
Reservdelsinformation 
Vi jobbar för att så snabbt som möjligt hjälpa dig som kund genom bra service och 
snabbt få delarna du behöver. Du kan hjälpa oss att snabbt skicka delarna eller om 
dom behöver beställas genom att kolla skisser innan du hör av dig till oss, det kan 
vara svårt att förklara en viss del så vi förstår och det kan leda till missförstånd och 
bollande flera gånger fram och tillbaka och det kan i sin tur ta tid, därför ber vi dig 

som kund att hjälpa oss innan genom att ta fram skiss på gällande maskin, då får du 
fram artikelnummer som du senare kan beställa av oss och vi snabbt kan expiditera 
dig. På så vis kan vi snabbt hjälpa dig eller din slutkund att få dina /sina delar på så 

kort tid som möjligt. 

Olika Fabrikat har olika sätt att hitta sprängskisser här visar vi dom vanligaste 
Fabrikaten. Finns inte fabrikatet med i listan maila oss fabrikat och typbeteckning så 

hjälper vi dig. 

 

Dewalt / Elu: service.dewalt.se skriv in typbeteckning och va noga att välja rätt typ 
om du tex söker dw707 finns det olika typer, ibland står det type eller så a1 som står 

för typ1. 

Black & Decker: service.blackanddecker.se samma sökningssätt som ovan 

Dewalt/Elu & Black & decker finns det en infofil hur du söker på deras sida filen söka 
delar bd,dewalt,elu.pdf 

 

Makita www.makita.se sök sedan typbeteckning på maskinen och under fliken 
sprängskisser kan det finnas olika alternativ.  

Metabo: www.metabo-service.com/sv/spare-parts 

Fein: www.fein.se/sv_se/service/reservdelskatalog 

Milwaukee: http://services.milwaukeetool.se 

AEG: http://services.aeg-powertools.se:81/ 

Ryobi: se.services.ryobitools.eu 



Bosch/Skil/Dremel: http://www.powertools-aftersalesservice.com 

Hitachi: http://www.hitachi-powertools.se/service-2/bruksanvisninger-
deletegninger 

Flex: www.flexscandinavia.se Klicka sedan på produkter och välj Reservdelar 
/sprängski. 

Panasonic: panasonictools.se sök sedan på typbeteckning på maskinen 

Senco: www.senco.com/parts-and-service/ 
 

Övriga Märken kola på www.maskinskisser.se  

Skulle du inte hitta ditt fabrikat eller typbeteckning, skriv ett mail till oss och ange 
alltid typbeteckningen på maskinen så vi så snabbt som möjligt ska kunna hjälpa dig. 

Har du inte typbeteckningen att den är utnött och bortskrapad bifoga en bild på 
maskinen i mailet så kanske våran servicepersonal vet vad det är för maskin du har. 

 
Ju mer information du ger oss vid beställning destå snabbare kan vi hjälpa dig att få 

dina reservdelar så fort som möjligt. 

Tack för din hjälp 

Din hjälp gör att vi snabbare kan få ut delarna till dig och att det det blir rätt delar 
utan missförstånd. 

 

Handmaskinservice i Sundsvall AB 

Björneborgsgatan 21 

85460 Sundsvall 

Tel. 060-153190 Fax 060-120500 

Mail: info@handmaskinservice.com      order@handmaskinservice.com 

www.handmaskinservice.com    www.facebook.com/handmaskinservice 


