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Zawarte w niniejszej instrukcji informacje odnoszące się do specyfikacji, konstrukcji, 

wyposażenia, materiałów oraz wyglądu zewnętrznego obowiązują w momencie druku. 

Choć czynione są wszelkie wysiłki, aby zapewnić ich dokładność, informacje w 

niniejszej instrukcji nie są obowiązujące i podlegają zmianom. 

 

 

 Przed uruchomieniem urządzenia należy uważnie przeczytać instrukcję 

obsługi. 

 

 

Oznaczenia 
 

  Urządzenie spełnia odnośne normy europejskie 

 

 Przeczytać zalecenia bezpieczeństwa  i zachować na przyszłość w bezpiecznym 

miejscu 

 

 Ogólne ostrzeżenie bezpieczeństwa 

 

 Należy nosić odpowiednie osłony oczu i uszu oraz maskę przeciwpyłową 

 

 Należy nosić odpowiednie obuwie ochronne 

 

 Należy nosić rękawice ochronne 
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 Usuwanie: Zgodnie z Dyrektywą WEEE 2002/96/EC zużyte maszyny winny 

zostać zwrócone do odzysku lub bezpiecznej likwidacji. Wszelkie uszkodzone lub 

usunięte urządzenia elektryczne winny zostać dostarczone do odpowiedniego punktu 

zbiórki, nie zaś trafiać do niesegregowanych odpadów miejskich. 

 

 

Dane techniczne 
 

Dane techniczne              Piła do cięcia metalu Extreme 355 

Napięcie                            230V 50 Hz 

Pobór mocy                       2300W 

Prędkość bez obciążenia   1300 min-1    

Ostrze                               355 mm x 24,5 mm 

 

Maksymalna wymiary cięcia     Przy 90°                     Przy 45° 

Okrągłe materiały                         120 mm                     80 mm 

Kwadratowe materiały                 100 mm x 100 mm    80 mm x 80 mm 

Prostokątne materiały                   100 mm x 190 mm    105 mm x 80 mm 

 

Obrót zacisku                                0-45° 

 

Poziom hałasu 

LpA (Poziom ciśnienia akustycznego) 97 dB(A) 

LwA (Poziom mocy akustycznej) 110 dB(A) 

Nieoznaczoność K: 3 dB(A) 

 

Poziom wibracji m/s2                    160/s2                               K= 1.5 m/s2 

 

Maksymalna wysokość                  630 mm x 340 mm x 600 mm 

 

Ciężar                                             25 kg 
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Zadeklarowana wartość emisji wibracji została zmierzona zgodnie ze standardową 

procedurą testową i może być stosowana do porównań z innymi narzędziami 

mechanicznymi lub elektrycznymi. 

 

 Zadeklarowana wartość emisji wibracji mogą być stosowana do wstępnej oceny 

wibracji. 

 wartość emisji wibracji może zmieniać się w trakcie eksploatacji narzędzia, w 

zależności od sposobu jego wykorzystania. 

 Wpływ wibracji należy utrzymywać na najniższym możliwym poziomie. 

Ograniczenie wpływu wibracji możliwe jest poprzez stosowanie rękawic w trakcie 

pracy z narzędziem oraz ograniczenie godzin roboczych. (Należy uwzględnić 

wszystkie aspekty cyklu roboczego, jak czas wyłączenia maszyny oraz praca 

maszyny bez obciążenia). 

 

 

Urządzenie 
 

Piła do przycinania metalu jest idealnym narzędziem do cięcia na sucho rur oraz 

kształtowników i pełnych odcinków stalowych, aluminiowych, miedzianych i z PVC, 

pod kątem 45-90°. 

 

Opis urządzenia (Ilustracje A, B, D i G) 

1. Uchwyt kontrolny 

2. Wyłącznik 

3. Ekran ochronny 

4. Osłona ostrza 

5. Ostrze 

6. Uchwyt i pokrętło zacisku 

7. Gumowe nóżki 

8. Śruba blokady zacisku 

9. Płyta podstawy 

10. Osłona szczotek 

11. Silnik 
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12. Przekładnia 

13. Blokada zabezpieczająca 

14. Złącze odciągu pyłu 

15. Płyta przeciwodrzutowa 

16. Tylna szczęka zacisku 

17. Ruchoma szczęka zacisku 

18. Zaczep szybkozwalniający 

19. Skala kątowa zespołu zacisku 

20. Uchwyt do przenoszenia 

21. Taca zbierająca odpady 

22. Wrzeciono zacisku 

23. Łańcuch zabezpieczający 

24. Zacisk bezpieczeństwa na potrzeby transportu 

25. Nakrętka skrzydełkowa 

26. Płytka zaślepiająca 

 

Brytyjska i europejska deklaracja zgodności 

Firma Marcrist International Ltd., Marcrist House, Kirk Sandal Industrial Estate, 

Doncaster, Anglia DN3 1QR, oświadcza niniejszym, że piła do cięcia metalu Extreme 

355 spełnia odnośne podstawowe wymogi BHP określone w obowiązujących normach i 

dyrektywach. 

 

 

Opis maszyny 
 

Typ maszyny                                Extreme 355 

Nazwa handlowa                           Marcrist 

Odnośne dyrektywy UE                2006/42/EC   

                                                       2006/95/EC 

                                                       2004/108/EC 

Odnośne normy zharmonizowane EN 55014-1: 2006 

                                                       EN 61000-3-2:2006 

                                                       EN 55014-2:1997 / A2:2008 
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                                                       EN 61000-3-11:2000 

                                                       EN 13898 A1: 2009 

                                                       EN 61029-1: 2009 

 

Data/Podpis producenta: 26/07/2010 

Podpisał: Richard O’Malley, Dyrektor ds. Jakości 

 

 

Gwarancja 
 

Na niniejszy wyrób udzielana jest roczna gwarancja producenta, licząc od daty zakupu. 

Gwarancja obejmuje jedynie wady materiałowe i fabryczne. Wraz z roszczeniami w 

okresie gwarancyjnym należy przedstawić oryginalny dowód zakupu. Gwarancja nie 

obejmuje jakichkolwiek niedopuszczalnych zastosowań urządzenia, z uwzględnieniem 

przeciążenia, stosowania siły, uszkodzeń spowodowanych niedopuszczalnymi 

ingerencjami w urządzenie czy spowodowanych ciałami obcymi. Również 

nieprzestrzeganie instrukcji obsługi i montażu oraz normalne zużycie nie są objęte 

gwarancją. 

 

 

Ważne podstawowe zalecenia bezpieczeństwa 
 

 Przed przystąpieniem do pracy z urządzeniem, należy dokładnie 

przeczytać poniższe zalecenia bezpieczeństwa oraz instrukcję obsługi. W razie 

gdyby jakakolwiek inna osoba miała obsługiwać urządzenie, należy udostępnić jej 

instrukcję obsługi. Zachować instrukcję obsługi na przyszłość! 

 

 Dokonać wizualnej kontroli wyrobu przed jego każdorazowym uruchomieniem. Nie 

wolno używać urządzenia, jeśli zabezpieczenia są uszkodzone lub zużyte. Nigdy nie 

należy obchodzić zabezpieczeń. 

 Niniejszy wyrób należy użytkować zgodnie z jego zastosowaniem, wskazanym w 

niniejszej instrukcji. 
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 Należy zawsze zachowywać ostrożność podczas pracy. Nie pracować z piłą do 

metalu w stanach zmęczenia. 

 Użytkownik jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo w miejscu pracy. 

 Nigdy nie wolno pozostawiać urządzenia bez nadzoru. 

 Nigdy nie wolno użytkować urządzenia w wilgotnym miejscu ani podczas deszczu. 

 Nie używać narzędzi elektrycznych w pobliżu łatwopalnych cieczy ani gazów. 

 Nie włączać urządzenia jeśli jest ono odwrócone spodem ku górze ani gdy nie 

znajduje się ono w położeniu roboczym. 

 Trzymać wyrób z dala od innych osób, zwłaszcza dzieci, oraz zwierząt. 

 Po zakończeniu pracy z urządzeniem, należy wyjąć wtyczkę z kontaktu i sprawdzić 

czy urządzenie nie jest uszkodzone. 

 Po zakończeniu pracy z urządzeniem, należy przechowywać je w suchym miejscu, 

które nie jest dostępne dla dzieci. 

 Naprawy mogą być wykonywane wyłącznie przez profesjonalnych elektryków. 

 Przed uruchomieniem urządzenia oraz po jakimkolwiek uderzeniu, należy 

sprawdzić czy nie jest ono uszkodzone i zapewnić ewentualną naprawę. 

 Nigdy nie należy stosować części zamiennych ani akcesoriów nie wskazanych lub 

zalecanych przez producenta. 

 Urządzenie należy obsługiwać wyłącznie w świetle dziennym lub przy 

dostatecznym oświetleniu sztucznym. 

 Przez cały czas pracy należy stosować odzież ochronną odpowiednią do danego 

środowiska oraz podjąć odpowiednie środki ostrożności, celem zapobieżenia 

wypadkom. 

 Nie używać przewodu zasilającego do jakiegokolwiek innego celu niż został 

wskazany. Nie podnosić maszyny za przewód zasilania i nie stosować przewodu do 

wyciągania wtyczki z kontaktu. Chronić przewód zasilania przed skrajnymi 

temperaturami, olejem i ostrymi krawędziami. 

 Dbać o urządzenie. Utrzymywać je w czystości, tak by znajdowało się ono w stanie 

przydatności do użytku i było bezpieczne. Należy regularnie sprawdzać wtyczkę i 

przewód zasilający oraz naprawiać je w przypadku uszkodzeń w autoryzowanym 

warsztacie specjalistycznym. 

 Dla prac na zewnątrz należy stosować odpowiednio oznaczone i zatwierdzone do 

tego celu przedłużacze. 
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 Przed czyszczeniem i po każdym użyciu urządzenie należy odłączyć od źródła 

zasilania. 

 W razie jakichkolwiek widocznych uszkodzeń urządzenie nie może być 

użytkowane. 

 W razie uszkodzenia przewodu zasilania urządzenia, musi on zostać wymieniony 

przez producenta lub elektryka. 

 Naprawy muszą być wykonywane przez elektryka. Niedozwolone naprawy 

implikują poważne zagrożenia. 

 Obszar pracy należy utrzymywać w czystości. Nieuporządkowane miejsce pracy 

może być przyczyną wypadków. 

 Nie nosić luźnych ubrań ani biżuterii, które mogą zostać pochwycone przez 

elementy ruchome. 

 

Firma Marcrist International Ltd. nie będzie ponosiła odpowiedzialności za 

uszkodzenia spowodowane przez: 

 Czynniki mechaniczne i przeciążenie 

 Jakiekolwiek modyfikacje urządzenia 

 Stosowanie urządzenia do jakichkolwiek celów odbiegających od opisanych w 

instrukcji obsługi 

 Nieprzestrzeganie zaleceń bezpieczeństwa, zapobiegających wypadkom i 

uszkodzeniom    

 

 

Ważne zalecenia bezpieczeństwa odnoszące się do wyrobu 
 

 Uwaga: Przed przystąpieniem do regularnej eksploatacji urządzenia, 

należy dokładnie przeczytać poniższe zalecenia bezpieczeństwa. 

 Nigdy nie należy dotykać obracającego się ostrza piły. Nie dotykać elementów 

obrotowych. 

 Należy unikać styczności ciała z uziemionymi powierzchniami, takimi jak rury, 

kaloryfery, kuchenki czy lodówki. 
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 Należy zawsze nosić okulary ochronne, maski przeciwgazowe, ochronniki słuchu,  

oraz obuwie i rękawice ochronne. Podczas pracy z urządzeniem należy nosić 

odpowiednią odzież.  

 Nie przeciążać urządzenia. 

 W stosownych przypadkach należy przymocować piłę do stołu roboczego. 

 Wymieniać stępione ostrza. 

 Użytkownik winien upewnić się, że przyłącze urządzenia spełnia odpowiednie 

wymogi bezpieczeństwa. 

 

Zachowanie w sytuacjach awaryjnych 

Należy zapewnić pierwszą pomoc odpowiednią dla obrażeń oraz jak najszybciej 

wezwać pomoc medyczną. 

 

Przeznaczenie 

Urządzenie Extreme 355 to dużej mocy piła do cięcia na sucho, nadająca się do cięcia 

pełnych i pustych przedmiotów, z zaciskiem odchylającym się do 45°. 

W trakcie cięcia, obrabiany materiał niemal się nie nagrzewa, w związku z czym może 

być natychmiast przekazywany do dalszej obróbki. 

Ze względu na zastosowaną technologię cięcia na sucho, nie jest konieczne stosowanie 

jakiegokolwiek płynu chłodzącego, i nie mają miejsca rozpryski cieczy. 

 

 Konieczne jest stosowanie odciągu pyłu podczas cięcia materiałów 

budowlanych. Nadmiar pyłu może spowodować uszkodzenie silnika (patrz 

Ilustracja G). 

 

Wymogi dotyczące obchodzenia się z urządzeniem 

Przed przystąpieniem do pracy z urządzeniem, operator winien uważnie przeczytać 

instrukcję obsługi. 
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Szkolenia 

Stosowanie urządzenia wymaga jedynie odpowiedniego przeszkolenia przez 

profesjonalistę lub przestrzegania instrukcji obsługi. Nie są wymagane jakiekolwiek 

specjalistyczne szkolenia. 

 

Transport i przechowywanie (Ilustracja B) 

 Łatwy transport urządzenia możliwy jest dzięki zastosowanemu uchwytowi do jego 

noszenia (20). 

Urządzenie należy przechowywać w suchym miejscu, które musi być niedostępne dla 

dzieci i osób nieupoważnionych. Przed wycofaniem z użytku należy gruntownie 

wyczyścić urządzenie. Pociągnąć uchwyt w dół i zapiąć łańcuch zabezpieczający (23) 

wokół  zacisku bezpieczeństwa (24) dla zapewnienia bezpiecznego transportu. 

 

Instalacja (Ilustracja C) 

Piła do cięcia metalu wyposażona jest w układ szybkozłącza. Podnieść zaczep 

szybkozłącza (18). Przesunąć w przód wrzeciono zacisku (22), stosując uchwyt i 

pokrętło zacisku (6), do momentu gdy ruchoma szczęka zacisku (17) dotknie materiału, 

jaki ma zostać unieruchomiony. Zabezpieczyć przedmiot między ruchomym zaciskiem 

(17) a tylną szczęką zacisku (16). Ponownie zabezpieczyć zaczep zwalniający (18). 

Obrócić pokrętło (6) tak by materiał został pewnie zmocowany. 

 

Ustawienia układu zaciskowego (Ilustracja D) 

Kąt skosu może zostać ustawiony w zakresie od 0 do 45°. Unieruchamianie 

obrabianego przedmiotu i ustawienie kąta skosu odbywa się w dwóch krokach. 

 

Poluzować śrubę blokującą zacisk (8). Aby zmienić kąt pracy należy ręcznie ustawić 

skalę kątową zacisku (19) w taki sposób, aby strzałka wskazywała pożądany kąt. 

Ponownie dokręcić śrubę blokującą zacisk (8). 

 

Unieruchamianie ciętego przedmiotu (Ilustracja E)     

1: Cięty przedmiot 

2: Blok 
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Przed unieruchomieniem przedmiotu (1) musi on zostać podparty blokiem (2), nieco 

mniejszym niż sam przedmiot. 

 

 

Obsługa maszyny 
 

Obsługa maszyny (Ilustracja A) 

 Wyciągnąć blokadę zabezpieczenia (13), celem zwolnienia osłony (4). 

 Delikatnie przesunąć w dół uchwyt kontrolny (1). 

 Nacisnąć wyłącznik (2) i nie puszczać go. 

 Przysunąć przedmiot, jaki ma być cięty. 

 Przeciąć przedmiot. 

 Podnieść uchwyt kontrolny (1), oddalając go od przedmiotu. 

 Puścić wyłącznik (2), kiedy maszyna ma zostać ponownie wyłączona. 

 Podnieść uchwyt kontrolny (1) do górnego położenia. W górnym położeniu blokada 

zabezpieczenia unieruchomi uchwyt. 

 Nigdy nie należy wywierać nacisku na ostrze podczas cięcia. 

 Nigdy nie zatrzymywać ostrza ręką, odczekać aż samoczynnie się ono zatrzyma. 

 Piły nie należy obsługiwać w pobliżu łatwopalnych materiałów. 

 

Odciąg pyłu (Ilustracja G) 

 Maszyna wyposażona jest w płytkę zaślepiającą oraz kątowe złącze odciągu pyłu. 

Maszyna funkcjonuje w sposób bezpieczny z zamontowaną płytką zaślepiającą 

podczas cięcia metalu i plastiku. 

 Złącze odciągu pyłu winno być zamontowane na urządzeniu za każdym razem, gdy 

cięte są materiały budowlane. 

 Celem zamontowania złącza odciągu pyłu należy zdjąć płytkę zaślepiającą, 

wykręcając obydwie śruby. 

 Zamontować złącze odciągu pyłu dokręcając obydwie śruby. 

 Zamontować odpowiednie urządzenie odciągu pyłu na złączu (14) z tyłu maszyny, i 

stosować diamentowe ostrze do cięcia materiałów budowlanych. 
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Instrukcje bezpiecznego użytkowania urządzenia 

 Przed przystąpieniem do pracy upewnić się, że cięte materiały są pewnie 

umocowane w zacisku.  

 Nigdy nie należy pracować bez zamontowanej osłony ostrza. 

 Przed uruchomieniem ostrza konieczne jest sprawdzenie czy nie jest ono popękane 

ani złamane oraz upewnienie się, że jest ono w dobrym stanie. 

 Przed przystąpieniem do pracy upewnić się, że ostrze jest prawidłowo 

zamontowane. 

 Nigdy nie należy ustawiać kąta skosu, ani dokonywać jakichkolwiek innych 

modyfikacji w trakcie pracy silnika. 

 Ostrze winno osiągnąć pełną prędkość przed rozpoczęciem cięcia. 

 Zachować ostrożność w momencie zetknięcia się ostrza z przedmiotem, jaki ma być 

cięty na początku pracy, ponieważ ostrze może się zakleszczyć i złamać w 

przypadku nadmiernego obciążenia. 

 Po wymianie ostrza należy dokręcić śruby. 

 Przed przystąpieniem do jakichkolwiek czynności konserwacyjnych lub prac na 

urządzeniu, należy wyjąć wtyczkę z kontaktu. 

 

 Aby uniknąć wypadków, po wymianie ostrza piły należy sprawdzić czy 

wszystkie śruby są prawidłowo dokręcone. To samo odnosi się do wyjmowania 

pozostałości elementu z zacisku. 

 Należy stosować wyłącznie ostrza w doskonałym stanie i natychmiast 

wymieniać ostrza stępione. Nie wywierać nadmiernej siły na ostrze podczas pracy, 

ponieważ może to doprowadzić do jego pęknięcia! 

 

 

Uziemienie 
 

 W przypadku defektu lub wadliwej izolacji, uziemienie jest linią o najmniejszym 

oporze i ma zapobiec wszelkiemu narażeniu ciała na oddziaływanie prądu 

elektrycznego. Urządzenie posiada przewód z uziemieniem oraz uziemioną 
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wtyczkę. Wtyczka winna być podłączana do specjalnego gniazda, zainstalowanego i 

uziemionego zgodnie z lokalnymi normami i przepisami. 

 Jakiekolwiek modyfikacje wtyczki nie pasującej do gniazda muszą być 

wykonywane przez elektryka. To samo dotyczy instalacji przyłączeniowej. 

 W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących przyłączenia uziemienia oraz 

wątpliwości w zakresie prawidłowego uziemienia urządzenia, proszę zasięgnąć 

porady elektryka. 

 Wszelkie uszkodzone i zużyte przewody zasilania winny zostać bezzwłocznie 

naprawione lub wymienione. 

 

Czynności konserwacyjne i utrzymanie 

 Przed wymianą ostrza lub szczotek, smarowaniem i innymi czynnościami 

konserwacyjnymi, należy zawsze odłączyć urządzenie od źródła zasilania. 

 Po każdym użyciu urządzenia należy się upewnić, że nadal w pełni nadaje się ono 

do eksploatacji. Aby sprawdzić szczotki węglowe, pokrywa szczotek (10) musi 

zostać zdjęta za pomocą śrubokręta. Szczotki wymagają wymiany, jeśli zużycie 

przekroczyło znak (6 mm) lub jeśli odłamały się ich małe fragmenty (Ilustracja F). 

 Po użyciu urządzenia, należy odkręcić śrubę znajdującą się z tyłu tacy zbierającej 

odpady (21). Wyciągnąć tacę i w bezpieczny sposób usunąć odpady. Ponownie 

umieścić tacę w otworze i przykręcić śrubę (Ilustracja G). 

 

Smarowanie urządzenia 

 Raz w miesiącu urządzenie musi zostać nasmarowane olejem w miejscach 

wskazanych poniżej, co przedłuży jego żywotność. 

 

- Trzpień obrotowy zacisku (22) 

- Pokrętło (6) 

- Powierzchnia ślizgowa imadła  
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Wymiana ostrza 
 

Wymiana ostrza (Ilustracja H i J) 

 

Ilustracja H 

1. Trzpień obrotowy 

2. Kołnierz tylny 

3. Śruba ostrza 

4. Podkładka sprężynująca 

5. Podkładka 

6. Kołnierz przedni 

7. Ostrze 

 

Ilustracja J   

1. Nakrętka motylkowa 

2. Klucz maszynowy  

3. Klucz do wkrętów z sześciokątnym gniazdem 

4. Strzałka wskazująca kierunek 

5. Kołnierz zewnętrzny 

 

 Przed wymianą ostrza należy odłączyć urządzenie od źródła zasilania. Poluzować 

nakrętkę motylkową (J1) i zdjąć pokrywę. Zablokować trzpień obrotowy (H1), 

używając klucza maszynowego (J2) w dwóch otworach w kołnierzu przednim. 

 Poluzować śrubę ostrza (H3) stosując w tym celu klucz do wkrętów z 

sześciokątnym gniazdem (J3). 

 Ostrożnie zdjąć ostrze (H7) – (UWAGA: używać rękawic ochronnych). 

 

Instalacja ostrza 

 Nasunąć kołnierz (H2) na trzpień obrotowy (H1). 

 Założyć ostrze i upewnić się, że zęby zwrócone są we właściwym kierunku, 

wskazanym przez strzałkę na osłonie (J4). 

 Założyć kołnierz przedni (H6), podkładkę (H5), podkładkę sprężynującą (H4) oraz 

śrubę ostrza (H3). Umieścić klucz maszynowy w dwóch otworach w kołnierzu 
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zewnętrznym (J5, H6) i dokręcić śrubę ostrza (H3), stosując w tym celu klucz do 

wkrętów z sześciokątnym gniazdem (J3). 

 Przed podłączeniem urządzenia do źródła zasilania należy usunąć wszystkie 

narzędzia i klucze z maszyny. Zamknąć osłonę zewnętrzną i zablokować ją nakrętką 

motylkową (J1). 

 

 

Zalecane akcesoria: 
 

Ostrze uniwersalne Extreme 355 

Ostrze uniwersalne do cięcia grubych ścianek stalowych oraz rur i kształtowników. 

Metale żelazne i nieżelazne oraz aluminium. 

 

Ostrze stalowe Extreme 355 

Ostrze specjalnie zaprojektowane do cięcia grubych ścianek stalowych oraz rur i 

kształtowników. Metale żelazne i nieżelazne. 

 

Ostrze żeliwne Extreme 355 

Ostrze specjalnie zaprojektowane do szybkiego i skutecznego cięcia żeliwa. 

 

Ostrze Extreme 355 ze stali nierdzewnej 

Ostrze specjalnie zaprojektowane do cięcia stali nierdzewnej. 

 

Ostrze aluminiowe Extreme 355 

Ostrze specjalnie zaprojektowane do cięcia aluminium. 

 

 

Gorąca linia pomocy technicznej: 
 

Gorąca linia pomocy technicznej w Wielkiej Brytanii: +44 (0) 1302 893 253 

Gorąca linia pomocy technicznej w Niemczech: +49 (0) 7741 966 720 

Gorąca linia pomocy technicznej w Szwajcarii: +41 (0) 41 630 25 43 
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