 2dB (A) 
 
B. DRIVGASEN 
Art.nr 13114012000010 
Dimensioner 
Höjd    165 mm 
Diameter    32 mm 
Tryck    18 bar 
Kapacitet    Minst 700 skott 
Ventil    Vit eller röd 
 
Drivgasen innehåller förblandad gas och 
smörjning. Ingen extra smörjning krävs. 
 
Varning! Endast angiven gaspatron och 
smörjmedel från Ergofast kan användas på 
de verktyg, konsultera Ergofast säljare eller 
lokala distributörer. 
 
C. INFÄSTNINGAR 
Dimensioner 
Isoleringstjocklek   25-140 mm 
Spikskalle    Diameter Ø6.3 mm 
Spiklängd    47-52 mm 
Stamdiameter    Ø3.65 / 3,2 mm 
   Ø3.2 / 2,8 mm 
Applikationer 
Isoleringstjocklek   25-140 mm 
 

Endast de infästningar som specificeras 
här ska användas i Ergofasts gasverktyg. 
Ergofast gasverktyg för isolerhållare och de 
infästningar som specificeras är att betrakta 
som ett helt säkerhetssystem. 
 
Verktyg och infästningar samt laddare och 
batterier är konstruerade för att användas 
tillsammans som ett system. 
 
D. AC / DC-adapter 
Model Nr 
EF1215 (EU)   TYP C  - EU 
Ingång   100-240V ~ 0.6A 
Max. 50 / 60Hz 
Utgång   12V  1.5A 
 

E. BATTERILADDARE 
Modell nr   EFB6CH 
Ingång   12V  1.5A 
Utgång   7.3V  700mA 
Laddningstid         2,5 timmar 
 
 
F. BATTERI 
Modell nr   EFB6B 
Typ   Ni-MH 
Utgång                 6V   
Kapacitet   1.5Ah, 5-celler 

2 - SERIENUMMER
 
Återfinns på verktygshandtaget 
 
ÅÅ MM XXXX 
 
YY -   Tillverkningsår   
  (sista två siffrorna) 
MM -   Tillverkningsmånad 
XXXX -   Verktygs serienummer

8
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EF140LD Sprängskiss
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EF140LD Delar
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EF140LD declaration of conformity

4 - DECLARATION OF CONFORMITY

With regard to the Machinery Directive 2006/42/
EC

The manufacturer/ distributor:
Ergofast AB
Box 654
44218 Kungälv

Declare under our sole responsibility that the 
products:

A. Gas powered nailer with removable 
magazine
with reference to model EF140LD, conforms to 
the following standards or normative documents:

1. EN 792-13:2000+A1:2008 Hand-held non-
electric power tools – Safety requirements. Part 
13: Fastener driving tools.

Having been examined to the requirements of the 
Machinery Directives 2006/42/EC by:
Safenet Limited (Notification#: 1674)
c/o Denford Garage, Denford, Kettering
Northamptonshire, NN14 2EQ, UK

Issued the EC examination certificate: 
4222250315 with available technical file copy for 
the equipment.

2.  DIN EN 15895:2011 Cartridge operated 
handheld tools – Safety requirements – Fixing and 
hard marking tools

Having been tested to the procedure according 
to: DIN EN 15895, DIN EN ISO 3745, and DIN EN 
ISO 11201 Enveloping surface method in the free 
field above a reflecting surface by:

MüLLER-BBM Robert-Koch-Strasse 11 82152 
Planegg near Munich, Germany
Issued the test certificate number: M106730/04

B. AC/DC adaptor, charger & battery
with reference to model: EF1215(EU), EFB6CH, 
EFB6B conforms to the following standards or 
normative documents:

1. EN 55014-1:2006+A1+A2, EN 55014-
2:1997+A1+A2, EN 61000-3-2:2006+A1+A2, EN 
61000-3-3:2008

Having been examined to the requirements of the 
Electromagnetic Compatibility Directive 2004/108/
EC by:

Intertek Testing Services Hong Kong Ltd.
2/F., Garment Centre, 576 Castle Peak Road, 
Kowloon, Hong Kong

Issued the test verification of conformity number: 
12100822HKG-002R1

2. EN 60335-2-29:2002+A1:2004+A2:2009
EN 60335-1:2010
Having been examined to the requirements of the 
Low Voltage Directive 2006/95/EC by:

Intertek Testing Services Hong Kong Ltd.
2/F., Garment Centre, 576 Castle Peak Road, 
Kowloon, Hong Kong

Issued the test verification of conformity number: 
13070126HKG-003, 13070126HKG-004

3. EPS IM 278/2009 
Having been examined to the requirements of 
the Energy related Products Directive 2009/125/
EC by:

Intertek Testing Services Hong Kong Ltd.
2/F., Garment Centre, 576 Castle Peak Road, 
Kowloon, Hong Kong

Issued the test verification of conformity number: 
1307128HKG-001
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1 - TEKNISKA SPECIFIKATIONER

A. GAS SPIKPISTOL 
Modell nr EF140HD 
Dimensioner 
Längd    500 mm 
Höjd    120 mm 
Bredd    360 mm 
Vikt    3,8 kg 
Rekommenderad    600 / Timma
max användning 3000 / Dag 
   
Slagkraft:  105J

Ljudnivå:  
LpA,1s = 102 ± 2dB (A) 
LpC,peak = 135 ± 2dB (C) 
LpA,1s = 94 ± 2dB (A) 
LWA,1s = 107 ± 2dB (A 
 
B. DRIVGASEN 
Art.nr 13114012000010 
Dimensioner 
Höjd    165 mm 
Diameter    32 mm 
Tryck    18 bar 
Kapacitet    Minst 700 skott 
Ventil    Vit eller röd 
 
Drivgasen innehåller förblandad gas och 
smörjning. Ingen extra smörjning krävs. 
 
Varning! Endast angiven gaspatron och 
smörjmedel från Ergofast kan användas på 
de verktyg, konsultera Ergofast säljare eller 
lokala distributörer. 
 
C. INFÄSTNINGAR 
Dimensioner 
Isoleringstjocklek   25-140 mm 
Spikskalle    Diameter Ø6.3 mm 
Spiklängd    47-52 mm 
Stamdiameter    Ø3.65 / 3,2 mm 
   Ø3.2 / 2,8 mm 
 
Applikationer 
Isoleringstjocklek   25-140 mm 

 
Endast de infästningar som specificeras 
här ska användas i Ergofasts gasverktyg. 
Ergofast gasverktyg för isolerhållare och de 
infästningar som specificeras är att betrakta 
som ett helt säkerhetssystem. 
 
Verktyg och infästningar samt laddare och 
batterier är konstruerade för att användas 
tillsammans som ett system. 
 
D. AC / DC-adapter 
Model Nr 
EF1215 (EU)   TYP C  - EU 
 
 
Ingång   100-240V ~ 0.6A   
  Max. 50 / 60Hz 
Utgång   12V  1.5A 
 
E. BATTERILADDARE 
Modell nr   EFB6CH 
Ingång   12V  1.5A 
Utgång   7.3V  700mA 
Laddningstid         2,5 timmar 
 
 
F. BATTERI 
Modell nr   EFB6B 
Typ   Ni-MH 
Utgång                 6V   
Kapacitets   1.5Ah, 5-celler 

2 - SERIENUMMER
 
Återfinns på verktygshandtaget 
 
ÅÅ MM XXXX 
 
YY -   Tillverkningsår   
  (sista två siffrorna) 
MM -   Tillverkningsmånad 
XXXX -   Verktygs serienummer
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EF140HD Sprängskiss
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EF140HD Delar
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EF140HD CE declaration of conformity

4 - DECLARATION OF CONFORMITY

With regard to the Machinery Directive 2006/42/
EC

The manufacturer/ distributor:
Ergofast AB
Box 654
44218 Kungälv

Declare under our sole responsibility that the 
products:

A. Gas powered nailer with removable 
magazine
with reference to model EF140HD, conforms to 
the following standards or normative documents:

1. EN 792-13:2000+A1:2008 Hand-held non-
electric power tools – Safety requirements. Part 
13: Fastener driving tools.

Having been examined to the requirements of the 
Machinery Directives 2006/42/EC by:
Safenet Limited (Notification#: 1674)
c/o Denford Garage, Denford, Kettering
Northamptonshire, NN14 2EQ, UK

Issued the EC examination certificate: 
4017131114b  with available technical file copy 
for the equipment.

2.  DIN EN 15895:2011 Cartridge operated 
handheld tools – Safety requirements – Fixing and 
hard marking tools

Having been tested to the procedure according 
to: DIN EN 15895, DIN EN ISO 3745, and DIN EN 
ISO 11201 Enveloping surface method in the free 
field above a reflecting surface by:

MüLLER-BBM Robert-Koch-Strasse 11 82152 
Planegg near Munich, Germany
Issued the test certificate number: M106730/05

B. AC/DC adaptor, charger & battery
with reference to model: EF1215(EU), EFB6CH, 
EFB6B conforms to the following standards or 
normative documents:

1. EN 55014-1:2006+A1+A2, EN 55014-
2:1997+A1+A2, EN 61000-3-2:2006+A1+A2, EN 
61000-3-3:2008

Having been examined to the requirements of the 
Electromagnetic Compatibility Directive 2004/108/
EC by:

Intertek Testing Services Hong Kong Ltd.
2/F., Garment Centre, 576 Castle Peak Road, 
Kowloon, Hong Kong

Issued the test verification of conformity number: 
12100822HKG-002R1

2. EN 60335-2-29:2002+A1:2004+A2:2009
EN 60335-1:2010
Having been examined to the requirements of the 
Low Voltage Directive 2006/95/EC by:

Intertek Testing Services Hong Kong Ltd.
2/F., Garment Centre, 576 Castle Peak Road, 
Kowloon, Hong Kong

Issued the test verification of conformity number: 
13070126HKG-003, 13070126HKG-004

3. EPS IM 278/2009 
Having been examined to the requirements of 
the Energy related Products Directive 2009/125/
EC by:

Intertek Testing Services Hong Kong Ltd.
2/F., Garment Centre, 576 Castle Peak Road, 
Kowloon, Hong Kong

Issued the test verification of conformity number: 
1307128HKG-001



EF200HD Tekniska specifikationer

1 - TEKNISKA SPECIFIKATIONER

A. GAS SPIKPISTOL 
Modell nr EF200HD 
Dimensioner 
Längd    560 mm 
Höjd    120 mm 
Bredd    360 mm 
Vikt    3,8 kg 
Rekommenderad    600 / Timma
max användning 3000 / Dag 
   
Slagkraft:  105J

Ljudnivå:  
LpA,1s = 102 ± 2dB (A) 
LpC,peak = 135 ± 2dB (C) 
LpA,1s = 94 ± 2dB (A) 
LWA,1s = 107 ± 2dB (A)
 
B. DRIVGASEN 
Art.nr 13114012000010 
Dimensioner 
Höjd    165 mm 
Diameter    32 mm 
Tryck    18 bar 
Kapacitet    Minst 700 skott 
Ventil    Vit eller röd 
 
Drivgasen innehåller förblandad gas och 
smörjning. Ingen extra smörjning krävs. 
 
Varning! Endast angiven gaspatron och 
smörjmedel från Ergofast kan användas på 
de verktyg, konsultera Ergofast säljare eller 
lokala distributörer. 
 
C. INFÄSTNINGAR 
Dimensioner 
Isoleringstjocklek   25-140 mm 
Spikskalle    Diameter Ø6.3 mm 
Spiklängd    47-52 mm 
Stamdiameter    Ø3.65 / 3,2 mm 
   Ø3.2 / 2,8 mm 
Applikationer 
Isoleringstjocklek   25-140 mm 

 
Endast de infästningar som specificeras 
här ska användas i Ergofasts gasverktyg. 
Ergofast gasverktyg för isolerhållare och de 
infästningar som specificeras är att betrakta 
som ett helt säkerhetssystem. 
 
Verktyg och infästningar samt laddare och 
batterier är konstruerade för att användas 
tillsammans som ett system. 
 
D. AC / DC-adapter 
Model Nr 
EF1215 (EU)   TYP C  - EU 
Ingång   100-240V ~ 0.6A 
Max. 50 / 60Hz 
Utgång   12V  1.5A 
 

E. BATTERILADDARE 
Modell nr   EFB6CH 
Ingång   12V  1.5A 
Utgång   7.3V  700mA 
Laddningstid         2,5 timmar 
 
 
F. BATTERI 
Modell nr   EFB6B 
Typ   Ni-MH 
Utgång                 6V   
Kapacitet   1.5Ah, 5-celler 

2 - SERIENUMMER
 
Återfinns på verktygshandtaget 
 
ÅÅ MM XXXX 
 
YY -   Tillverkningsår   
  (sista två siffrorna) 
MM -   Tillverkningsmånad 
XXXX -   Verktygs serienummer
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EF200HD Sprängskiss
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EF200HD Delar
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EF200HD CE declaration of conformity

4 - DECLARATION OF CONFORMITY

With regard to the Machinery Directive 2006/42/
EC

The manufacturer/ distributor:
Ergofast AB
Box 654
44218 Kungälv

Declare under our sole responsibility that the 
products:

A. Gas powered nailer with removable 
magazine
with reference to model EF200HD, conforms to 
the following standards or normative documents:

1. EN 792-13:2000+A1:2008 Hand-held non-
electric power tools – Safety requirements. Part 
13: Fastener driving tools.

Having been examined to the requirements of the 
Machinery Directives 2006/42/EC by:
Safenet Limited (Notification#: 1674)
c/o Denford Garage, Denford, Kettering
Northamptonshire, NN14 2EQ, UK

Issued the EC examination certificate: 
4017131114a  with available technical file copy for 
the equipment.

2.  DIN EN 15895:2011 Cartridge operated 
handheld tools – Safety requirements – Fixing and 
hard marking tools

Having been tested to the procedure according 
to: DIN EN 15895, DIN EN ISO 3745, and DIN EN 
ISO 11201 Enveloping surface method in the free 
field above a reflecting surface by:

MüLLER-BBM Robert-Koch-Strasse 11 82152 
Planegg near Munich, Germany
Issued the test certificate number: M106730/05

B. AC/DC adaptor, charger & battery
with reference to model: EF1215(EU), EFB6CH, 
EFB6B conforms to the following standards or 
normative documents:

1. EN 55014-1:2006+A1+A2, EN 55014-
2:1997+A1+A2, EN 61000-3-2:2006+A1+A2, EN 
61000-3-3:2008

Having been examined to the requirements of the 
Electromagnetic Compatibility Directive 2004/108/
EC by:

Intertek Testing Services Hong Kong Ltd.
2/F., Garment Centre, 576 Castle Peak Road, 
Kowloon, Hong Kong

Issued the test verification of conformity number: 
12100822HKG-002R1

2. EN 60335-2-29:2002+A1:2004+A2:2009
EN 60335-1:2010
Having been examined to the requirements of the 
Low Voltage Directive 2006/95/EC by:

Intertek Testing Services Hong Kong Ltd.
2/F., Garment Centre, 576 Castle Peak Road, 
Kowloon, Hong Kong

Issued the test verification of conformity number: 
13070126HKG-003, 13070126HKG-004

3. EPS IM 278/2009 
Having been examined to the requirements of 
the Energy related Products Directive 2009/125/
EC by:

Intertek Testing Services Hong Kong Ltd.
2/F., Garment Centre, 576 Castle Peak Road, 
Kowloon, Hong Kong

Issued the test verification of conformity number: 
1307128HKG-001
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3 - COPYRIGHT

Copyright:
Ergofast AB
Box 654
44218 Kungälv, 

Vidarebefordran och kopiering av detta 
dokument, utnyttjande och spridning av dess 
innehåll är förbjudet såvida inte skriftligt 
medgivande finns. Överträdelser gör att 
den skyldige blir skadeståndsskyldig. Med 
ensamrätt i händelse av ansökan om patent, 
nyttighetsmodell eller mönsterskydd.

Denna användarmanual har tagits fram 
med stor omsorg. Ergofast frånskriver sig 
emellertid ansvar för möjliga fel i denna 
användarmanual och konsekvenserna 
av dessa. Inget ansvar tas heller för 
direkta skador eller följdskador till följd av 
felanvändning av verktyget.

De nationella säkerhets- och 
arbetsmiljöföreskrifterna samt 
säkerhetsföreskrifterna i denna 
användarmanual måste följas vid 
användning av verktyget. Alla 
produktbeteckningar och varumärkesnamn 
tillhör respektive ägare även om de inte är 
märkta som registered eller trademark.

Med förbehåll för ändringar av innehållet.

4. KASSERING

Källsortering. Lokala bestäm-
melser kan innebära krav på 
källsortering av elektrisk utrust-
ning från privathushåll, på kom-
munala soptippar/miljöstationer 
eller via återförsäljaren när du 
köper en ny produkt.

Källsortering av emballage och 
uttjänt uppladdningsbart bat-
teri i enlighet med tillämpliga 
återvinningsbestämmelser i ditt 
land.

Ergofast AB
Box 654
44218 Kungälv

Tel: 0303 208050
Fax: 0303 208069
E-post: ergofast.se


