






MAINTENANCE  T-41 / T-51 / B-13 / B-14-S / 
B-15-S / B-16 / B-20
  
1. Keep the machine clean and dry.
2. Grease the mobile parts with lubricating oil  (SAE-30)
3.   If due to use, blades are unsharp-edged, they have to be replaced by 

original spare  parts.
4.   In case of prolonged storage, keep the SLAB CUTTER and BLOCK 

CUTTER in a dry place and protected from dust.

SLAB CUTTER T-41 / T-51

With the SLAB CUTTER , you have acquired a high quality and 
performance machine which enables you to cut easily any kind of 
terrazzo and hydraulic mosaic.
Materials used in the building as well as steel and blade tempering 
provide the SLAB CUTTER a long useful life.

USE INSTRUCTIONS

1. Lift the lever(2).
2. Place the piece in the center of the blades.
3. Fit the handle turning round being helped by the crank.(1)
4. Act on the lever (2) pressing until the piece breakage.

It is better to make a knock on the lever rather than a slow nearness 
to achieve an effective cut.

5. In the event of needing a bigger effort of cut, extend the lever (2) 
loosening the wing nut (3) and moving the supplement in the 
direction pointed out by the arrow.

6. For safety´s sake, it is recommended to use:

· Officially approved protecting gloves CE EN 388 Cat II

· Officially approved protecting glasses CE EN 166





CORTA TERRAÇOS T-41 / T-51

Com o CORTA TERRAÇOS você adquiriu uma máquina de alta 
qualidade e de elevadas prestações que permitir-lhe-á cortar com toda 
facilidade qualquer tipo de terraço e mosaico hidráulico.
Os materiais empregados na construção assim quanto o aço e a têmpera 
dos cutelos conferem ao CORTA TERRAÇOS uma longa vida útil.
 
INSTRUÇÕES DE USO

1. Levantar a palanca (2) 
2. Colocar a peça no centro dos cutelos.
3. Ajustar o puxador (1) girando com a ajuda da manivela.
4. Actuar sobre a palanca (2) pressionando até à quebra da peça. Para 

conseguir um corte efectivo, é melhor realizar um golpe seco na 
palanca do que una aproximação lenta.

5. No caso de requerer um maior esforço de corte, prolongue a 
palanca (2) afrouxando o quadro (3) e deslocando o suplemento na 
direcção indicada pela flecha.

6. Para a sua segurança, recomenda-se o uso de:

· Luvas protectoras homologadas CE EN 388 cat II 

· Óculos protectores homologados CE EN 166

CORTA TIJOLOS B-16

Com o CORTA TIJOLOS você adquiriu uma máquina de alta qualidade e 
elevadas prestações que permitir-lhe-á cortar com toda facilidade qualquer 
tipo de tijolos, adobes, tijolos perfurados, etc.
 
INSTRUCCIONES DE USO

1. Situar as plataformas de suporte (2 e 3) afrouxando os puxadores (1) e 
colocá-las segundo a vista. 

2. Colocar a palanca (4) no redondo (5) e apertar o puxador (6) 
3. Colocar a peça a cortar sobre as plataformas (2 y 3), y entre os cutelos 

(7 e 8) 
4.  Ajustar o puxador (9) girando com a ajuda da manivela. 
5. Accionar com energia a palanca (4)  
6. Para a sua segurança, recomenda-se o uso de:

· Luvas protectoras homologadas CE EN 388 cat II 

· Óculos protectores homologados CE EN 166

CORTABLOCOS B-13 / B-14-S / B-15-S / B-20

Com o CORTABLOCOS você adquiriu una máquina de alta qualidade e 
elevadas prestações que permitir-lhe-á cortar com toda facilidade qualquer 
tipo de blocos existentes no mercado. 
B-13 / B-14-S / B-20: Blocos de cimento, pedra natural, pedra artificial, 
composto de asfalto e outros materiais similares.
B-15-S: Especial para blocos de tijolo - gesso
Os materiais utilizados na construção assim como o aço e a têmpera 
dos cutelos conferem aos CORTABLOCOS uma longa vida útil.
 
INSTRUÇÕES DE USO

Modelos: B-13 / B-14-S / B-15-S / B-20
1. Levantar a palanca (2) 
2. Colocar a peça no centro dos cutelos. 
3. Ajustar o puxador (1) girando com a ajuda da manivela. 
4. Actuar sobre a palanca (2) pressionando até à quebra da peça. Para 

conseguir um corte efectivo, é melhor realizar um golpe seco na palanca 
que una aproximação lenta. 

5. Caso de requerer um maior esforço de corte, prolongue a palanca (2) 
afrouxando o quadro (3) e deslocando o suplemento na direcção 
indicada pela flecha. 

6. Para a sua segurança, recomenda-se o uso de:

· Luvas protectoras homologadas CE EN 388 cat II 

· Óculos protectores homologados CE EN 166

CORTABLOCOS B-14-H

Com o CORTABLOCOS você adquiriu uma máquina de alta qualidade e 
elevadas prestações que permitir-lhe-á cortar com toda facilidade qualquer 
tipo de blocos existentes no mercado: Blocos de cimento, pedra natural, 
pedra artificial, composto de asfalto e outros materiais similares.
Para isto o B-14-H incorpora um grupo hidráulico de 10 Tm. para diminuir 
o esforço do operário no momento de cortar os blocos.
 
INSTRUÇÕES DE USO

1. Afrouxar com a mão o viso (1) 
2. Colocar a peça no centro dos cutelos.
3. Ajustar o puxador (2) girando com a ajuda da manivela.
4. Apertar com a mão o viso (1)
5. Realizar um movimento oscilante da palanca (3) ate à quebra do bloco.
6. Para a sua segurança, recomenda-se o uso de:

· Luvas protectoras homologadas CE EN 388 cat II 

· Óculos protectores homologados CE EN 166
 
MANTIMENTO B-14-H

1. Antes de cada utilização, controlar o nível de fluido hidráulico a través 
do indicador de nível (4). 

2. Utilizar a máquina sem o nível de fluido hidráulico adequado, pode danar 
os componentes internos do grupo hidráulico.

3. Manter o viso(1) e o pistão do grupo hidráulico limpo de sujidades e de 
corrosão, lubrifique-os com azeite adequado (SAE 30)

4.  Enchido do depósito da bomba.
1.  Desenroscar o tampão de carrega de azeite no depósito (4)
2. Acrescentar azeite (azeite hidráulico recomendado ESSO NUTO 

H32) 
3. Enroscar o tampão de carrega de aceite. 

5. Manter a máquina limpa e seca.
6. Engordurar as partes móveis com azeite lubrificante (SAE-30)
7. Se pelo uso os cutelos perderam o cortante, deverão ser trocados 

por repostos originais.
8. No caso de armazenamento prolongado, manter o CORTABLOCOS 

em lugar seco e protegido do pó.
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RUBI TOOLS USA Inc
9900  NW 21st Street

MIAMI, FL 33172
USA

Toll Free: 1 866 USA RUBI
Tel. 1 305 715 9892
Fax. 1 305 715 9898 

E-mail: rubitools.usa@rubi.com

RUBI UK LTD.
Unit E3, Thames View Business Centre

Barlow Way
RAINHAM (ESSEX)

RM13 8BT - UNITED KINGDOM
Phone 44 (0) 1708 559609

Fax 44 (0) 1708 553813
E-mail: rubiuk@rubi.com

LUSARUBI Lda.
E.N.1-Malaposta do Carqueijo

Apartado 66
3050-901 MEALHADA

PORTUGAL
Tel. 351 231 947 550
Fax. 351 231 947 551

E-mail: lusarubi@rubi.com

E-mail: @rubi.com

GERMANS BOADA S.A.
MADRID

Marie Curie, 7, edif. B, bajos 7
28529 Rivas Vaciamadrid

SPAIN
Tel: 34 914 99 48 63
Fax: 34 914 99 48 70
gboada.madrid

UBI ITALIA S.r.l.
Vía San Simone, 10

41049 SASSUOLO (MO)
ITALIA

Tel. 39 0 536 81 09 84
Fax. 39 0 536 81 09 87

E-mail: rubitalia@rubi.com

RUBI DEUTSCHLAND GmbH
Sattlerstraße 2

30916 Isernhagen-Kirchhorst
DEUTSCHLAND

Tel. 49 (0) 5136 97 6180
Fax. 49 (0) 5136 97 6140

E-mail: rubideutschland@rubi.com

R

RUBI NEDERLAND BV.
Charles Petitweg 7-4

4827 HJ BREDA
NEDERLAND 

Tel. 31 (0) 76 57 29 200
Fax. 31 (0) 76 57 20 190

E-mail: rubinederland@rubi.com

RUBI POLSKA Sp. z.o.o.
Wišniowy Business Park

Budynek E, 2 piætro
ul.Iùýeck 26

02-135 Warszawa, Polska
Tel.: +48 22 575 71 10
Fax.: +48 22 575 74 11

E-mail: rubipolska@rubi.com

RUBI FRANCE S.A.R.L.
Immeuble Oslo

19 Avenue de Norvège
91953 LES ULIS 

FRANCE
Tel. 33 1 69 18 17 85
Fax. 33 1 69 18 17 89

E-mail: rubifrance@rubi.com

E-mail: @rubi.com

GERMANS BOADA S.A.
SANTA OLIVA

Ronda de l’albornar, 24-26
43710 Santa Oliva

Tarragona
SPAIN

Tel: 34 977 16 90 50
gboada

GERMANS BOADA S.A.
Pol. Can Rosés, Avda. Olimpíades 89-91

P.O. BOX 14
08191 RUBI (Barcelona) SPAIN

Tel. 34 936 80 65 00
Fax. 34 936 80 65 01

E-mail: gboada@rubi.com
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