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Exact PipeCut 170/170E/220E System
Zaagblad informatie voor precieze buiszagen
TCT (wolfraamcarbide snijplaatje) zaagbladen zijn bedoeld voor het snijden van staal, koper,
aluminium en allerlei soorten plastic. TCT zaagbladen kunnen geslepen worden.
Cermet (snijplaatje van keramische legering) zaagbladen zijn bedoeld voor het snijden van roestvrij
staal, zuurbestendige materialen, koper, aluminium en allerlei soorten plastic. Cermet zaagbladen
kunnen geslepen worden.
Diamond zaagbladen zijn alleen bestemd voor het snijden van gietijzer. Diamantzaagbladen kunnen
niet geslepen worden.
170E/220E toerenregeling aanbevelingen:
Roestvrij staal
4
Staal
5
Gietijzer
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Declaratie van Conformiteit
Vi erklærer under vores fulde ansvar, at de produkter, der er beskrevet under “Teknisk data”er
i overensstemmelse med følgende standarder for eller standarddokumenter: EN60745-1,
EN60745-2-5, EN55014-1, EN 55014-2, EN61000-3-2, EN61000-3-3 jf. bestemmelserne
i direktiverne 2004/108/EC, 2006/42/EC.
Hvis der ønskes yderligere oplysninger, så kontakt Exact Tools på følgende adresse.
Den tekniske fi l er tilgængelig på adressen nedenfor.
Personen bemyndiget til at samle den tekniske fil:
Marko Törrönen, R&D Manager (marko.torronen@exacttools.com)

Helsinki, 31.8.2012

Seppo Makkonen, Managing director
Exact Tools Oy
Särkiniementie 5 B 64
FI-00210 Helsinki
Finland
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Informatie

nederlands

170/170E/220E

/220E

170E: 5,7 kg
220E: 6,0 kg
170E: 15 mm – 170 mm
220E: 15 mm – 220 mm

Vibraties ah

0,35 m/s2

0,35 m/s2
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nederlands

170/170E/220E

Exact PipeCut 170 of 170E of 220E buiszaag
Bedieningsinstructies

7

Veiligheid

nederlands

Algemene
Veiligheidswaarschuwingen voor
Elektrische gereedschappen

c) Gebruik oorbeschermers. Tijdens het werken met
verschillende materialen kan het geluidsniveau variëren
en soms de 85 dB (A)-grens overschrijden. Gebruik altijd
oorbeschermers om uzelf te beschermen.
d) Gebruik een veiligheidsbril. Gebruik altijd een
veiligheidsbril om verwondingen aan uw ogen door
opspringende deeltjes te voorkomen bij het gebruik van
een buissnijder.
e) Gebruik veiligheidshandschoenen. Gebruik altijd
veiligheidshandschoenen omdat de randjes van
gesneden buizen scherp zijn en snijwonden kunnen
veroorzaken.
f) Voorkom dat het gereedschap per ongeluk kan
starten. Zorg ervoor dat de schakelaar in de
uit- positie staat alvorens het gereedschap op
de stroombron aan te sluiten, op te pakken ofte
verplaatsen. Het verplaatsen of activeren van elektrische
gereedschappen met uw vinger op de schakelaar
gereedschappen waarvan de schakelaar aan staat werkt
ongelukken in de hand.
g) Verwijder een verstelsleutel of moersleutel indien
aanwezig, alvorens het elektrische gereedschap aan
te zetten. Een moersleutel of een verstelsleutel die niet
van het roterende deel van het elektrische gereedschap
verwijderd wordt, kan persoonlijke letsel tot gevolg
hebben.

Lees alle veiligheidswaarschuwingen
en -instructies. Het niet opvolgen van de
waarschuwingen en instructies kan een elektrische
schok, brand en/of ernstige verwondingen tot gevolg hebben.
Bewaar alle waarschuwingen en instructies voor toekomstig
gebruik.
Het begrip “elektrisch gereedschap” in de waarschuwing
heeft betrekking op uw op het net aangesloten elektrische
gereedschap (met snoer) of uw op batterijen werkende
elektrische gereedschap (zonder snoer).

1) Veiligheid van het werkgebied

a) Houd de werkomgeving schoon en goed verlicht.
Rommelige of donkere gebieden zorgen voor ongelukken.
b) Bedien geen elektrische werktuigen in explosieve
omgevingen, zoals in de aanwezigheid van
ontvlambare vloeistoffen, gassen of stof. Elektrische
gereedschappen kunnen vonken veroorzaken, die kunnen
leiden tot ontbranding van stof of dampen.
c) Houd kinderen en toeschouwers buiten bereik terwijl
u werkt met een elektrisch gereedschap. Afleiding kan
controleverlies veroorzaken.

4) Het gebruik en onderhoud van
elektrische gereedschappen

2) Elektriciteit en veiligheid

a) Forceer het elektrische gereedschap niet. Gebruik het
juiste elektrische gereedschap voor uw toepassing.
Het juiste elektrische gereedschap zal het karwei beter
en veiliger klaren op de snelheid waarvoor het werd
ontworpen.
b) Gebruik het elektrische gereedschap niet als de
schakelaar het niet aan- of uitzet. Elk elektrisch
gereedschap dat niet met de schakelaar kan worden
bediend, is gevaarlijk en moet worden gerepareerd.
c) Haal de stekker uit de stroombron voordat
u aanpassingen aanbrengt, de hulpstukken verwisselt
of elektrische gereedschappen opbergt. Dergelijke
preventieve veiligheidsmaatregelen verminderen het risico
dat het apparaat per ongeluk wordt aangezet.
d) Berg elektrisch gereedschap dat niet wordt gebruikt
op buiten bereik van kinderen. Laat niet iemand de
machine bedienen die onbekend is met het gebruik
van de machine of deze gebruikershandleiding.
Elektrisch gereedschap is gevaarlijk in de handen van
gebruikers die niet weten hoe zij het moeten bedienen.
e) Onderhoud elektrisch gereedschap. Controleer op
onjuiste uitlijning of vastlopen van bewegende delen,
defecte onderdelen of andere omstandigheden die
de werking van het elektrische gereedschap kunnen
beïnvloeden. Als het elektrische gereedschap
beschadigd is, laat dit dan repareren alvorens het te
gebruiken. Veel ongelukken worden veroorzaakt door
slecht onderhouden elektrisch gereedschap.
f) Houd snijgereedschappen scherp en schoon.
Goed onderhouden snijgereedschappen met scherpe
snijranden lopen minder vaak vast en zijn gemakkelijker
te bedienen.
g) Gebruik het elektrische gereedschap, de
hulpstukken en beitels enz. in overeenstemming
met deze instructies en houd rekening met de
werkomstandigheden en het uit te voeren werk. Het
gebruik van elektrisch gereedschap voor handelingen die
anders zijn dan die waarvoor het gereedschap is bedoeld,
kan gevaarlijke situaties tot gevolg hebben.

a) Gebruik passende stekkers van de elektrische
gereedschappen voor de contactdoos. Pas een stekker op
geen enkele manier aan. Gebruik geen verloopstekkers bij
geaarde elektrische gereedschappen. Ongemodificeerde
stekkers en passende contactdozen verminderen het risico op
een elektrische schok.
b) Vermijd lichamelijk contact met geaarde of gegronde
oppervlaktes, zoals buizen, radiatoren, fornuizen
en koelkasten. Er bestaat een verhoogd gevaar op
elektrische schokken indien uw lichaam geaard is.
c) Stel elektrische gereedschappen niet bloot aan
regen of natte omstandigheden. Water dat een
elektrisch gereedschap binnendringt, zal het risico op een
elektrische schok verhogen.
d) Maak geen verkeerd gebruik van het snoer. Gebruik
het snoer nooit om het elektrische gereedschap te
dragen, te trekken of om het gereedschap uit de
contactdoos te verwijderen. Houdt het snoer buiten
bereik van hitte, olie, scherpe randen en bewegende
delen. Beschadigde of verwarde snoeren verhogen het
risico op een elektrische schok.
e) Gebruik bij het hanteren van elektrische
gereedschappen buitenshuis een verlengsnoer dat
geschikt is voor gebruik buitenshuis. Het gebruik van
een voor buitenshuis geschikt snoer vermindert het risico
op een elektrische schok.
f) Indien het gebruik van een elektrisch gereedschap in
een vochtige omgeving niet vermeden kan worden,
gebruik dan een door een differentieelschakelaar
(RCD) beveiligde stroombron. Het gebruik van een RCD
vermindert het risico op een elektrische schok.

3) Persoonlijke veiligheid

a) Blijf waakzaam, let op datgene waar u mee bezig bent en
gebruik uw gezonde verstand bij het bedienen van een
elektrisch gereedschap. Gebruik geen elektrisch gereedschap
als u moe bent of onder invloed bent van drugs, alcohol of
medicijnen. Een moment van onoplettendheid bij het werken
met elektrische gereedschappen, kan ernstig lichamelijk letsel tot
gevolg hebben.
b) Draag persoonlijke beschermingsuitrusting.
Beschermingsuitrusting, zoals een stofmasker, niet- glijdende
veiligheidsschoenen, harde helm of gehoorbescherming, die in
de juiste omstandigheden gebruikt worden, zullen het risico op
persoonlijke verwondingen verminderen.

5) Service

a) Laat uw elektrische gereedschap onderhouden door
een erkende onderhoudsmonteur die alleen identieke
vervangingsonderdelen gebruikt. Dit verzekert de
veiligheid van het elektrische gereedschap.
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Veiligheid

nederlands

Veiligheidswaarschuwingen
voor cirkelzagen

Verdere veiligheidsinstructies
voor alle zagen
Oorzaken en voorkoming van terugslag:
- Terugslag is een plotselinge reactie op een vastgeknepen,
vastgelopen of verkeerd ingesteld zaagblad, dit zorgt
ervoor dat een ongecontroleerde zaag omhoog komt uit
het werkstuk richting de gebruiker;
- Wanneer het zaagblad vastknijpt of vastloopt, doordat
de zaagsnede sluit, zal het zaagblad blokkeren en
zal de motoraandrijving de machine snel richting de
gebruiker bewegen;
- Wanneer het zaagblad krom zit of verkeerd in de
snede staat, kunnen de tanden op de achterkant van
het zaagblad zich in het materiaal vastbijten, dit zorgt
ervoor dat het zaagblad uit de snede komt en snel
richting de gebruiker beweegt.
Terugslag is het resultaat van verkeerd gebruik van de
zaag en/of het incorrect navolgen van de bediening
procedures of voorwaarden en kan worden voorkomen
door de juiste voorzorgsmaatregelen te nemen, zoals
hieronder beschreven:
a) Houdt een flinke grip op de zaag met beide handen en
positioneer uw armen zodat deze terugslagkrachten
kunnen opvangen. Positioneer uw lichaam aan een
willekeurige kant van de zaag, maar niet op één lijn met
de zaag. Terugslag kan er voor zorgen dat de zaag omhoog
springt, maar terugslagkrachten kunnen worden beheerst
door de gebruiker, wanneer de juiste voorzorgsmaatregelen
zijn genomen.
OPMERKING: Op cirkelzagen met een zaagblad van 140
mm of kleiner kunnen de woorden “met beide handen”
ontbreken.
b) Wanneer het blad vastloopt of wanneer het
zagen om welke reden dan ook onderbroken
wordt, ontgrendel de trekker en houd de zaag
bewegingsloos in het materiaal totdat het blad
volledig gestopt is. Probeer nooit de zaag uit het
werkstuk te verwijderen of de zaag achterwaarts te
trekken terwijl het zaagblad in beweging is, dit kan
terugslag veroorzaken. Onderzoek het en onderneem
corrigerende actie om de oorzaak van het vastlopen
van het zaagblad te verwijderen.
c) Wanneer een zaag opnieuw voor een werkstuk
gestart wordt, centreer het zaagblad in de
zaagsnede en controleer of de zaagtanden niet
in het materiaal gegrepen worden. Wanneer het
zaagblad vastzit in het werkstuk kan dit terugslag
veroorzaken wanneer de zaag wordt gestart.
d) Ondersteun grootte panelen om het risico op
vastlopen en terugslag te verkleinen. Grootte
panelen hebben de neiging onder hun eigen gewicht
door te buigen. Er moeten aan beide zijden steunen
onder het paneel worden geplaatst, bij de zaaglijn en
bij de rand van het paneel.
e) Gebruik geen botte of beschadigde zaagbladen.
Ongeslepen of niet goed gestelde zaagbladen geven
een smalle zaagsnede en dat veroorzaakt overmatige
wrijving en vastlopen of terugslag van het zaagblad.
f) De zaagdiepte en afkanting hendels moeten
vastzitten en worden vergrendeld voordat u start
met zagen. Wanneer de zaagbladinstelling verschuift
tijdens het zagen, kan dit vastlopen of terugslag
veroorzaken.
g) Wees extra voorzichtig bij het maken van een
“insteek” in bestaande muren of andere blinde
gebieden. Het vooruitstekende zaagblad kan
voorwerpen doorzagen en dat kan een terugslag
veroorzaken.

a)

GEVAAR: Hou de handen weg van het
zaaggebied en het zaagblad. Plaats uw
andere hand op de motorbehuizing.
Indien u de zaag met beide handen vasthoudt,
kunnen ze niet door het zaagblad gesneden worden.
OPMERKING: Voor cirkelzagen met een zaagblad diameter van
140 mm of kleiner kan de “Houd uw tweede hand op het handvat
of de motor behuizing” waarschuwing zijn weggelaten.
b) Reik niet onder het werkstuk of binnenin de buis. De
kap biedt u geen bescherming tegen het zaagblad onder
het werkstuk of binnenin de buis.
c) Pas de zaagdiepte aan naar de dikte van het werkstuk.
Minder dan een volledige tand van het zaagblad moet
zichtbaar zijn onder het werkstuk.
d) Houd nooit het werkstuk dat gezaagd wordt in uw
handen of over uw been. Zet het werkstuk goed
vast op een stabiel platform. Het is belangrijk om
het werkstuk goed te ondersteunen om de kans op
blootstelling van het lichaam, vastlopen van het zaagblad
of controleverlies te minimaliseren.
e) Houd het elektrische gereedschap alleen vast bij de
geïsoleerde handgrepen wanneer u het gebruikt op
een plaats waar verborgen draden of het snoer van
het apparaat kunnen worden geraakt. Wanneer een
stroomdraad wordt aangeraakt, kunnen de blootgestelde
metalen delen van het elektrische gereedschap onder
stroom komen te staan en kan de gebruiker een schok
krijgen.
f) Gebruik tijdens het zagen altijd een geleider. Dit
verbeterd de nauwkeurigheid van de zaagsnede en
verminderd de kans op vastlopen van het zaagblad
g) Gebruik altijd zaagbladen van de juiste grootte en
vorm (ruitvormig tegenover rond) van de boorgaten.
Bladen die niet bij de montageapparatuur van de zaag
passen, zullen uit het middelpunt lopen en controleverlies
veroorzaken.
h) Gebruik nooit beschadigde of onjuiste
zaagbladmoerplaatjes of bouten. De
zaagbladmoerplaatjes en bout zijn speciaal voor
uw zaag ontworpen, voor een optimale werking en
bedieningsveiligheid.
i) Grijp niet met uw handen in de spaanafvoer. U kunt
zich aan ronddraaiende delen verwonden.
j) Werk niet met de zaag boven het hoofd. Op deze
manier heeft u onvoldoende controle over het elektrische
gereedschap.
k) Gebruik het elektrische gereedschap niet als het
stationair loopt. Het is niet geschikt voor gebruik met
een zaagtafel.
l) Gebruik geen sneldraaistalen zaagbladen (HSS). Zulke
bladen kunnen gemakkelijk breken.
m) Houd de machine tijdens het werken altijd stevig met
beide handen vast en zorg voor een stabiele houding.
Met belde handen kan het elektrische gereedschap
veiliger gehanteerd worden
n) Zet het werkstuk vast. Een met buisklemmen
vastgehouden werkstuk zit steviger vast dan u met de
hand kunt doen.
o) Wacht altijd tot de machine volledig tot stilstand is
gekomen voordat u het neerlegt. Het inzetstuk van
het gereedschap kan vasthaken en dit kan lelden tot het
verlies van de controle over het gereedschap.
p) Gebruik nooit een machine met een beschadigde
kabel. Raak de beschadigde kabel niet aan en
trek hem uit het stopcontact als de kabel tijdens
werkzaamheden wordt beschadigd. Beschadigde
kabels verhogen het risico op een elektrische schok.
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Veiligheidsinstructies voor
invalzagen

a) Controleer vóór elk gebruik of de beschermkap goed
sluit. Werk niet met de zaag wanneer de beschermkap
niet vrij kan bewegen en zich niet onmiddellijk sluit.
Klem of zet de beschermkap nooit vast in de open
stand. Wanneer u de zaag heeft laten vallen, kan
de beschermkap verbogen zijn. Controleer dat de
beschermkap vrij beweegt en dat deze het zaagblad niet
raakt, of enig ander onderdeel, in alle standen en diepten
van de zaagsnede.
b) Controleer de werking en staat van de beschermkap
veer. Wanneer de beschermkap en de veer niet goed
werken, moeten ze worden nagezien voordat u er weer
mee gaat werken. De beschermkap kan wat langzaam
werken als gevolg van beschadigde onderdelen,
kleverige afzetting of een opeenhoping van vuil.
c) Controleer dat de geleiderplaat van de zaag niet kan
verschuiven tijdens het uitvoeren van een “inval
zaagsnede” wanneer de afkantinstelling niet op 90°
staat. Het verschuiven van het zaagblad veroorzaakt
vastlopen en waarschijnlijk terugslag.
d) Controleer altijd dat de beschermkap het zaagblad
bedekt voordat u de zaag op de werkbank of vloer
plaatst. Een onbeschermd draaiend zaagblad kan
ervoor zorgen dat de zaag achterwaarts over de
grond loopt en zaagt alles in zijn pad. Let op de tijd die
de zaag nodig heeft om te stoppen met draaien nadat de
schakelaar wordt losgelaten.

PipeCut 170/170E/220E
De PipeCut 170/170E/220E buissnijder is bedoeld voor
gebruik als loodgietergereedschap op de bouwlocatie.
De PipeCut 170/170E/220E buissnijder kan alleen
worden gebruikt voor het snijden van ronde buizen met
een diameter van 15-170 mm Model 170 en 170E,
15-220 mm Model 220E en een maximale wanddikte van
6 mm (model 170) en 8 mm (modellen 170E en 220E) bij
staal en andere ijzerhoudende en nietijzerhoudende
materialen en 14 mm bij plastic. De PipeCut
170/170E/220E buissnijder kan worden gebruikt voor het
snijden van alle standaard buismaterialen, zoals staal,
roestvrij staal, gietijzer, koper, aluminium en plastic. De
PipeCut 170/170E/220E buissnijder is bedoeld voor kort
en periodiek gebruik. De machine mag 2,5 minuut lang
belast worden gedurende een periode van 10 minuten
(S3 25%). De PipeCut 170/170E/220E buissnijder is niet
bedoeld voor gebruik in industriële productie. Gebruik
buisklemmen om te buis te ondersteunen.

Aanvullende specifieke
veiligheidsregels
In onderstaande gevallen moet de buissnijder nooit
gebruikt worden, indien:
• Er zich water of een andere vloeistof, explosieve gassen
of giftige chemische stoffen in de te zagen buis bevinden.
• De stroomschakelaar defect is.
• De stroomkabel defect is.
• Het blad gebogen is.
• Het blad bot is of in slechte staat verkeert.
• De plastic onderdelen gescheurd zijn of indien er delen
ontbreken.
• De grijpeenheid niet goed om de buis zit of indien hij
vervormd is.
• De afschermkap van het blad of van het bewegende blad
beschadigd is of van de machine verwijderd is.
• De vergrendelingsmechanismes niet goed werken
(ONTGRENDEL-knop).
• De buissnijder nat geworden is.
Bij het gebruik van de buissnijder moet er altijd rekening
worden gehouden met de volgende factoren:
• Ondersteuningsbuizen om het risico op klemmen van het
zaagblad te minimaliseren.
• Zorg ervoor dat de te snijden buis leeg is.
• Zorg ervoor dat het blad op de juiste manier gemonteerd is.
• Zorg ervoor dat de doorsnede en dikte van het blad voor
de buissnijder geschikt zijn en dat het blad geschikt is voor
het toerentalbereik van de machine.
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De modellen 170E en 220E zijn is uitgerust met een
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Onderhoud, Milieu, Guarantie

nederlands

170/170E/220E

Garantie
Garantievoorwaarden geldig vanaf 01-01-2015
Als de Exact PipeCut zaag binnen de
garantietermijn onbruikbaar wordt door materiaalof fabrieksfouten, zullen wij de Exact PipeCut
zaag naar eigen goeddunken kosteloos
repareren of een nieuwe of gereviseerde Exact
PipeCut zaag leveren.
Garantietermijn
De Exact Tools garantietermijn is geldig tot 12 maanden
na de aankoopdatum.

De garantie is alleen geldig als:
1.) Een kopie van het aankoopbewijs is
opgestuurd naar het geautoriseerde garantie
reparatiecentrum, of is geüpload naar onze
website tijdens de garantieregistratie.
2.) De Exact PipeCut zaag niet is misbruikt.
3.) Er geen poging is gedaan door nietgeautoriseerde personen om de zaag te
repareren.
4.) De Exact PipeCut zaag is gebruikt
volgens de bedienings-, veiligheids- en
onderhoudsinstructies aangegeven in de
handleiding.
5.) De Exact PipeCut zaag binnen de
garantietermijn is aangeboden aan een
geautoriseerd garantie reparatiecentrum.
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NB: De Exact PipeCut zaag mag alleen franco
worden verzonden naar het geautoriseerde
garantie reparatiecentrum. Als de Exact PipeCut
zaag onder garantie wordt gerepareerd zal de
zending franco worden teruggezonden. Als de
Exact PipeCut zaag niet onder garantie wordt
gerepareerd, zal de zending onder rembours
worden teruggezonden.
NB: De volgende onderdelen of services vallen niet onder de garantievoorwaarden:
-

Zaagbladen
Overspanningsbeveiliging zekering
Koolborstels
Gripwielen
Zaagblad flens
Accessoire flens
Trekflens sluitring
Normale slijtage
Storingen door misbruik of ongelukken
Water, vuur en fysieke schade
Netsnoeren
Aanpassingen aan het afstelwiel

Omwille van voortdurende
produktontwikkeling kan de informatie in
dit instructieboek veranderen. We geven
geen afzonderlijk bericht betreffende
veranderingen.

(modellen 170E/220E)
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