
   Kezelési és karbantartási utasítás       
a közvetlen karáttételes kábel- és acélsodrony-vágó szerszámokhoz 

 

 
GYÁRTÓ: BAUDAT GmbH&Co. KG                              Forgalomba hozza: HIDRA-MIX  Készülékgyártó-
Dürmentingen/Deutschland                                                    Javító- és Kereskedelmi Kft. 1106 Budapest, 
                                                                                              Jászberényi út 34.  Tel/Fax: (06-1)-261-92-95 

A kábelvágó szerszámok vörösréz és alumínium kábelek, kábelerek és vezetékek vágására valók. 
Acélsodrony és tömör rúd vágása ezekkel tilos! 

Szerszámtípus 
Vágási képesség  [mm2] 

Gyártási 
szám 

Az eladás napja Vörösréz 
kábel 

Alumínium 
kábel 

Szóló 
kábelér 

BE1 Ø20 mm 4×16 4×16 120   

BE2 Ø31 mm 4×50 4×50 240   

BE3 Ø50 mm 4×95 4×95 500   

      

      

 
Acélsodrony vágására való karáttételes szerszámok 

Szerszámtí-
pus 

Vágási képesség Gyártási szám Az eladás napja 

BS1 
Ø 6 mm σ<1800 N/mm² 
Ø 8 mm σ<750 N/mm² 
Ø 10 mm σ<220 N/mm² 

  

BS2 
Ø 10 mm σ<1800 N/mm² 
Ø 11 mm σ<750 N/mm² 
Ø 12 mm σ<220 N/mm² 

  

BS3 
Ø 14 mm σ<1800 N/mm² 
Ø 16 mm σ<750 N/mm² 
Ø 18 mm σ<220 N/mm² 

  

    
 
A vágószerszámok használata 
 

1. Feszültség alatt álló kábel vágása tilos! „Élő” kábel mindkét végét előírás szerint le kell válasz-
tani! 

2. A karok szétnyitásával a szerszámot kinyitjuk, a kábelt vagy sodronyt körülfogjuk a vágófejjel. 
A vágófej állása feltétlenül merőleges legyen a vágandó anyagra, ellenkező esetben az 
elemi szálak – különösen a hajlékony ereknél – beszorulhatnak a kések közé. Ez a szerszám 
károsodását is okozhatja. 

3. A merőleges állásra különösen akkor ügyeljünk, ha takart helyzetben kell a szerszámot hasz-
nálnunk. 

4. A két nyél összezárásával a kések behatolnak az anyagba, és vágni kezdik azt. A nyelek -
lehetőleg - egyenletes mozgatásával, egy menetben átvághatjuk a kábelt. 
A szerszámot kézi erővel való használatra készítették. Lábbal vagy ráfekvéssel erőltetni tilos!  

5. Ha a vágókés – az elővigyázat ellenére – beszorulna, nyissuk ki a fogót és vegyük le a kábelről. 
Üresen próbáljuk ki. Ha normálisan működik, tovább dolgozhatunk, de új vágási helyet keres-
sünk. 

Karbantartás: Az eszköz a gondos használaton, a tisztán tartáson kívül karbantartást nem igényel.  
 
A készülék erőltetése, elhanyagolt, szennyezett állapota, a szakszerűtlen használat a féléves jótállás 

elvesztésével jár. 
A forgáspont időnkénti megolajozása növeli a szerszám élettartamát. 

 

Semmi több, de ennyi tényleg kell ahhoz, hogy a kábelvágó az Ön megbízható, tartós segítőtársa legyen. 


