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Fuld knald på nedbrydningshamrene, men intet støv!

Testen foregik i en gammel ko-stald, hvor dele af betongulvet skulle brækkes op

Nedbrydning helt uden støv!
Bosch har udviklet støvudsugningsudstyr til
store nedbrydningshamre. Og det virker,
konstaterer Mester
Tidendes testhåndværkere
Mester Test
Af Klaus Tøttrup
Foto: John Ehbrecht

- Støv er et alvorligt problem i byggebranchen. Der
er al mulig grund til at
træffe forholdsregler der
beskytter de håndværkere der udsættes for støv.
Det siger Niclas Andersen,

nordisk produktchef hos
Bosch.
Han deltog fornylig i en
test sammen med Mester Tidendes testhåndværkere for
bl.a. at vise, at støvudsugning ikke blot er forbeholdt
rundsave, kap-/geringssave
og bore-skruemaskiner. Det
gælder i høj grad også f.eks.
nedbrydningshamre.
Men kan man med bare
nogenlunde rimeligt resultat sætte støvudsugningsudstyr på en spids- eller
fladmejsel som er monteret
på en stor nedbrydningshammer? Som udgangspunkt satte Mester Tidendes
testhåndværker
et
meget stort spørgsmålstegn
ved, om det i det hele taget

Bosch udsugningsudstyret passer til alle mærker af nedbrydningshamre

kan lade sig gøre – bl.a. fordi der jo slæbes og vrikkes
noget rundt med en nedbrydningshammer, når der
arbejdes. Samtidig er de
huller og revner, som mejslen laver ikke sådan lige at
”suge på” i forhold til når
der bores et hul i en væg
med et 10 mm bor og med
støvudsugningsudstyr helt
tæt på hullet.

Passer til alle mærker
Testen foregik i en gammel
ko-stald, hvor betongulvet
– af en særlig ondartet betonblanding – skulle hugges op.
Et par af de største Bosch
nedbrydningshamre blev
monteret med sugeudstyr
og forbundet til støvsugere. Og så gik testhåndværkerne i gang og i takt med,
at gulvet blev brudt op blev
underkæberne længere og
længere hos håndværkerne.
For støvopsamlingen virkede upåklageligt.
- Det havde vi ikke forestillet os. Det er fuldstændig vanvittigt, at det kan
lade sig gøre med det ”slange-dingleværk” som suger
støvet op, siger testhåndværkerne.
De lægger ikke skjul på,
at det er befriende at slippe
for støvet. Da de afkoblede
slangerne og suget og arbejdede uden sug gik der blot
10 sekunder før hele kostalden var fyldt med betonstøv. Så suget er usædvanligt effektivt.
- Det bedste er næsten,
at sugesystemerne passer
til alle mærker af nedbrydningshamre. Så selvom
man arbejder med et andet
mærke end Bosch, så kan
man købe det her udstyr og

Betonstøv er livsfarligt. Produktchef Niclas Andersen (th) kigger sammen med testhåndværkerne i støvsugerposen efter testen
få glæde af det, understreger testhåndværkerne.
Så er du træt af støv, når

du arbejder med nedbrydningshammeren, så læg
lige vejen forbi dit lokale

byggecenter og se, hvad de
kan byde på, når det gælder
støvopsamling.

