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ARMERINGSKLIPPER FOR NETT 10N
BENDOF NOVOPRESS
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SIKKERHETSBESTEMMELSER
Les gjennom alle sikkerhetsbestemmelser og sikkerhetsinstruksjoner!
1. Hold arbeidsområdet ryddig. Uryddig arbeidsområde kan føre til ulykker. Pass på
tilstrekkelig arbeidslys.
2. Hold barn borte fra arbeidsområdet.
Pass på at uvedkommende ikke rører maskinen eller ledningen.
Uvedkommende får ikke oppholde seg på arbeidsområdet.
3. Bruk alltid vernutstyr når du opererer maskinen (hansker, hjelm, vernesko etc.).
4. Alle som bruker maskinen skal ha lest instruksjonsboken.
Bruk ikke maskinen når du er sliten.
5. Pass på å stå stødig når du opererer maskinen.
Ikke bruk maskinen om du står i ubalanse.
6. Fjern ikke sikkerhetsutstyr fra maskinen.
7. Maskinen må ikke brukes til stasjonær drift.
8. Reparasjon og vedlikehold.
Bruk kun autorisert servicepersonell ved reparasjoner og vedlikehold.
Bruk kun originale NOVOPRESS-reservedeler.
Hvis reparasjoner og vedlikehold blir gjort av uautorisert servicepersonell, gjelder
garantien ikke lengre.
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SIKKERHETSINSTRUKSJONER
Ved bruk av maskinen bør følgende regler brukes som retningslinjer mot ulykker.
Pass på at operatøren kjenner til lokale regler og foreskrifter, og at bruksanvisningen
alltid er tilgjengelig for operatøren.

1. Kontroller arbeidsområdet.
Maskinen må ikke utsettes for regn.
Bruk aldri maskinen i fuktig eller vått miljø.
Bruk aldri maskinen i nærheten av brennbare stoffer.
2. Beskytt deg mot elektrisk støt.
Ikke skru eller fest navnemerker på motor, håndtak, gir eller beskyttelsesdeksel.
Bruk kun navnemerker med lim på baksiden.
3. Bruk kun godkjent verktøy.
Bruk bare verktøy og tilbehør som er nevnt i bruksanvisningen.
Bruk ikke maskinen til noe annet enn det den er for.
4. Husk å sikre arbeidsstykket. Bruk sikringsutstyr for å holde arbeidsstykket på plass.
Dette skal gjøres for å kunne bruke begge hendene på maskinen.
5. Overbelast ikke maskinen.
Arbeidet blir effektivere og sikrere om maskinen får arbeide innenfor effektområdet.
6. Bær aldri maskinen i ledningen.
Bruk ikke ledningen til å dra ut kontakten av stikkontakten.
Beskytt ledningen mot varme, olje, syre og skarpe kanter.
7. Unngå ukontrollert start.
Vær sikker på at maskinen er slått av før du setter inn stikkontakten.
Hold ikke på bryteren når du transporterer maskinen.
Bruk ikke maskinen hvis du tror at det er feil på bryteren. Kontakt servicepersonell.
8. Dra ut ledningen:
 Når du ikke bruker maskinen.
 Ved vedlikehold.
 Når du bytter maskin.
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9. Regelmessig vedlikehold er viktig for at maskinen skal fungere optimalt.
HUSK Å:
 Hold maskinen ren. En ren maskin holder lengre.
 Følg anvisningene som omhandler smøring, vedlikehold og ekstrautstyr.
 Sjekke ledningen for skader.
 La en servicemann reparere ødelagt ledning.
 Holde håndtak fri for olje.
 Få autorisert servicepersonell til å se over maskinen etter 900 driftstimer.
10. Husk å lagre maskinen på et sikkert sted.
Maskinen og tilbehør må lagres tørt, avløst og utenfor rekkevidde for barn.
11. Maskinen brukes ofte av flere personer. Husk å sjekke maskinen før du bruker den:
 Pass på at stikkontakten ikke er skadet.
 Pass på at ledningen ikke er skadet eller har sprekker.
 Pass på at ledningsfestet sitter godt at beskyttelsen ikke er skadet.
 Se til at bryteren ikke er skadet.
 Pass på at sikkerhetsinnrettninger ikke er skadet.
 Bevegelige deler må ikke ha skader.
 Ikke bruk maskinen om du ser at den er skadet.
 Reparasjoner skal bare utføres av NOVOPRESS autorisert servicepersonell eller
verksted.
 Bruk bare originale NOVOPRESS-deler.
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BENDOF Novo 10N – ARMERINGSKLIPPER FOR STÅLMATTER
Armeringsklipperen består av maskinen og klippehodet.
Klippekapasitet.
Maskinen klipper materialer med strekkfasthet på opp til maks. 800 N/mm².
Det betyr:
Kvalitet NPS 50:

Enkle jern opp til Ø 10 mm.
Dobble jern opp til Ø 6 mm.

Kvalitet NPS 70:

Enkle jern opp til Ø 8 mm.

Maskinen er elektromekanisk. Kraften overføres via en sikkerhetskobling til stempelet.
Start.
Før du starter maskinen, sjekk at nettspenningen tilsvarer den som står på maskinen.
Maskinen går på 230V enfaset - vekselstrøm.
BENDOF Novo 10N tilfredsstiller elektrostøyklassen N VDE 0875 og er dobbelisolert i
henhold til II VDE 0740 og CEE-publikasjonen 20. Derfor kan den kobles til strømuttak uten
jord.
Maskinen er konstruert for industriell bruk.
TEKNISKE DATA:
Effekt:
Stempelkraft:

380W
30kN (3000 kp)
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KLIPPING
OBS!
Hold aldri fingrene mellom knivene når maskinen er tilkoblet.
Stor fare for personskader!



Plasser jernet mellom knivene.



Trykk inn koblingsbryteren og hold fast til jernet
er klipt eller til sikkerhetskoblingen frakobles.
OBS!
Sikkerhetskoblingen beskytter maskinen mot
overbelastning.



Slipp koblingsbryteren.
Stempelstangen går tilbake og knivene åpnes.



Hvis knivene ikke åpnes helt, trykk inn
koblingsbryteren en gang til. Motoren starter
og knivene åpnes.
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Tips for klipping.
Klipp aldri hvis knivene er skadet.
Klipp aldri med kun kniveggen.
Klipp aldri jern over 800 N/mm² i strekkfasthet eller over 10 mm diameter.
Klipper man i stablede matter kan man justere klippedybde i (1) dybdeanslaget slik at den
øverste matten klippes uten at den under blir skadet. For å justere dybdeanslaget må man
trykke ned sperreknappen (2).

Klipping av korte jern.
Plasser alltid jernet i maskinen slik at en side av jernet støttes mot motholdet (3).
Plasseres jernet i maskinen på en annen måte kan knivene ødelegges.

Rett

Feil
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KNIVBYTTE
For å bytte ut knivene må skruene (pos.5 og 6) på klippehode EMC 10 (best-nr. 4560) løsnes.
På klippehode EMC 10V (best-nr. 4410) løsnes skruene (pos.12 og 13).

OBS! Dra alltid ut ledningen før vedlikehold utføres!

EMC 10

EMC 10V
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KNIVBYTTE

OBS! Dra alltid ut ledningen før vedlikehold utføres!

Klippehode EMC 10.
1. Demontering.
1.1. Skru ut skruene (pos.6 og 7).
1.2. Ta bort klippehodetlåsen (pos.11).
2. Montering.
2.1. Skru inn klippehodet i sylinderen (pos.63) helt til anslaget.
2.2. Skru tilbake klippehodet så mye at hullene til klippehodetlåsen (pos. 11) ligger i linje
med det nærmeste kilesporet på sylinderen (se fig. EMC 10, side 10).
2.3. Sett inn klippehodetlåsen (pos.11) og skru fast.
2.4. Sett inn kniven (pos.3) og skru fast.

OBS! Ved bytte av klippehodet fra EMC 10 til EMC 10V eller fra
EMC 10V till EMC 10 må stempelstangen (50) vris 180º. Se
tegningen på side 10.

Klippehode EMC 10V.
1. Demontering.
1.1. Skru ut skruene (pos.4 og 17).
1.2. Ta bort klippehodetlåsen (pos.16)
1.3. Ta ut knivholderen (pos.2) sammen med kniven av stempelstangen.
1.4. Skru ut klippehodet og pass på at knivholderen (pos.2) ikke butter i stempelstangen
når den skrues ut.
2. Montering.
2.1. Skru inn klippeholdet i sylinderen (pos.63) helt til anslaget.
2.2. Skru tilbake klippehodet som beskrevet i punkt 2.2 (EMC 10).
2.3. Sett inn knivholderen (pos.2) i stempelsporet igjen og fest skruen (pos.4.)
2.4. Sett inn klippehodetlåsen (pos.16) og skru den fast.
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VEDLIKEHOLD

OBS! Dra alltid ut ledningen før vedlikehold utføres!

Etter 100 driftstimer eller etter 3 måneder:

Fyll på fett.

Etter ca: 900 driftstimer:

Leveres til periodisk service.

Ved mye skitt eller minst 1gang pr. uke:

Rengjør klippehodet og fjern smuss og
spon.

Hver uke:

Kontroller om knivene er skadet.
Bytt ut kniver som er skadet.
Kontroller om ledningen er skadet.
Bytt ledningen hos en autorisert
servicemann hvis den er skadet.

Fyll på girkassefett.
For å fylle på fett skrur man ut den svarte umbrakoskruen og fyll på ca: 20 til 40
gram NOVOPRESS spesial-girfett P00.
(En tube NOVOPRESS spesial-girfett P00 ca: 40 gram, best-nr. 3627)
Rengjøring av knivhodet.
Dypp knivhodet i rengjøringsmiddel og kjør hodet et par ganger. Blås bort skitt som har
løsnet eller fjern det med en pensel.
HUSK å påføre fett på knivhodet etter rengjøring.

