
Battery Caulking Gun

Art.nr. Product S/C                              Verpakking

86350 Battery Caulking Gun 10.8V (400 ml) BCG400 Koffer
86366 Battery Caulking Gun 10.8V (600 ml) BCG600
86351 Battery Pack for BCG 86350+86366
86352 Charger for Battery Pack 86351
86531 KIT Spare Plunger for BCG (incl. plunger disc screw, plastic plunger disc & pushing block)

Voordelen & Eigenschappen

Een krachtige KENT Battery Caulking Gun met 10,8V Li-Ion batterij voor zowel kitworst- als 
patroontoepassingen

• Krachtig – 1,5 Ah Li-Ion-batterij van 10,8V
• Snelheidsregeling – met een maximale snelheid van          

10 mm/sec zonder belasting
• Maximale kracht van 450 kgf – ideaal om met viskeuze 

producten te werken
• Universeel – werkt met kitworsten van 400 ml en standaard 

patronen (86366 voor kitworsten van 600 ml)
• Inbegrepen lader- en batterijpak (met voldoende ruimte 

voor extra reservebatterij, niet inbegrepen)
• Snellader – met een oplaadtijd van 1 uur

Instructies

Zie handleiding in de koffer (Engels) en pagina 3-5 van deze TDS

NB: begin met lagere snelheid om niet te veel druk op de patroon uit te oefenen, anders kan deze scheuren.
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Product: Battery Caulking Gun

Gewicht: 86350 – 2.195 kg (batterij 0.185 kg)

86366 – 2.335 kg (batterij 0.185 kg)

Input Power: 10.8 V

Li-lon Batterijpak: 1.5 Ah

Max. kracht: 450 kgf

No Load Speed (mm/ sec): 10mm/ sec

Laadtijd (auto cut-off): 1 uur

http://www.kenteurope.com/fr/
http://www.kenteurope.com/fr/
http://www.kenteurope.com/


Bedieningsinstructies

Installeren of verwijderen van de batterij (zie fig. 1 & fig. 2)

1. Schakel het toestel altijd uit vóór u de batterij plaatst of verwijdert. 
2. Om de batterij te verwijderen, trek de blokkeerplaat uit het toestel en houdt beide kanten van 

de batterij vast terwijl deze uit het toestel wordt getrokken. 
3. Om de batterij in te brengen, breng de lip aan de batterij in lijn met de markering in de 

behuizing en schuif deze erin. Klik de blokkeerplaat weer vast. Zorg ervoor dat de 
blokkeerplaat volledig is gesloten vóór het toestel wordt gebruikt.

4. Gebruik geen kracht bij het plaatsen van de batterij. Als de batterij niet vlot in het toestel kan 
geschoven worden, dan is deze niet correct geplaatst.

De batterij opladen (zie fig. 3)

1. Nieuwe batterijen zijn niet opgeladen en moeten worden opgeladen vóór gebruik. 
2. Als een batterij uit een nét gebruikt apparaat wordt opgeladen, gaat het oplaadlampje soms 

niet branden. Als dit gebeurt, moet de batterij een tijdje afkoelen. Plaats de batterij dan 
opnieuw in de lader.

3. Wanneer een nieuwe batterij of een batterij gedurende lange tijd niet is gebruikt, wordt deze 
soms niet volledig opgeladen. Dit is normaal en duidt niet op een probleem. De batterij kan 
volledig worden opgeladen nadat het een aantal keer volledig is ontladen.

4. Als twee batterijen moeten worden opgeladen op de snellader, moet er 15 minuten gewacht 
worden tussen de eerste en de tweede batterij.

5. Steek de snellader in het stopcontact. Plaats de batterij in de snellader met de plus- en min-
contacten in de overeenkomstige markeringen op de snellader.

6. Het oplaadlampje gaat branden en het opladen begint. Als het oplaadlampje uit is, verwijder 
dan de batterij uit de oplader en laat deze tenminste één minuut afkoelen. Plaats de batterij 
dan opnieuw in de oplader en probeer het nog eens op te laden.

7. Als het oplaadlampje binnen een minuut uitgaat, zelfs nadat deze procedure een aantal keren 
is herhaald, is de batterij leeg. Vervang deze door een nieuwe. Wanneer het oplaadlampje na 
ongeveer een uur uitgaat, kan de volledig opgeladen batterij worden verwijderd.

8. Na het opladen, ontkoppel de lader van de stroombron.

Fig. 1 Fig. 2 Fig. 3



Gebruiksinstructies - Lader:

Het LED-lampje op de lader

Lader aan (groen lampje knippert langzaam)

Batterij bijna leeg (rood lampje blijft branden)

Batterij is 80% opgeladen (groen lampje knippert snel)

Batterij is 100% opgeladen (groen lampje blijft branden)

Batterij is te warm of te koud (rood lampje knippert langzaam)

Storing batterij (rode en groene lampjes blijven branden)

WAARSCHUWING

1. De lader werkt enkel op 100 - 240 V wisselstroom.

2. Als de batterij te warm of te koud is, is snelladen niet mogelijk en het rode indicatielampje zal 
knipperen. Wanneer de temperatuur van de batterij zich bevindt tussen 0°C en 50°C zal de 
lader automatisch beginnen met laden.

3. Als zowel de rode als groene indicatielampjes allebei permanent blijven branden, voldoet de 
batterij niet of is deze defect. Neem contact op met uw KENT-kantoor.

4. Laad de batterij niet op in regen, sneeuw of bij hoge omgevingstemperatuur.

5. Laad de batterij niet op als de omgevingstemperatuur lager is dan 0°C of hoger dan 40°C.

6. Als de batterij koud is (lager dan 0°C), warm deze dan eerst één uur op binnenshuis vóór 
deze op te laden. Een koude batterij wordt mogelijk niet helemaal opgeladen.

7. Verwijder na het laden de stekker uit het stopcontact.

8. Gebruik geen generator om de batterij op te laden.



Bediening van het apparaat

Bij gebruik van kitworsten 
(de kunststof plunjerschijf moet worden aangebracht - fig. 1)

1. Snij een stuk af aan één van de uiteindes van de kitworstzak 
(fig. 2).

2. Verwijder de voorste kap. Steek de spuitmond in het 
schroefdeksel en snij de punt van de spuitmond op de juiste 
lengte af, die nodig is voor de uit te voeren werkzaamheden 
(fig. 3).

3. Plaats de kitworstzak in de kithouder. Schroef de voorste kap 
stevig vast. Het is niet nodig om de beugel met de hand naar 
achter te trekken. Zorg ervoor dat de kitworstzak goed is 
geplaatst en recht op de kunststof plunjerschijf zit.

4. Duw de achterste knop voorzichtig naar voren om de plunjer 
stevig tegen de kitworst aan te drukken.

Voor gebruik met patroon 
(de kunststof plunjerschijf moet worden verwijderd) 

1. Draai de kithouder los en verwijder deze (fig. 5).
2. Draai de M8-bout los en verwijder de kunststof plunjerschijf 

(fig. 6).
3. Plaats de M8-bout terug in de plunjerschijf en draai deze vast 

(fig. 7)
4. Schroef de achterzijde terug op de kithouder en verwijder de 

voorste kap.
5. Snij met een scherp mes de punt af van de spuitmond zodat 

deze een diameter van ten minste 3 mm heeft. Hiermee wordt 
door gebruik van dit apparaat voor de meeste toepassingen 
een optimale rupsbreedte verkregen (fig. 8).

6. Gebruik de scherpe punt om het aluminium membraan van de 
patroon door te prikken (fig. 9).

7. Als u een geopend patroon van vorige werkzaamheden 
gebruikt of als de patroon niet langer dan een uur werd 
gebruikt, gebruik dan een stuk staaldraad om de uitgeharde 
kit uit de spuitmond te verwijderen vóór u het opnieuw 
gebruikt (fig. 10).

8. Plaats de patroon in de kithouder. Schroef de voorste kap 
stevig vast. De beugel beweegt direct na achteren. Het is niet 
nodig om de beugel met de hand naar achter te trekken. Zorg 
ervoor dat de patroon goed is geplaatst en recht op de vaste 
plunjerschijf staat.

9. Druk de knop achter de beugel naar voren om de plunjer 
stevig vast te drukken tegen de patroon.

10. Begin met een lage snelheid om niet te veel druk uit te 
oefenen op de patroon, deze zou anders kunnen 
scheuren.
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