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Exact PipeCut 170/170E/220E System
Information om sågklingor för Exact rörsågar
TCT-klingor används för kapning av stål, koppar, aluminium och samtliga plast material. TCT-
klingorna kan skärpas.

Cermet-klingor används för kapning av rostfritt stål, syrafasta material, stål, koppar, aluminium och 
samtliga plastmaterial. Cermet-klingor kan skärpas.

Diamond-diamantklingor används enbart för kapning av gjutjärn. Diamantklingor kan inte skärpas.

Hastighetsrekommendationer för 170E/220E: rostfritt stål 4, stål 5, gjutjärn 6
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Försäkran om överensstämmelse     
Vi försäkrar härmed under exklusivt ansvar att de under ”Tekniska data” beskrivna produkterna 
överensstämmer med följande normer och harmoniserade standarder: EN60745-1, EN60745-2-5, 
EN55014-1, EN 55014-2, EN61000-3-2, EN61000-3-3 enligt bestämmelserna i direktiven 2004/108/
EC, 2006/42/EC.
För ytterligare information var god kontakta Exact Tools på nedanstående adress.
Den tekniska fi len fi nns tillgänglig på nedanstående adress.
Den person som har befogenhet att ändra den tekniska fi len:
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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Innehåll Översättning av originalinstruktionerna svenska
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Förord svenska

/220E

/220E

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

Vibration ah 0,35 m/s2 0,35 m/s2
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Förord svenska

/220E

Exact PipeCut 170 eller 170E eller 220E
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Säkerhet svenska

Allmänna säkerhetsanvisningar 
för elverktyg

Läs noga samtliga säkerhetsvarningar och 
anvisningar. Underlåtenhet att iakttaga varningar 

och anvisningar kan leda till elchock, brand och/eller svår 
personskada.
Spara alla varningar och anvisningar för framtida bruk.
Med benämningen “elverktyg” i varningarna avses ett 
elverktyg som strömförsörjs från nätspänning (med nätsladd) 
eller batterier (sladdlöst verktyg).

1) Arbetsplatssäkerhet
a) Håll rent inom arbetsområdet, och tillse att det är väl 

belyst. Oordning och mörka platser inbjuder till olyckor.
b) Arbeta inte med elverktyg i explosiva atmosfärer 

såsom i närvaro av lättantändliga vätskor, gaser 
eller damm. Elverktyg alstrar gnistor som kan antända 
dammet eller ångorna.

c) Håll barn och åskådare på avstånd vid arbete med 
elverktyg. Störningar kan få Dig att förlora kontrollen 
över elverktyget.

2) Elektrisk säkerhet
a) Elverktygets stickpropp måste passa till 

vägguttaget. Stickproppen får absolut inte ändras. 
Använd inte adapterkontakter tillsammans med 
skyddsjordade elverktyg. Oförändrade stickproppar 
och passande vägguttag reducerar risken för elchock.

b) Undvik kroppskontakt med jordade ytor såsom 
rörledningar, värmeelement, spisar och kylskåp. 
Risken för elchock är större om Din kropp är jordad.

c) Utsätt inte elverktyget för regn och väta. Om vatten 
tränger in i ett elverktyg ökar risken för elchock.

d) Misshandla inte nätsladden. Bär aldrig elverktyget i 
sladden, och dra inte i sladden för att dra stickproppen 
ur vägguttaget. Håll nätsladden på avstånd från värme, 
olja, skarpa kanter och rörliga maskindelar. Skadade 
eller tilltrasslade sladdar ökar risken för elchock.

e) Använd en förlängningssladd som är avsedd 
för utomhusbruk. Lämplig förlängningssladd för 
utomhusbruk minskar risken för elchock.

f) Strömförsörj elverktyget via en jordfelsbrytare 
om användning i fuktig miljö inte kan undvikas. 
Jordfelsbrytaren minskar risken för elchock.

3) Personsäkerhet
a) Var uppmärksam, se på vad du gör och använd 

elverktyget med sunt förnuft. Använd inte elverktyg 
när du är trött eller om du är påverkad av droger, 
alkohol eller mediciner. Under arbete med elverktyg kan 
även en kort ouppmärksamhet leda till svåra personskador.

b) Använd personlig skyddsutrustning.
Skyddsutrustning såsom dammfi ltermask, halkfria 
säkerhetsskor, skyddshjälm och hörselskydd reducerar 
alltefter elverktygets typ risken för personskador.

c) Använd hörselskydd. Bullernivån varierar men kan 
vid bearbetning av vissa material överstiga 85 dB(A). 
Använd alltid hörselskydd för att skydda dig.

d) Använd skyddsglasögon. Använd alltid skyddsglasögon för
skydd mot utkastade partiklar vid användning av rörsågen.

e) Använd skyddshandskar. Använd alltid 
skyddshandskar då de avsågade rörens kanter är vassa 
och kan förorsaka skärsår.

f) Undvik oavsiktliga starter. Kontrollera att verktygets 
strömställare är i läge FRÅN innan verktyget ansluts 
till kraftförsörjningen, tas upp eller bärs. Att bära 
elverktyg med fi ngret på startknappen eller ansluta 
verktyg med strömbrytaren i läge till inbjuder till olyckor.

g) Ta bort alla inställningsverktyg och skruvnycklar 
innan Du startar elverktyget. Ett verktyg eller en nyckel
i en roterande komponent kan medföra personskada.

4) Korrekt användning och hantering av elverktyg
a) Överbelasta inte elverktyget. Använd rätt verktyg för 

arbetet . Rätt elverktyg utför arbetet bättre och säkrare 
inom angivet effektområde.

b) Använd inte ett elverktyg som inte kan startas eller 
stoppas med strömställaren. Ett elverktyg som kan 
startas och/eller stoppas med strömställaren är farligt 
och skall omedelbart repareras.

c) Dra stockkontakten ur vägguttaget innan 
inställningar utförs, tillbehör byts eller elverktyget 
läggs undan. Denna skyddsåtgärd minskar risken för 
oavsiktlig start av elverktyget.

d) Förvara elektriska verktyg utom räckhåll för barn 
och låt inte personer som är oerfarna använda 
verktyget. Elektriska verktyg är farliga i händerna på 
oerfarna användare.

e) Underhåll elverktyget omsorgsfullt. Kontrollera att 
rörliga komponenter fungerar felfritt och inte kärvar, 
att komponenter inte brustid eller skadats och andra
orsaker som kan påverka elverktygets funktion. Låt 
reparera skadade delar innan verktyget används. 
Många olyckor orsakas av dåligt skötta verktyg.

f) Håll skärverktygen skarpa och rena. Omsorgsfullt 
skötta skärverktyg med skarpa eggar fastnar inte så lätt 
och är lättare att styra.

g) Använd elverktyget, tillsatser, insatsverktyg osv. 
enligt anvisningarna i denna manual. Ta hänsyn 
till arbetsförhållandena och det arbete som skall 
utföras. Att använda elverktyget på ett sätt som det inte 
är avsett för kan skapa farliga situationer.

4) Korrekt användning och
hantering av elverktyg

a) Överbelasta inte elverktyget. Använd rätt verktyg för 
arbetet. Rätt elverktyg utför arbetet bättre och säkrare 
inom angivet effektområde.

b) Använd inte ett elverktyg som inte kan startas eller 
stoppas med strömställaren. Ett elverktyg som kan 
startas och/eller stoppas med strömställaren är farligt 
och skall omedelbart repareras.

c) Dra stockkontakten ur vägguttaget innan 
inställningar utförs, tillbehör byts eller elverktyget 
läggs undan. Denna skyddsåtgärd minskar risken för 
oavsiktlig start av elverktyget.

d) Förvara elektriska verktyg utom räckhåll för barn 
och låt inte personer som är oerfarna använda 
verktyget. Elektriska verktyg är farliga i händerna på 
oerfarna användare.

e) Underhåll elverktyget omsorgsfullt. Kontrollera 
att rörliga komponenter fungerar felfritt och inte 
kärvar, att komponenter inte brustid eller skadats 
och andra orsaker som kan påverka elverktygets 
funktion. Låt reparera skadade delar innan 
verktyget används. Många olyckor orsakas av dåligt 
skötta verktyg.

f) Håll skärverktygen skarpa och rena. Omsorgsfullt 
skötta skärverktyg med skarpa eggar fastnar inte så lätt 
och är lättare att styra.

g) Använd elverktyget, tillsatser, insatsverktyg osv. 
enligt anvisningarna i denna manual. Ta hänsyn 
till arbetsförhållandena och det arbete som skall 
utföras. Att använda elverktyget på ett sätt som det inte 
är avsett för kan skapa farliga situationer.

5) Service
a) Låt endast kvalifi cerad servicepersonal reparera 

elverktyget och endast med originalreservdelar. På 
så sätt säkerställs att verktygets säkerhet upprätthålls.
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Säkerhet svenska

Säkerhetsvarningar för 
cirkelsågar
a) FARA: Håll händerna på avstånd från 

sågområdet och sågklingan. Håll andra 
handen på motorkåpan. Om båda händerna

hålls på sågen kan de inte skadas av sågklingan.

OBS! För cirkelsågar med 140 mm eller mindre 
bladdiameter kan „Behåll din andra hand på 
stödhandtaget eller motorhuset“ utelämnas.
b) För inte in handen under arbetsstycket eller in i 

röret. Klingskyddet kan inte skydda dig från klingan 
under arbetsstycket eller inne i röret.

c)  Justera skärdjupet till arbetsstyckets tjocklek. 
Mindre än en hel tand av bladets tänder  ska synas 
under arbetsstycket.

d) Håll aldrig arbetsstycket med händerna eller mot 
benet. Fäst arbetsstycket på stabilt underlagt. 
Det är viktigt att arbetsstycket är ordentligt fastspänt 
för att undvika kontakt med kroppen, klämning av 
sågklingan eller förlorad kontroll över sågen.

e) Håll elverktyget endast i de isolerade handtagen 
när sågning utförs på platser där verktyget kan 
skada elledningar eller egen nätsladd. Kontakt 
med en spänningsförande ledning gör också 
maskinens metalldelar spänningsförande vilket 
leder till elchock.

f)  Använd alltid ett klyvstöd eller en styrlinjal 
vid kapning. Detta förbättrar noggrannhetenoch 
minskar risken för att bladet ska fastna.

g) Använd alltid sågklingor av rätt storlek och 
med passande infästningshål (stjärnformat eller 
runt). Sågklingor som inte passar till maskinens 
fästelement roterar orunt vilket leder till förlorad 
kontroll över sågen.

h) Använd aldrig skadade eller felaktiga 
fl änsbrickor eller fästskruvar för sågklingans 
infästning. Flänsbrickorna och skruvarna är 
speciellt konstruerade för denna såg och ger där 
optimal effekt och säkerhet.

i) För inte in händerna i spånutkastet. Händerna 
kan skadas av de roterande delarna.

j) Arbeta aldrig med sågen över huvudhöjd. Du 
kan i den ställningen inte kontrollera elverktyget på 
ett säkert sätt.

k) Använd inte elverktyget stationärt. Maskinen är 
inte konstruerad för drift i sågbord.

l) Använd inte sågklingor av HSS-stål. Dessa 
klingor kan lätt brytas sönder.

m) Håll elverktyget med båda händerna, och se till 
att du står stadigt. Verktyget styrs säkrare med 
båda händerna.

n) Fäst arbetsstycket. Ett arbetsstycke som är 
fastspänt med tvingar eller i ett skruvstycke hålls 
säkrare på plats än med handen.

o) Vänta alltid tills elverktyget stannat helt innan 
du lägger ner det. Insatsverktyget kan haka fast 
och medföra att du förlora kontroll över verktyget.

p) Elverktyget får inte användas med skadad 
nätsladd. Rör inte en skadad nätsladd, och dra 
omedelbart stickkontakten ur vägguttaget om 
skadan uppstår under arbetet. Skadade sladdar 
ökar risken för elchock.

Ytterligare säkerhetsanvisningar 
för alla sågar
Orsaker till och förebyggande av bakslag:
- Bakslag är en plötslig reaktion på ett klämd, 

fastsatt eller dålig sågklinga, vilket orsakar att 
sågen okontrollerat lyfts upp ur arbetsstycket mot 
användaren.

- När klingan kläms fast eller drivs av spåret stannar 
klingan och motorreaktionen driver då enheten 
snabbt bakåt mot användaren.

- Om klingan blir sned eller skev i klyvningen, 
kan tänderna på baksidan av klingan gräva in 
i ovandelen av träytan vilket får klingan att åka ut ur 
spåret och hoppa bakåt mot operatören. 

Bakslag är ett resultat av felaktig användning av sågen 
och/eller felaktigt tillvägagångssätt och kan undvikas 
genom lämpliga försiktighetsåtgärder som anges 
nedan:
a) Håll ett fast grepp med båda händerna på sågen 

och placera armarna så att du kan stå emot 
bakslagets kraft. Placera dig på ena sidan av 
klingan, men inte i linje med klingan. Bakslag 
kan leda till att sågen hoppar bakåt, men kraften 
kan kontrolleras av operatören, om lämpliga 
försiktighetsåtgärder vidtas.

OBS! För cirkelsågar med 140 mm eller mindre 
klingdiameter, kan orden „med båda händerna“ 
utelämnas.
b) Om sågklingan kläms fast eller arbetet avbryts 

skall sågen stoppas och klingan hållas kvar i 
arbetsstycket tills den stanna helt. Försök aldrig 
avlägsna sågen från arbetsstycket eller dra sågen 
bakåt medan sågklingan är i rörelse. Undersök 
orsaken och vidtag lämplig åtgärd om klingan kläms 
fast.

c) Se till att sågklingan är mitt i sågskäret och 
att sågtänderna inte sitter fast i materialet 
om sågen startas om medan den befi nner sig 
i arbetsstycket. Om sågklingan fastnar kan den 
vandra upp eller orsaka kast från arbetsstycket när 
sågen startas om.

d) Stöd stora skivor för att minimera risken för 
kast eller att bladet fastnar. Stora skivor har en 
benägenhet att bågna under sin egen vikt. Stöd 
måste därför placeras under sågen på båda sidorna  
nära såglinjen och nära skivans kant.

e) Använd inte slöa eller skadade klingor. Slöa eller 
felaktigt inställda sågklingor åstadkommer  smala 
sågspår vilket ger stark friktion och får klingan  att 
fastna.

f) Klingans djup och låsspakarna för 
avfasningsjusteringen måste vara åtdragna och 
kontrollerade innan kapningen kan starta. Om 
klingans inställning ändras under sågningen  kan 
det orsaka kast och att klingan fastnar.

g) Var speciellt försiktig när du gör ett ”instick” i 
väggar eller andra blinda ytor. Den utskjutande 
sågklingan kan stöta på föremål vilket kan orsaka 
kast.
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Säkerhet svenska

Säkerhetsanvisningar för 
sågar av instickstyp
a) Prüfen Sie die Schutzvorrichtung vor jeder 

Anwendung auf richtiges Schließen. Betreiben 
Sie die Säge nicht, wenn sich die Schutzvorrichtung 
nicht frei bewegt, und umhüllen Sie die Klinge sofort.
Klammern oder binden Sie die Schutzvorrichtung 
niemals fest, wenn die Klinge frei liegt. Wenn die 
Säge versehentlich fallen gelassen wird, kann die 
Schutzvorrichtung verbogen werden. Überprüfen 
Sie, dass sich die Schutzvorrichtung frei bewegt, 
und berühren Sie die Klinge oder ein anderes Teil 
bei allen Schnittwinkeln und- tiefen nicht. 

b) Überprüfen Sie die Funktionsweise und 
den Zustand der Rückstellfeder der 
Schutzvorrichtung. Wenn die Schutzvorrichtung 
und die Feder nicht richtig funktionieren, müssen 
sie vor der Anwendung repariert werden.  Die 
Schutzvorrichtung kann wegen beschädigter Teile, 
klebrigen Ablagerungen oder Ansammlung von 
Schutt schwerfällig funktionieren. 

c) Gewährleisten Sie, dass sich die Führungsplatte 
der Säge während des Einstichschnitts 
nicht verschiebt, wenn die Einstellung der 
Klingengehrung nicht 90° beträgt. Eine seitliche 
Klingenverschiebung bewirkt ein Klemmen und 
wahrscheinlich Rückschlag.

d) Achten Sie immer darauf, dass die 
Schutzvorrichtung das Sägeblatt verdeckt, 
bevor Sie die Säge auf die Werkbank oder den 
Fußboden ablegen. Ein ungeschütztes Blatt 
bewirkt, dass sich die Säge rückwärts bewegt und 
alles schneidet, was sich in ihrem Tauchbehälter 
befi ndet. Denken Sie an die Zeit, die die Klinge 
benötigt um anzuhalten, nachdem der Schalter 
losgelassen wurde.

Ytterligare speciella 
säkerhetsregler
Rörsågen får inte användas om:
• Rören som skall sågas innehåller vatten eller annan 

vätska, explosiva gaser eller giftiga kemikalier.
• Strömställaren är trasig.
• Nätsladden är skadad.
• Sågklingar är böjd.
• Sågklingan är oskarp eller i dåligt skick.
• Plastkomponenterna är spruckna eller saknas.
• Fastspänningsanordningen inte håller röret stadigt 

eller deformerar det.
• Fasta och/eller rörliga klingskydden skadats eller 

demonterats från maskinen.
• Låsmekanismen inte fungerar korrekt 

(FRIGÖRINGS-knapp).
• Rörsågen är våt.
Följande faktorer skall alltid beaktas vid arbete med 
rörsågen:
• Stötta rören för att minimera risken för att 

sågklingan kärvar.
• Kontrollera att röret som skall sågas är tomt.
• Kontrollera att sågklingan är korrekt monterad på 

maskinen.
• Kontrollera att sågklingans diameter och tjocklek är 

lämplig för maskinen och att klingan kan användas 
för maskinens varvtalsområde.

• Bromsa aldrig sågklingan genom att anbringa 
sidokraft. Låt alltid klingan stanna obelastad.

• Kontrollera klingskyddens infästningar.
• Mata inte sågen för snabbt vid rörsågning.
• Lyft aldrig röret med sågen.
• Överbelasta inte maskinens elektriska motor.
• Följ alltid gällande säkerhetsbestämmelser och 

användaranvisningar.

Funktionsbeskrivning
Läs noga samtliga säkerhetsvarningar 
och anvisningar. Underlåtenhet att iakttaga 
varningar och anvisningar kan leda till 
elchock, brand och/eller svår personskada.

170/170E/220E:
Exact rörsåg 170/170E/220E är avsedd som hjälp vid
arbete med rörinstallation. Exact rörsåg 170/170E/220E
får endast användas för kapning av rör med en 
diameter av 15-170 mm och en största väggtjocklek av 
6 mm (modell 170) 15-220 mm (0,6”-8,6”) modell 220E 
och 8 mm (modell 170E och 220E) i stål och andra järn 
och icke järnhaltiga material, samt 14 mm i rör av 
plastmaterial. Exact rörsåg 170/170E/220E kan 
användas för kapning av alla normala rörmaterial 
såsom stål, rostfritt stål, gjutjärn, koppar, aluminium 
och plast. Exact rörsåg 170/170E/220E är avsedd för 
kortvarig, intermittent drift. Maskinen får belastas högst 
2,5 minuter under en 10- minutersperiod (intermitten-
sen S3=25 %). Exact rörsåg 170/170E/220E är inte 
avsedd för användning i industriell tillverkning. Använd 
rörhållare för stöd av röret vid kapningen.
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Bruksanvisning svenska

170/170E/220E
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Bruksanvisning svenska



13

Bruksanvisning svenska

Det finns en varvtalsjusterare i modellerna 170E och 220E.
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Skötsel- och underhållsinstruktion svenska
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Miljö, Garanti svenska

170/170E/220E

Garanti
Garantivillkor gäller från 2015/01/01
Om Exact PipeCut Saw blir oanvändbar på grund 
av material- eller tillverkningsfel inom garantitiden  
kommer vi att reparera Exact PipeCut Saw eller 
leverera en helt ny eller fabriksrenoverad Exact 
PipeCut Saw utan kostnad. 

Garantitid
Exact Tools garantitid är 12 månader från inköpsdatum.   

 
Garantin gäller endast om:
1.) En kopia av ett daterat inköpskvitto returneras 

till det auktoriserade garantireparationscentret 
eller har överförts till vår hemsida i samband 
med garantiregistrering.

2.) Exact PipeCut Saw inte har använts felaktigt.
3.) Inga försök har gjorts av icke auktoriserade 

personer att reparera sågen.
4.) Exact PipeCut Saw har använts i enlighet med 

de drift-, säkerhets- och serviceinstruktioner 
som anges i bruksanvisningen.  

5.) Exact PipeCut Saw har levererats till ett 
auktoriserat garantireparationscenter inom 
garantiperioden. 

Obs! Exact PipeCut Saw ska levereras levereras 
till ett auktoriserat garantireparationscenter med 
förbetald frakt. Om Exact PipeCut Saw repareras 
under garantin kommer returen att göras med 
förbetald frakt. Om Exact PipeCut Saw inte 
repareras under garantin kommer returen att 
göras mot postförskott.

Obs! Följande produkter eller tjänster är un-
dantagna från garantianspråk:
- Sågblad
- Överbelastningsskyddssäkring
- Kolborstar
- Gripenhet hjul
- Bladfl äns
- Fästfl äns
- Dragfl änsbricka
- Normalt slitage
- Fel på grund av felaktig användning eller

olycksfall
- Vatten, eld och fysiska skador
- Strömkablar
- Inställning av justeringshjul
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Tips svenska

/220E

Vi bedriver kontinuerlig produkt-utveckling, så uppgifterna i denna broschyr kan ändras. Vi 
meddelar inte separat om ändringar.


