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SKU#0400

WEIGHT 3.1KG

standard double seaming profile cutting machine

FALZ CUTTER

Falz Cutter can be positioned at any double-locked standing seam point which makes 
it possible not only to remove connection places of the roof, but to cut out area for 
various types of needs for example ventilation shafts and roof windows.
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RECOMMEND  cordless drill with a torque of 110 N m 
and more 
Minimum torque of 60 N m for soft roof segment

MAX. THICKNESS

• STAINLESS STEEL: 0.5 mm

• ALUMINUM, COPPER, ZINC: 0.8 mm

• STEEL: 0.7 mm

• 20 m / min

TECHNICAL INFORMATION

MAX. SPEED

• Easy maintenance
• Excellent durability
• Precise maneuvering
• Cut complex areas
• Lightweight

Protected by Military grade 
case containing safety foam

Video instruction

Falz Cutter is intended for double-lock standing seam metal roof dismantling. 
It dissects double-lock standing seam connection places.

   P RE MI UM DE S I G N

CORDLESS DRILL SETUP

1

2

3

For setting up the FALZ CUTTER ensure that                 
accumulator is removed from the cordless drill

For work condition put accumulator into the cordless drill only after ensuring that 
Falz cutter is connected properly according to the users manual.
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Position the cordless drill on the 10 mm rotating hex cap head axle and 
tighten it

Tighten the cordless drill inside the Holder with the provided Allen key. 
The holder must be tightened until the holder sides stops against the 
cordless drill. 

Adjust and tighten the support bars. One side must be positioned right 
by the Falz Cutter specific side and other side must adjusted right by 
the cordless drill in angle so the support bars stop by Accumulator of 
the cordless drill.

BEFORE INSERTING THE ACCUMULATOR IN CORDLESS DRILL MACHINE, READ THE 
MANUAL
“Important safety InformatIon for operatIng the falz Cutter”
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STANDARD DOUBLE SEAMING PROFILE

CORRECT USAGE ENG

• Always make sure to remove the accumulator from the cordless drill for 
setting up the tool 

• When performing a task that’s not associated with the cutting operation 
the accumulator must be removed from the cordless drill!

• Carefully read all safety information before operating the FALZ CUTTER and save it for 
future reference.

• As a matter of principle, any person who is put in charge with the start-up, operation, 
maintenance and repair of the machine must have read and understood the oper-
ating instructions, specifically the chapter on safety.

• When working with FALZ CUTTER on a roof, always use roof lifeline and follow all safety 
regulations 

• Before using FALZ CUTTER for the first time, carefully remove all packing materials.
• Always make sure that FALZ CUTTER is properly assembled before using. 
• During the work hold hands, fingers, hair, clothes and other tools at a safe distance. 

Never place your hands, fingers or tools between the discs. 
• Do not overreach. Keep proper footing and balance at all times.
• Stay alert. Watch what you are doing. Use common sense. Do not operate tool when 

you are tired or under the influence of drugs, alcohol or medication. A moment of 
inattention while operating may result in serious personal injury.

• Do not wear loose clothing or jewellery. Keep your hair, clothing, and gloves away 
from moving parts. Loose clothes, jewellery or long hair can be caught in moving 
parts.

• After using FALZ CUTTER , make sure that the tool isn’t wet and then placed in the box. 
If sand and dust accumulate around the discs, clean them.

• Do not expose the FALZ CUTTER to extreme temperatures, it is not recommended to 
operate the device in cold weather (below zero degrees). Do not expose FALZ CUTTER 
to rain or use it under moist or wet condition.

• This tool is not intended for use by children. Ensure that children do not have access 
to the FALZ CUTTER.

• When FALZ CUTTER and accesories are not in use, keep them in a safe place.
• It is strictly forbidden to put and keep a wet FALZ CUTTER in a case.

• The FALZ CUTTER is to be operated exclusively by qualified and authorised persons 
who must know the national accident-prevention rules.

• Obligated to check the FALZ CUTTER  for externally visible damage and defects before 
starting work and to notify and eliminate any changes (including the operation 
behavior) that affect the safety.

• Sight-checking all screws- tighten screws if necessary.
• Position the Falz Cutter with the cordless drill machine
• Check if the roof dimensions of profile are within the maximum allowable dimensions, 

see “Correct usage” page.
• In order for Falz Cutter to work properly Cordless drill speed must be set at 1
• ( 500-550 RPM )
• If a profile is needed to be cut by full lenght then cutting discs must be placed at the 

beginning of the metal roof ( each cutting disc must on different side ) And start the 
cutting process. ( Make sure that the profile side is on the left side )

• If it’s necessary to start the cutting process from the middle of the profile then place 
the Falz Cutter on the profile ( each cutting disc must be on different side )  Tilt the 
cordless drill machine by 20 - 30 degrees and start the cutting process.  Tilting the 
cordless drill machine by 20 - 30 degrees to the opposite side the Falz Cutter can be 
deatached. ( For this option we recommend powerfull cordless drill machine )  110+ 
N m

• The Cordless drill works clockwise and Falz Cutter is operating in forwards direction

IMPORTANT SAFETY INFORMATION FOR 
OPERATING THE FALZ CUTTER
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OPERATInG InSTRUCTIOn Of fALz CUTTER  

! DO NOT let comfort or familiarity with product (gained from repeated use) replace 
strict adherence to safety rules for the subject product. MISUSE or failure to follow the 
safety rules stated in this instruction manual may cause serious personal injury ! 

POSSIBLE OPERATION FAILURE PREVENTION

• If the cordless drill is making TRRRRRRRRRRRRR sound make sure that the cordless 
drill machine is in drilling option ( not the screwing option ) 

• If the Falz Cutter is not going forwards and is jammed, then possibly falz profile is 
thicker than 9 mm

• If the cordless drill gets hot and can’t withstand the load then possibly metal 
profile height is above the maximum allowable height

• Make sure you’re not using impact driver!

CARE, mAInTEnAnCE AnD STORAGE Of FALZ CUTTER

• Always make sure the battery is disconnected from the cordless drill and only 
then clean the tool!

• Clean the device every time after using it.
• Clean FALZ CUTTER  from moisture, dust and sand.
• Always keep gears clean.
• Keep the rotary parts free from dust, sand and moisture. 

Check all screws periodically.
• It is strictly forbidden to put and keep a wet or damp FALZ CUTTER in a case.

WARRAnTy

We guarantee that all FALZ CUTTER is made of high-quality materials and does not have 
any manufacturing defects. In case your device turns up the following defects, we will 
eliminate them in accordance with the law free of charge. Therefore, we give 1 (one) 
year limited warranty on our tools from the date of invoice. Limited warranty applies 
only to first sale. You must contact the company that has sold the product to file claims. 
Be sure that You have the purchase document! The device must be delivered for repair 
in a complete set.

If FALZ CUTTER   is repaired by an unqualified person, we can no longer guarantee the 
quality of the device. Also, we can not guarantee the quality of the device if:

• the tool is mechanically damaged, dropped off or otherwise broken;
• have been used on incorrect working methods;
• have been used with unsuitable accessories;
• the tool is used for unforeseen purposes;
• the tool is used after detection of a defect;
• the tool used by a person without the necessary skills;
• the tool was uncared for;
• the construction and parameters of the tool have been changed.

The FALZ CUTTER is a complex combination of mechanical parts and has a lot of moving 
and wearing off parts. Wearing off parts is a normal phenomenon, not a production 
defect. In result of normal usage,worn parts will not be exchanged for free. Make sure 
the Device Model and Serial Number and Date of Purchase are correctly marked on the 
Purchase Document.
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ENJOY YOUR FALZ CUTTER

USE CORRECT POSITION
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SKU#0400

VIKT 3.1KG

standard double seaming profile cutting machine

MONTERING AV FalsCuttern
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SE

• Se alltid till att batteriet tas ur borrmaskinen innan du sätter i verktyget!
• När du utför arbete som inte är associerat med skärningsuppgiften måste batteriet 

tas bort från borrmaskinen.
• Läs noggrant all säkerhetsinformation innan du använder din FALSCUTTER och
           spara den för framtida referens.
• Som princip måste alla personer som ansvarar för uppstart, drift, underhåll och
           reparation av maskinen ha läst och förstått bruksanvisningen, särskilt kapitlet om
           säkerhet.
• När du arbetar med en FALSCUTTER på ett tak måste du alltid använda taklina och
           följa alla säkerhetsföreskrifter.
• Ta varsamt bort allt förpackningsmaterial innan du använder din FALSCUTTER för
           första gången.
• Se alltid till att FALSCUTTERN är ordentligt monterad innan du använder verktyget.
• Håll händer, fingrar, hår, kläder och andra verktyg på säkert avstånd. Placera
           aldrig dina händer, fingrar eller verktyg mellan skivorna.
• Sträck dig inte för långt. Ha hela tiden ett stabilt fotfäste och en god balans.
• Var uppmärksam. Titta på vad du gör. Använd sunt förnuft. Använd inte verktyget
           när du är trött eller påverkad av droger, alkohol eller mediciner. Ett ögonblick av
           ouppmärksamhet under drift kan leda till allvarlig personskada.
• Bär inte lösa kläder eller smycken. Håll hår, kläder och handskar borta från rörliga
           delar. Lösa kläder, smycken eller långt hår kan fastna i rörliga delar.
• Efter att ha använt FALSCUTTERN, se till att verktyget inte är blött innan du lägger
           det i lådan. Rengör verktyget och ta bort sand och damm som samlas runt
           skärtrissorna.
• Utsätt inte FALSCUTTERN för extrema temperaturer. Det rekommenderas inte att
           du använder enheten i kallt väder (under noll grader). Utsätt inte FALSCUTTERN för
           regn och använd den inte under fuktiga eller blöta förhållanden.
• Detta verktyg är inte avsett att användas av barn. Se till att barn inte kommer åt-

FALSCUTTERN.
• När FALSCUTTERN och dess tillbehör inte används ska du förvara dem på ett säkert-

ställe.
• Det är strikt förbjudet att lägga och förvara en blöt FALSCUTTER i förvaringslådan.

• FALSCUTTERN får endast användas av kvalificerade och behöriga personer som-
måste känna till de nationella reglerna för förebyggande av olyckor.

• Du är skyldig att kontrollera FALSCUTTERN för yttre synliga skador och defekter innan 
arbetet påbörjas och att eliminera eventuella förändringar (inklusive driftsbeteendet) 
som påverkar säkerheten.

• Kontrollera alla skruvar, dra åt dem vid behov.
• Positionera FalsCuttern med den batteridrivna borrmaskinen.
•  Kontrollera att profilens mått är inom maximalt tillåtna dimensioner, se sidan        

“Korrekt användning”.
• För att FalsCuttern ska fungera ordentligt måste borrhastigheten ställas in på 1   

(500-550 RPM)
• Om dubbelfalsen ska klippas i full längd måste skärtrissorna placeras i början av 

den samt med en skärtrissa på vardera sida. Påbörja sedan skärprocessen. Se tillatt 
profilsidan är på vänster sida.

• Om du behöver starta skärprocessen från mitten av dubbelfalsen, placera     
FalsCuttern på den. En skärtrissa på vardera sida. Luta borrmaskinen 20-30 grader-
och starta skärprocessen. Genom att luta borrmaskinen 20-30 grader åt motsatthåll 
kan FalsCuttern lossas. För detta alternativ rekommenderar vi en kraftfull batteridriv-
en borrmaskin, 110+ NM.

• Borrmaskinen fungerar medsols och FalsCuttern arbetar i riktning framåt

VIKTIG SÄKERHETSINFORMATION FÖR 
ANVÄNDNING AV FALSCUTTERN
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BRUkSAnvISnInG föR fALSCUTTER

! LÅT INTE bEkvämLIghET ELLEr käNNEdom om produkTEN (som ErhÅLLITs gENom upprEpad aNväNdNINg) 
ErsäTTa sTrIkT EfTErLEvNad av säkErhETsrEgLErNa för dEN akTuELLa produkTEN. fELakTIgT bruk ELLEr 
uNdErLÅTENhET aTT föLja säkErhETsrEgLErNa som aNgEs I dENNa bruksaNvIsNINg kaN orsaka aLLvarLIg 
pErsoNskada !

FÖREBYGGANDE AV EVENTUELLA 
FUNKTIONSFEL

• Om borrmaskinen ger ifrån sig ett TRRRRR-ljud, se till att maskinen är i borrläge, 
inte skruvläge.

• Om FalsCuttern fastnar och inte går framåt är dubbelfalsen sannolikt tjockare än 
9 mm.

• Om den batteridrivna borrmaskinen blir varm, tål den sannolikt inte belastningen 
då dubbelfalsen troligen överstiger den högsta tillåtna höjden.

• Se till att du inte använder skruvläge på maskinen!

SköTSEL, UnDERhåLL OCh föRvARInG Av fALSCUTTERn.

• Se alltid till att batteriet är bortkopplat från borrmaskinen och rengör först då 
verktyget!

• Rengör enheten efter varje gång du använder den.
• Rengör FALSCUTTERN och ta bort fukt, damm och sand.
• Håll alltid mekanismerna rena.
• Håll de roterande delarna fria från damm, sand och fukt.
• Kontrollera alla skruvar med jämna mellanrum.
• Det är strängt förbjudet att lägga och förvara en blöt eller fuktig FALSCUTTER i 

förvaringslådan.

GARAnTI

Vi garanterar att alla FALSCUTTER är tillverkade av högkvalitativa material och att de 
inte har några tillverkningsfel. Om din enhet påvisar följande fel kommer vi att åtgärda 
dem i enlighet lag utan kostnad. Vi lämnar 1 (ett) års begränsad garanti på våra verktyg 
från fakturadatum. Den begränsade garantin gäller endast vid första försäljningen. Du 
måste kontakta företaget som har sålt produkten för att lämna in anspråk. Se till att du 
har köpedokumentet! Enheten måste levereras komplett för eventuell reparation

Om FALSCUTTER repareras av en okvalificerad person kan vi inte längre garantera 
enhetens kvalitet. Vi kan inte heller garantera enhetens kvalitet om:

• verktyget är mekaniskt skadat, tappat eller på annat sätt trasigt;
• verktyget har använts med felaktiga arbetsmetoder;
• verktyget har använts med olämpliga tillbehör;
• verktyget används för oförutsedda ändamål;
• verktyget används efter upptäckt av en defekt;
• verktyget används av en person utan nödvändiga färdigheter;
• verktyget inte har underhållits ordentligt;
• verktygets konstruktion och parametrar har ändrats

FALSCUTTERN är en komplex kombination av mekaniska delar och har många rörliga 
och slitagebenägna delar. Slitage av delar är ett normalt fenomen, inte ett produk-
tionsfel. Som resultat av normal användning kommer slitna delar inte att bytas ut 
gratis. Se till att enhetsmodellen, serienumret och inköpsdatumet är korrekt markerade 
i inköpsdokumentet.
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LYCKA TILL MED DIN NYA FALSCUTTER, DEN KOMMER MED
STÖRSTA SÄKERHET BLI ETT AV DINA FAVORITVERKTYG!
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STANDARD DUBBELFALS

KORREKT ANVÄNDNING SE

ANVÄND RÄTT POSITION

FALSCUTTER

FalsCuttern kan placeras i ändan av dubbelfalsen eller på valfri plats. Det är möjligt
att bara klippa bort mindre ytor såsom vid montering av huvar, runt skorstenar och
takfönster med mera.
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Vi rekommenderar att du använder en batteridriven       
borrmaskin med ettvridmoment på 110 Nm och mer. 

Börja från minsta moment på 60 Nm för mjukt tak

MAX. TJOCKLEK

• ROSTFRITT STÅL: 0.5 mm

• ALUMINIUM, KOPPAR, ZINK: 0.8 mm

• STÅL: 0.7 mm

• 20 m / min

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

MAX. Hastighet

• Enkelt underhåll
• Utmärkt hållbarhet
• Exakt manövrering
• Klipp komplexa områden
• Lättviktig

Skyddad av militärt hölje som 
innehåller säkerhetsskum

Videoinstruktion

FALSCUTTERN ÄR AVSEDD FÖR DEMONTERING AV DUBBELFALS PÅ TAKET. DEN KLIPPER AV
FALSEN SNABBT OCH LÄTT.

   P RE MI UM DE S I G N

Vid installation av FalsCuttern måste batteriet tas bort från borrmaskinen

Först när du är helt säker på att allt är korrekt anslutet sätter du i batteriet
i borrmaskinen och börjar arbeta!
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Placera den batteridrivna borrmaskinen på den 10mm roterande axeln
och dra åt den.

Dra åt borrmaskinen i hållaren med nyckeln som medföljer verktyget.
Hållaren måste dras åt tills hållarsidorna går emot borrmaskinen.

Justera och dra åt stabiliseringsstaget. Den ena sidan måste placeras
direkt intill den FalsCutter-specifika sidan och den andra sidan måste
justeras intill borrmaskinen så att stabiliseringsstaget stannar vid 
borrmaskinen.

LÄS HANDBOKEN “Viktig säkerhetsinformation för användning av FalsCutter”
INNAN DU SÄTTER I BATTERIET I BORRMASKINEN


