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Tack för det förtroende Du visat oss genom att välja en REHOBOT 
produkt. REHOBOT står för produkter av hög kvalitet och vår förhopp-
ning är att Du skall få användning av denna produkt under många år.

För att undvika störningar i funktionen rekommenderar vi att Du 
läser igenom denna bruksanvisning innan Du använder produkten.

Teknisk beskrivning (Fig. 1 & 2) 

Max. klippkraft [Fc1]: 277 kN (28,3 ton, 31 sh tn)
Max. spridarkraft [Fs3]:          76.2 kN (7.77 ton, 8.5 sh tn)
Max. klämkraft [Fsq1]:            62.9 kN (6.4 ton, 7.0 sh tn)
Max. spridaröppning:             200 mm (7,9 in)
Vikt:                  8,4 kg (18.5 lbs)
Vikt utan spridarspetsar:        7,4 kg (16.3 lbs)
Klass enligt EN13204:            AK35/200F-8,4

Manövrering av verktyget (Fig. 3)
Manövrering av verktyget sker med ett  vridhandtag. För klippn-
ing vrids handtaget moturs. För att öppna skären vrids handtaget 
medurs.

För uppkoppling till pump är verktyget försett med två 0,4 m (15,7 
in) långa slangar samt snabbkopplingar med dammskydd, hon- re-
spektive hankoppling. Honkopplingen är försedd med en låsfunk-
tion. Verktygets tryckslang är märkt med texten “PRESSURE” vid 
slangänden.

Säkerhetsfunktioner
Dödmansgrepp i manöverhandtaget, vilket innebär att så fort 
manöverhandtaget släpps avbryts arbetet.

Inbyggd säkerhetsventil som skyddar verktyget om returslangen 
inte  kopplats på ett korrekt sätt. Indikation på att säkerhetsventilen 
har löst ut, och att returslangen inte är rätt kopplad, är att en liten 
oljemängd läcker ut vid manöverventilens framkant.

Hållfunktion som gör att verktyget står kvar med pålagd last 
även om slangarna kopplas ifrån. Vridning av manöverhandtaget 
påverkar ej hållfunktionen så länge  verktygets slangar ej är kop-
plade.

Uppkoppling/Frånkoppling (Fig. 4)
Uppkoppling till pump sker genom att ansluta verktygets tryckslang 
till pumpens tryckslang, båda märkta med texten “PRESSURE” 
vid slangänden. Detta sker antingen direkt till pumpen eller via en 
separat slangvinda. På motsvarande sätt ansluts verktygets returs-
lang till pumpens returslang, direkt eller via separat slangvinda.

Ihopkoppling av han- och honkoppling kan endast ske om slangarna är 
trycklösa.

Därefter kopplas han- och honkopplingarnas dammskydd sam-
man enligt bilden. Detta förhindrar föroreningar från att komma in i 
dammskydden.

Frånkoppling sker i omvänd ordning. OBS, slangarna skall vara 
trycklösa innan frånkoppling sker. Efter frånkoppling monteras kop-
plingarnas respektive dammskydd, för att förhindra föroreningar att 
komma in i kopplingarna.

Praktiskt klipparbete

Före klipparbete bör spetsarna tas bort (Fig. 5). Detta gäller spe-
ciellt vid klippning i slutna profi ler.
Sträva alltid efter att få verktyget att arbeta vinkelrätt mot objektet.

 Kontrollera under klippningens gång att skären ej tenderar att gå 
isär (Fig. 6).

Praktiskt spridningsarbete

Lyft
Sträva alltid efter att få verktyget att arbeta vinkelrätt mot lyftobjek-
tet.

Om verktyget börjar att vrida sig - avbryt arbetet! Ta nytt tag och 
försök igen.

Har verktyget börjat att vrida sig blir det aldrig bättre, det blir alltid 
sämre.

En vanlig orsak till att verktyget vrider sig är att lasten glider i sidled. 
Tänk därför alltid på att säkra lasten innan arbetet påbörjas.

 Arbeta aldrig under upplyft last utan att först säkra den 
med pallvirke eller annat mekaniskt stöd.

Bändning - Spridning
Sträva alltid efter att få lasten så långt in på spetsarna som möjligt 
för att undvika att spetsarna tappar greppet. Tänk på möjligheten 
att vända en eller båda spetsarna för att få bättre grepp (Fig. 7).

Om verktyget börjar att vrida sig - avbryt arbetet! Ta nytt tag och 
försök igen.

Har verktyget börjat att vrida sig blir det aldrig bättre, det blir alltid 
sämre.

Klämning
Vid klämning är det viktigt att armarna (skären) inte tenderar att gå 
isär i sidled. Om detta inträffar - avbryt klämningen! Ta nytt grepp 
och försök igen.

Efter avslutat arbete

Pumpa samman skären/armarna till ett mellanläge, ej fullt isär, ej 
i sin inre position. Vrid omställningsvredet till neutralläge. Förvara 
verktyget på detta sätt.

Säkerhet

• Använd alltid personlig skyddsutrustning, heltäckande overall, 
hjälm med visir alternativt skyddsglasögon, handskar osv.

• Tänk på risken för gnistbildning om elledningar slits/klipps av. 
Börja alltid arbetet med att kontrollera att arbetsobjektet ej är 
anslutet till någon strömkälla.

• Iakttag försiktighet vid arbete i närheten av fjädrar eller 
infästni gar av fjädrar. Dessa är ofta förspända och kan orsaka 
skada när de lossnar.
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Underhåll

För att säkerställa verktygets funktion behövs regelbundet under-
håll.
Efter varje användningstillfälle, kontrollera verktyget enligt nedan:

• Rengör verktyget.
• Kontrollera att skär och spetsar är hela. Om fl isor slagits ur 

skär eller spetsar, byt dessa! Skären och spetsarna fungerar 
även om fl isor slagits ur, men den brottanvisning detta ger 
upphov till kan medföra att skäret eller spetsen går av vid 
nästa användningstillfälle.

• Kontrollera att verktyget fungerar tillfredsställande i båda rikt-
ningarna. Pumpa upp till maxtryck, dvs. tills det att säkerhets-
ventilen löser ut. Kontrollera att inget oljeläckage förekommer.

• Kontrollera åtdragningsmomentet på centrumbultens mutter 
(Fig. 9). Momentet ska vara 80 Nm.

• Smörj rörliga delar.
• Anolja skär och spetsar.

Service

Byte av skär (Fig. 9)
Vid byte av skär pumpas skären ihop så att det går att ta bort 
låsringarna (pos. A). Demontera därefter pinnarna (pos. B). Skruva 
bort centrumbultens mutter (pos. C) och tag bort den underliggande 
brickan (Pos. D). Drag ur centrumbulten (pos. E). Tag bort skären.

Före montering av nya skär skall glidytor och hål smörjas med Moly-
cote G-rapid eller liknande smörjmedel.

Monteringen sker sedan i omvänd ordning till demonteringen. OBS, 
centrumbultens mutter skall dras åt med ett moment av 120 Nm.
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Thank you for the confi dence you have shown in us by choosing a 
REHOBOT product. REHOBOT stands for high quality products and we 
hope that this product will serve you well for many years.

To avoid problems in operation we recommend that you read these 
instructions before you use the product.

Technical description (Fig. 1 & 2)

Max. cutting force [Fc1]: 277 kN (28.3 tonne, 31 sh. ton)
Max. spreading force [Fs3]:          76.2 kN (7.77 tonne, 8.5 sh. ton)
Max. compressive force [Fsq1]:    62.9 kN (6.4 tonne, 7.0 sh. ton)
Max. spreader opening:                200 mm (7,9 in)
Weight:                                          8,4 kg (18.5 lbs)
Weight without spreader tips:        7,4 kg (16.3 lbs)
Classifi cation (EN13204):              AC100F-9.9

Tool operation (Fig. 3)
The tool is operated by means of a rotary hand-grip. To cut turn the 
hand-grip anti-clockwise. To open the blades turn the hand-grip clock-
wise.

To allow connection to a pump, the tool is equipped with two 0.4 m 
(15,7 in) long hoses, one with a male quick coupling and the other 
with a female quick coupling. Both are fi tted with dust caps. The fe-
male coupling also has a locking function. The tool pressure hose has 
the word “PRESSURE” marked on the end of the hose.

Safety features
A dead man’s handle incorporated in the hand-grip interrupts opera-
tion of the tool as soon as you release the hand-grip.

A built-in safety valve protects the tool if the return hose is not cor-
rected properly. If the safety valve has tripped or the return hose is not 
properly connected, a small amount of oil may leak out of the front of 
the control valve.

The hold function ensures that the tool maintains pressure against the 
applied load even if the hoses are disconnected. Twisting the hand-
grip has no effect on this hold function as long as the tool hoses are 
disconnected.

Connection/Disconnection (Fig. 4)

To connect the tool to a pump, connect the tool pressure hose to 
the pump pressure hose. Both hose ends are labelled with the word 
“PRESSURE”. The tool can be connected directly to the pump or via a 
separate hose reel. Similarly, the tool return hose is connected to the 
pump return hose, directly or via a separate hose reel.

The male and female couplings can only be connected when the hoses 
are depressurised.

The male and female dust caps should now be joined together. This 
prevents the dust caps from becoming contaminated.

To disconnect the tool, simply reverse the sequence. NOTE, the hoses 
must be depressurised before being disconnected. After disconnec-
tion, fi t the respective dust caps to the couplings to prevent contami-
nation of the couplings.

Cutting in practice

Before cutting we recommend that the tips (Fig. 5) are removed 
from the tool.

Always strive to cut at right angles to the cutting object.

When cutting, check that the shears are not tending to come apart 
(Fig. 6).

Spreading in practice

Lifting
Always strive to get the tool operating at right angles to the object. 

If the tool starts to twist - stop the operation ! Get a new grip and 
try again.

If the tool has started to twist, it never becomes better, but always 
worse.

A usual cause for the tool to twist is that the load is gliding 
sideways. Therefore always secure the load before starting the 
operation.

Never work under a raised load without fi rst securing it by 
support blocks or other mechanical support.

Spreading
Always  strive to get the load as far as possible into the tips to avoid 
the tips loosing their grip. Also consider the possibility to turn one 
or both tips for better grip (Fig. 7).

If the tool has started to twist, it never becomes better, but always 
worse

Pressing
When pressing it is important that the arms (shears) do not tend to 
diverge sideways. If this occurs - stop the operation ! Get a new grip 
and try again.

When work is completed

Pump the blades/arms together to the halfway position, not fully 
open and not fully closed. Turn the control knob to the neutral set-
ting. Store the tool like this.

Safety

• Always use personal protection equipment,  covering overall, 
helmet with visor or protective goggles, gloves etc.

• Beware of the risk of sparks if electric wires are cut off. 
Always start the work by ensuring that the object is not con-
nected to any electric source.

• Always be careful when cutting off springs or spring mount-
ings. They are often prestressed and may cause damage 
when cut. 
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Maintenance

Regular maintenance is essential to safeguard the operation of the 
tool.

After using the tool always check it as described below:

• Clean the tool.
• Check that the blades and tips are undamaged. If the blades 

or tips are chipped, replace them! The blades and tips will still 
work even if they are chipped but the stress concentration 
that results could cause the blade or tip to break next time 
the tool is used.

• Check that the tool works satisfactorily in both directions. 
Pump it up to maximum pressure, i.e. until the safety valve 
cuts in. Check that there are no oil leaks.

• Check the torque of the nut on the centre bolt (Fig. 9). It 
should be 80 Nm.

• Lubricate all moving parts.
• Oil the blades and tips.

Service

Replacing the blades (Fig. 9)
To replace the blades, fi rst pump the blades together so that you 
can remove the circlips (pos. A). Then remove the pins (pos. B). 
Unscrew the nut from the centre bolt (Pos. C) and remove the 
washer beneath it. Pull out the centre bolt (pos. E). Remove the 
blades. 

Before fi tting new blades, lubricate the sliding surfaces and hole 
with Molycote G-rapid or a similar grease.

Reassemble in reverse order. NOTE, the nut on the centre bolt 
must be tightened to a torque of 120 Nm.

GB



REHOBOT Hydraulics AB Skjulstagatan 11 A, 632 29 Eskilstuna, SWEDEN P.O. Box 1107 631 80 Eskilstuna
   T. +46 (0)16 - 16 82 00 F. +46 (0)16 - 13 93 16  info@rehobot.se  www.rehobot.se

Fig. 1.
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Fig. 2.
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Fig. 4.

Fig. 3.

Fig. 5. Fig. 6.
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