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Exact PipeCut V1000
Terät:
Exact PipeCut V1000 sahassa käytetään erityisesti ohutseinämäisten putkien katkaisuun 
suunniteltuja teriä. Cermet V155 terien leikkuupalat on valmistettu erittäin kestävästä cermet 
kovametallista, minkä ansiosta terät ovat hyvin pitkäikäisiä. Cermet teriä voi myös teroittaa noin kolme 
kertaa. Teroituksen jälkeen terästä tulee uutta vastaava.

Pipe Support V1000 putkituet:
Suosittelemme Exact Pipe Support V1000 putkitukien käyttämistä kun sahaatte putkia Exact PipeCut 
V1000 putkisahalla. Ne on suunniteltu erityisesti tähän käyttöön. Niiden käyttökapasiteetti on sama 
kuin Exact PipeCut V1000 putkisahalla, eli 75 mm - 1000 mm.
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Vaatimustenmukaisuusvakuutus     
Vakuutamme ottavamme täyden vastuun siitä, että “Teknisissä tiedoissa” kuvatut tuotteet vastaavat 
seuraavia standardeja tai standardoituja asiakirjoja: EN60745 direktiivien 2004/108/EC ja 2006/42/EC 
ehtojen mukaisesti.
Lisätietoja saa ottamalla yhteyttä Exact Toolsiin alla olevaan osoitteeseen.
Teknisen tiedoston saa alla olevasta osoitteesta.
Henkilö, joka on valtuutettu kokoamaan teknisen tiedoston:
Mika Priha, Tuotekehitysjohtaja (mika.priha@exacttools.com)

Helsinki, 1.9.2011

Seppo Makkonen, Managing director

Exact Tools Oy
Särkiniementie 5 B 64
FI-00210 Helsinki
Finland
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Sisältö Käyttöojeen alkuperäikskieli suomi
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Johdanto suomi
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Johdanto suomi
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Johdanto suomi
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Johdanto suomi
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Turvallisuus suomi
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Turvallisuus suomi
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Turvallisuus suomi
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Käyttöohje suomi

Takuu
Takuuehdot astuvat voimaan 01.01.2015
Jos Exact PipeCut -sahan vioittuu materiaali tai 
valmistusvian vuoksi takuun tai *laajennetun 
takuun ollessa voimassa, korjaamme Exact 
PipeCut -sahan tai vaihdamme sen uuteen tai 
kunnostamme Exact PipeCut -sahan maksutta 
oman harkintamme mukaan. 

Takuuaika / *Laajennettu takuuaika

Exact Toolsin takuu on voimassa 12 kuukautta 
hankintapäivästä.  *Voit pidentää takuun 
voimassaoloa 12 ylimääräisellä kuukaudella 
ILMAISEKSI rekisteröitymällä verkossa 
(exacttools.com/Takuun rekisteröinti).  Takuu 
on rekisteröitävä yhden kuukauden sisällä 
hankinnasta.
Rekisteröinnin salasana on 1yearmore.
Takuu on voimassa ainoastaan silloin, kun 
seuraavat ehdot täyttyvät:
1.) Päivätty ostotosite toimitetaan valtuutettuun 

huoltoliikkeeseen tai se ladataan 
verkkosivustollamme takuun rekisteröinnin 
yhteydessä.

2.) Exact PipeCut -sahaa ei ole väärinkäytetty.
3.) Valtuuttamattomat henkilöt eivät ole yrittäneet 

korjata sahaa.
4.) Exact PipeCut -sahaa on käytetty ohjekirjan 

käyttö-, turvallisuus- ja huolto-ohjeiden 
mukaisesti.  

5.) Exact PipeCut -saha on toimitettu 
valtuutettuun huoltoliikkeeseen takuun ollessa 
voimassa. 

Huomaa: Exact PipeCut -saha tulee toimittaa 
valtuutettuun huoltoliikkeeseen toimituskulut 
maksettuna. Jos Exact PipeCut -saha korjataan 
takuun piirissä, tuote palautetaan toimituskulut 
maksettuna.  Jos Exact PipeCut -sahaa ei korjata 
takuun piirissä, tuotteen palautuksen toimituskulut 
ovat asiakkaan vastuulla.

Huomaa: Takuu ei kata seuraavia osia tai pal-
veluja:
- Sahanterät
- Ylikuormitussuojan sulake
- Hiiliharjat
- Tartuntayksikön pyörät
- Terän laippa
- Liitososan laippa
- Vetolaipan aluslaatta
- Normaali kuluminen
- Virheellisestä käytöstä tai onnettumuudesta 

johtuvat virheet
- Vesi, tulipalo ja fyysiset vahingot
- Virtajohdot
- Säätöpyörän säätö
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Muita tietoja suomi

Jatkuvan tuotekehityksen seurauksena tämän ohjekirjan tiedot saatavat muuttua. Muutoksista 
emme ilmoita erikseen.


