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 1 KNIVBLAD 

2 BLADSKINNE

3 GUMMIHÅNDTAK 

4 LED-BELYSNING

5 AKTIVERINGSKNAPP

6 UTLØSERKNAPP

7 BATTERI

8 INDIKATORER FOR BATTERILEVETID

9 BATTERIKONTROLL-KNAPP

10 BATTERIUTLØSER

11 KROKRING FOR SKULDERSTROPP
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Før du bruker verktøyet, les nøye instruksjonene i denne håndboken.

Når du kutter, hold hendene borte fra bladene.

Bruk alltid vernebriller og arbeidshansker.

VARSELSSYMBOLER

Kast aldri batterier i ild eller vann.

 Resirkuler alltid batterier.

Ikke kast brukte batterier i søppelkasser eller lignende steder.

 Informasjon til brukerne (direktiv 2011/65/EU og 2012/19/EU) se side 10.

Batteri

Verktøy

Ikke kutt stål.
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1. GENERELLE EGENSKAPER 

B-TC650-SC B-TC650-SCE  B-TC650-SCT B-TC650-SCA

Bruksområde 
egnet for kutting av kobber, aluminium 

eller telefonkabler

Maks. kuttediameter mm (tommer) 65 mm (2-9/16")

Driftstrykk bar (psi) 700  (10 000) 

Dimensjoner (Se fig. 6) mm (tommer) 503 x 464 x 105 (19,8 x 18,3 x 4,1) 

Vekt inkludert batteriet kg (pund) 7,7  (16,9)

Motor V  18

Brukstemperatur °C  (°F) -15 til +50 (+5 til +122)

Anbefalt olje ENI ARNICA ISO 32 eller tilsvarende

Fremdriftshastighetene 
er to – én som er raskere å jobbe med og én som er tregere. 

Bytt automatisk fra den ene til den andre

Sikkerhet til trykkavlastningsventilen

Oppladbart batteri V/Ah/Wh 18  /  5,2  /  93,6

Type CB1852L (Li-ion)

Vekt kg (pund) 0,7  (1,54)

Batterilader

Strømforsyning

type
ASC55-

EU
ASC55-

UK
ASC30-36-

AUS/NZ
ASC30-36-

Norge/CAN

V/Hz 220-240/50-60 115/60

W 85

Luftbåren støy (1)

L
pA

dB (A) 73

L
pCPeak

dB (C) 94,5 

L
WA

dB (A) 79

Vibrasjoner (2) m/s2 0,575 maks.

1)  EU-direktiv 2006/42/EF, vedlegg 1 nr. 1.7.4.2 bokstav u

L
pA

 = A-veid ekvivalent kontinuerlig lydtrykknivå på arbeidsplassen.

L
pCPeak

 = maksimalt C-vektet øyeblikkelig lydtrykk på arbeidsplassen. 

L
WA

 = nivået av akustisk kraft som sendes ut av maskinen. 

2)  EU-direktiv 2006/42/EF, vedlegg 1 nr. 2.2.1.1.

Vektet effektverdi (RMS) målt som frekvens av akselerasjonen som armen er utsatt for, for hver biodynamiske referan-
seakse. Tester utført i samsvar med indikasjonene i standard EN ISO 5349-1/2, og under driftsforhold langt strengere 
enn de som normalt er. 
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 Dette verktøyet er designet for kutting av kobber- eller aluminiumkabler.

 BRUK DEN ALDRI PÅ LEDNINGER AV STÅL- ELLER ALUMINIUMSTÅL.

 Ikke bruk verktøyet til andre formål enn de som er tiltenkt av produsenten.

  Vær oppmerksom på arbeidet, ikke bli distrahert eller mist balansen under bruk.

 Arbeid i et rent og ryddig område. Hold folk borte fra arbeidsområdet.

 Kontroller bladene før hver bruk. Ikke bruk verktøyet med skadde knivblader.

 Skadede knivblader kan føre til at verktøyet går i stykker.

 Bytt ut slitte, muligens skadede eller manglende deler med originale reservedeler CEMBRE.

   Bruk alltid et beskyttende visir, splinter kan oppstå under kutteoperasjonen med metall.

 Ikke kutt ledere eller tau under elektrisk spenning.

 Verktøyet er ikke egnet for kontinuerlig bruk; etter å ha utført det tillatte antallet påfølgende 

 operasjoner for et fulladet batteri, anbefaler vi å ta en tilstrekkelig pause under bytte av batteri 

 slik at verktøyet kan kjøles ned.

 Beskytt verktøyet mot regn og fuktighet, vann kan skade verktøyet  og batteriet. Elektrohydrauliske 

 verktøy bør ikke brukes i regnet.

Tilbehør inkluderer:
 Hydraulisk kutteverktøy.
 Oppladbart Li-Ion-batteri (2 stk).
 Batterilader (varierer avhengig av verktøyets

 versjon).
 Skulderstropp.
 Metallboks for oppbevaring.
 USB-kabel (Se § 5).

   
ADVARSLER
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2. BRUKSANVISNINGER

Verktøyet kan enkelt transporteres ved hjelp av håndtaket eller skulderstroppen festet til ringen 
(11) (Se fig. 4).

  
Før du begynner å arbeide, må batteriets ladenivå kontrolleres, og batteriet eventuelt lades 

    i henhold til laderens bruksanvisning.

For å bytte ut batteriet, fjern det ved å trykke på utløseren (10) (Se fig. 1), og sett deretter inn det nye
ved å skyve det gjennom skinnene, til det smetter på plass.

2.1) Hodets rotasjon
 Verktøyhodet kan rotere 180° i forhold til kroppen, slik at operatøren kan arbeide i den mest 

 behagelige stillingen (Se fig.2).

 
 Ikke vri med tvang når verktøyet er under trykk.

2.2) Forberedelse
 Plasser lederen mellom bladene slik at de er i samsvar med ønsket kuttepunkt (Se fig. 2).

2.3) Tilnærming av bladene
 Trykk på aktiveringsknappen (5) (Se fig. 2) for å starte motorens pumpeenhet. Stemplet vil 

 begynne å bevege seg inntil bladene berører lederen..
 For å oppnå umiddelbar stopp av både motoren og bevegelsen av bladene, slipp aktiverings-

 knappen. 

  
Forsikre deg om at bladene er nøyaktig på skjærepunktet; 

    eller gjenåpne bladene i henhold til § 2.6, og plasser bladene på nytt.

2.4) Skjæring
 Hold verktøyet godt på plass og trykk på aktiveringsknappen (5) for å starte motoren. 

 Bladene avanserer gradvis helt til lederen er kuttet av.
 Slipp aktiveringsknappen etter kuttingen (5); holde nede aktiveringsknappen  selv etter kutting. 

 Ventilen vil straks nå maksimalt trykk og dermed stopper motoren automatisk.

2.5) LED
 Under driften av verktøyet belyses arbeidsområdet av to LED-lys med høy lysstyrke som slås av 

 automatisk på slutten av syklusen.

2.6)  Gjenåpning av bladene 
 Trykk utløserknappen for å åpne bladene, inntil de er tilbake i startposisjon.

  Hvis stemplet returnere, uten at bladene gjenåpnes, kan dette skyldes rester av ledertråder 
    som sitter fast mellom bladene. Fjern rester eventuelt ved et lett slag med gummihammer   
    på bladene. Deretter må bladet "forbindes" til stemplet ved å kjøre verktøyet til utløserventilen 
    slår inn. Trykk utløserknappen for  å bekrefte at forbindelse er opprettet.
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2.7) Batterilevetid 
 Batteriet er utstyrt med LED-indikatorer som viser gjenværende 

 autonomi når som helst ved å trykke på knappen (9):
 Fire LED-lys på: maks. levetid
 To LED-lys på: 50 % levetid
 Ett blinkende LED-lys: min. levetid, bytt batteri

  Når du trykker på aktiveringsknappen (5), slås lysdiodene på (4) sammen med et lydsignal 
    som indikerer at batteriet er under minimumsnivå (Se fig. 3). Under disse forhold vil verktøyet 
ikke starte, og batteriet må lades før bruk. Anslagsvis tar det omtrent 100 minutter å fullade et tomt 
batteri.

2.8) Bruk av laderen
 Følg nøye de detaljerte instruksjonene i den aktuelle brukerhåndboken.

3. VEDLIKEHOLD

Verktøyet er robust, helt forseglet og krever ikke noe spesielt for å oppnå riktig drift, annet enn å 
følge noen enkle forholdsregler:

3.1) Grundig rengjøring
 Husk at støv, sand og smuss utgjør en fare for alle typerhydraulisk utstyr. Etter hver bruksdag 

 må du rengjøre verktøyet med en ren fille, ved å være nøye med å fjerne avsatt smuss, spesielt 
 i nærheten av de bevegelige delene. Ikke bruk hydrokarboner til rengjøring av gummideler. 

 Smør regelmessig, med noen dråper olje, de bevegelige delene og pinnene på hodet.

3.2) Rengjøring av gummihåndtaket
 For å unngå ansamling av metallrester inne i gummihåndtaket (3), er det anbefalt å utføre en 

 grundig periodisk rengjøring ved å brette kanten av selve håndtaket nær knivene og fjerne alt 
 avfall som har samlet seg på innsiden.  

3.3)  Oppbevaring
 Når verktøyet ikke er i bruk bør det oppbevares i den tilegnede oppbevaringsvesken i metall 

 godt lukket for å beskytte det mot utilsiktede støt og støv. 
 Denne vesken (type VAL-B-TC950) har en størrelse på 565x410x132 mm (22,2x16,1x5,2 in.) og 
 veier 6,7 kg (14,7 pund).

3.4)  Rutinemessig vedlikehold
Når det forhåndsbestemte antall arbeidstimer er nådd, vil verktøyet signalisere behovet for å 
utføre rutinemessig vedlikehold.

 

    Etter 15 sek. fra utførelsen av den siste syklusen, vil behovet for utføring av ordinært 
    vedlikehold signaliseres ved at LED-lysene slås av og på tre ganger på trad sammen med 
et akustisk signal. Verktøyet vil fortsette å fungere som normalt, men det anbefales å sende den 
inn til CEMBRE for en fullstendig gjennomgang (Se § 6). 

9
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4.  UTSKIFTING AV KNIVBLADER  (Se fig. 5)

 
 Utskifting av knivblader må utføres med et verktøy uten batteri. 

Det kan hende at knivene på grunn av langvarig eller feil bruk mister kuttevne eller blir skadet. Det 
er enkelt å bytte ut gamle blader med nye:

 Kjør motoren inntil bladrotasjonsboltene er synlige (12) (se fig. 5a). Ta deretter ut batteriet.
 Fjern de elastiske ringene (13) og pinnene (12); for å lette operasjonen kan det være

  nødvendig å brette gummihåndtaket (3)
 Fjern muteren (15) mutterskive (16) avstandskivene (17) og de to pinnene (18). Du kan nå fjerne 

 sentralbolten (19) og løsne knivene.
 Demonter bladføringen (2) og legg skruene til side (14).
 Sett inn de nye bladene (1) og plasser tappen riktig (19) komplett med pinner (18). 
 Lås tappen (19) ved å feste mutter (15)  mutterskive (16) og avstandskivene (17). 
 Sett sammen de to pinnene igjen (12) og lås dem med låsesringene (13).
 Fest bladføringen (2) riktig med skruen (14).
 På slutten av operasjonen, Trykk inn utløserknappen for å trekke stemplet helt tilbake.
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5.  TILKOBLING TIL DATAMASKINEN (Smartool-teknologi)

Minnekortet integrert i verktøyet lar deg registrere parametrene knyttet til driften av verktøyet og 
deretter overføre dem til en datamaskin med den medfølgende USB-kabelen. For å se og admini-
strere dataene på kortet, trenger du at CEMBRE-programvaren CEM_SWBT01 tilgjengelig gratis i 
det dedikerte området på nettstedet www.cembre.com ved registrering.
I dette området kan du også finne fastvareoppdateringer av det elektroniske kortet for å oppnå 
maksimal effektivitet fra verktøyet ditt.

6. INNLEVERING TIL CEMBRE FOR GJENNOMGANG

Ved feil ta kontakt med representanten vår der du bor som vil gi deg råd og oppgi de nødvendige 
instruksjonene for å innlevere verktøyet til kontoret vårt. Om du kan legg ved en kopi av testser-
tifikatet levert av CEMBRE med verktøyet eller fyll ut og legg ved skjemaet som er tilgjengelig i 
"Assistance" fanen på Cembre.com.

Følgende informasjon gjelder medlemslandene i Den europeiske union:

BRUKERINFORMASJON i henhold til EU-direktivene 2011/65/EU og 2012/19/EU
I samsvar med direktivene nevnt ovenfor, vedrørende reduksjon av bruk av farlige stoffer i elektriske 
og elektroniske apparater, samt avhending av avfall, angir symbolet med overkrysset avfallsbeholder 
at produktet ved endt levetid, ikke må kastes i restavfall. Brukeren må derfor levere avfallet inn til en 
gjenbruksstasjon for elektrisk og elektronisk avfall, eller levere det tilbake til forhandler ved kjøp av et 
nytt tilsvarende produkt. Riktig kildesortering med påfølgende miljøriktig håndtering av utstyret, vil 
forhindre mulige negative virkninger på miljø og helse. Det bidrar også til resirkulering av produktenes 
ulike materialer. Ulovlig avhending av produktet fra brukerens side vil bli gjenstand for administrative 
sanksjoner i henhold til gjeldende lovverk.
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CEMBRE S.p.A.
via Serenissima, 9 
25135 Brescia
Italy
Ph +39 030 36921

sales@cembre.com 
ufficio.vendite@cembre.com

CEMBRE Ltd.
Dunton Park, 
Kingsbury Road,

West Midlands, B76 9EB
United Kingdom
Ph +44 01675 470440
sales@cembre.co.uk 

CEMBRE S.a.r.l.
22 Avenue Ferdinand 
de Lesseps
91420 Morangis Cedex 
France
Ph +33 01 60 49 11 90
info@cembre.fr

CEMBRE España  S.L.U.
Calle Verano 6 y 8 
PI Las Monjas
28850 Torrejón de Ardoz
Madrid - Spain
Ph +34 91 4852580
comercial@cembre.com

CEMBRE GmbH
Geschäftsbereich
Energie- und Bahntechnik
Heidemannstr. 166
80939 München
Germany
Ph + 49 89-3580676
info@cembre.de

CEMBRE GmbH
Geschäftsbereich
Industrie und Handel
Boschstraße 7
71384 Weinstadt
Germany
Ph +49 7151-20536-60
info-w@cembre.de

CEMBRE Inc.
Raritan Center Business Park
300 Columbus Circle-S.F, 
Edison, NJ 08837 USA
Ph +1 (732) 225-7415
sales.us@cembre.com

1051 Perimeter Dr. #470
Schaumburg, IL 60173

Midwest Office

Curdworth, Sutton Coldfield


