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NAVODILA ZA UPORABO BATERIJSKEGA HIDRAVLIČNEGA ORODJA  

WEBER E-FORCE 2 

 

V nadaljevanju so podani tehnični podatki in kratka navodila za rokovanje z baterijskima orodjema 

kombinirano orodje škarje-razpiralo SPS370 v enem in dvostopenjskim cilindrom RZT 2-1360.  

Baterijsko orodje so namenjena za rezanje vrat vozil, stebričkov, konzol, volanskih drogov idr. Za rezanje 

polnih materialov je potrebno škarje nastaviti na stičišče rezil, kjer je sila rezanja največja. Razpirala so 

namenjena so odpiranju vrat, dvigu vozil ali drugih namen, potisku materiala ter premiku delov vozil idr. 

Cilinder je namenjen izključno potiskanju in dvigovanju (volanskih drogov, delov vozila, strehe vozila ter drugih 

ovri v in na vozilu). 

 

Tehnični podatki: 

 

1. Kombinirano hidravlično orodje škarje-razpiralo Weber E-Force 2 SPS 370: 

 

 Model SPS 370 E-FORCE 2 

Proizvajalec Weber Hydraulik 

Poreklo Avstrija 

Sila razpiranja 44 - 783 kN 

Max. sila rezanja 50 t / 491 kN 

Nazivni tlak 700 bar 

Max velikost rezanja okroglih materialov Ø 30 mm 

Širina razpiranja / odpiranja 370 mm 

Širina odprtin za verige 390 mm 

Teža z baterijo 19,9 kg 

Dimenzije 920 x 236 x 241 mm 

Baterija 28 V; 5Ah, 1000 ciklov 

Pogon 700W 

Razredi rezanja 1I-2J-3H-4J-5I 

 

2. Hidravlični dvostopenjski cilinder Weber E-Force 2 RZT 2-1360: 

 

 

Model RZ 2-1360 E-FORCE 2 

Proizvajalec Weber Hydraulik 

Poreklo Avstrija 

Sila potiskanja (1 st./2 st.) 108/62 kN 

Nazivni tlak 550 bar 

Dolžina v spravljenjem načinu 586 mm 

Delovni gib cilindra 800 mm 

Dolžina 1.st. / 2. st. 1020/1.386 mm 

Teža z baterijo 19,8 kg 

Dimenzije 586 x 134 x 347 mm 

Baterija 28 V; 5 Ah; 1000 ciklov 
 

3. Polnilec 220V: 

Priloženi polnilec napolni 5Ah baterijo med 60 in 90 min. Polnilna moč pri hitrem polnjenju je 3,5A.  

 

4. Napajalni kabel – konverter 220V/28V: 

V kompletu je še napajalni kabel – konverter iz 220V na 28V, v primeru da se baterije izpraznijo. 
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Upravljanje: 

Hidravlično orodje ima dva gumba. Prvi gumb je vklop/izklop orodja, drugi pa za upravljanje/krmiljenje giba orodja. Po 30 

sekundah nedelovanja, se orodje samodejno izklopi. Hitrost delovanja orodja se določa s pritiskom na krmilni gumb.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pri kombiniranem orodju, se lahko zamenja konice čeljusti. Na konec čeljusti lahko montiramo nastavek za verige. 

Zapiralni mehanizem sistema, mora biti obrnjen navzgor. Verige se lahko uporabijo za vleko bremen. Verige morajo biti 

vedno napete in se lahko obremenijo v smeri vleka. V kolikor dolžina verig v prvem vleku ni zadostovala in potrebujete še 

dodaten vlek, je potrebno verigo ustrezno zavarovati pred popustitvijo.  

 

 

 

 

 

 

 

Pri rezanju vedno nastavimo material proti stičišču rezil. Rezanje s konici rezil lahko prihaja do zasuka rezil, kar lahko 

poškoduje rezila in orodje, pa tudi želeni material ne prerežemo. Orodje se postavi pravokotno na rezani material, nato 

pa se orodje nekoliko zavrti v desno smer. 

 

 

 

 

 

 

 

Pred uporabo cilindra, je potrebno dele vozila, kjer se bo prenašala sila cilindra ustrezno podreti ali podložiti. Pri delu s 

cilindrom je potrebno paziti, da se le-tega postavi na sredino potiskanega materiala ter pravokotno na material. Za 

optimalno naleganje se glava lahko zavrti.  

 

 

 

 

 

 

 

VKLOP/IZKLOP 

LED SIJALKI 

KRMILNI 

GUMB 

VKLOP/IZKLOP 

ZAPIRANJE ŠKARIJ / 

ZAPIRANJE RAZPIRALA / 

SPUST CILINDRA: z 

kazalcem v levo. 

 

ODPIRANJE ŠKARIJ / 

ODPIRANJE RAZPIRALA / 

DVIG CILINDRA: s palcem 

v desno 

 

Gumb se po sprostitvi 

vrne v začetno stanje (0). 
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Konice razpiral so posebej nazobčene, da omogočajo dober oprijem na podlago. Priporoča se razširitev prvotne odprtine 

za naslon orodja, da se kasneje zagotovi čimvečja površina konic ter posledično boljši oprijem orodja. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sposobnost rezanja SPS 370 glede na razrede: 1I-2J-3H-4J-5I (označeno z rumeno). 

 

 
 

 
Povzeto po Weber Rescue navodilih. 

Navodila se lahko spremenijo brez predhodne najave. 

Navodila so informativne narave. 


