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Instrukcja obsługi musi być przeczytana przez osobę, która utrzymuje kontakt z
maszyną przed transportem, instalacją, użyciem, serwisowaniem, remontem,
magazynowaniem lub usuwaniem!

Uwaga!
Instrukcja obsługi musi być dostępna na maszynie! Trzymaj
instrukcję obsługi w dobrych warunkach!

Safety notes

Instrukcja obsługi zawiera istotne informacje. Użytkownik musi zapoznać się z
instalacją i eksploatacją, wskazówkami bezpieczeństwa i obsługi maszyny, aby
niezawodność i okres użytkowania mógł zostać osiągnięty. Instrukcja obsługi musi
unikać ryzyka, które jest połączone z pracą na maszynie. Przed transportem i
korzystaniem z urządzenia, należy dokładnie przeczytać instrukcję!

1.1.

Określenie maszyny
Piła AL 600 jest zaprojektowana do cięcia i skracania prętów walcowanych i
ciągnionych prętów i profilów ze stali, stali nierdzewnych, metali nieżelaznych i
tworzyw sztucznych z kątem cięcia od -60° (L60°) do +90°(R90°)
Materiały łatwopalne są wykluczone z cięcia! Każde inne zastosowanie i działanie
poza tym zakresem jest nieuprawnione i producent / dostawca nie ponosi
odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku takiego nadużycia.
Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność!

Uwaga!
Uważaj na znaki bezpieczeństwa na maszynie. Nie usuwaj i nie
niszcz ich!
Maszyna jest wyposażona w urządzenia zabezpieczające i ochronę dla użytkownika i
maszyny. Niemniej jednak, ta ochrona bezpieczeństwa, nie może zapobiec
obrażeniom. Pracownicy serwisu muszą przeczytać ten rozdział i zrozumieć go,
zanim zaczną pracować na maszynie. Należy przechowywać instrukcje dotyczącą
bezpieczeństwa pracy! Personel musi brać pod uwagę inne aspekty ryzyka, które
odnoszą się do warunków otoczenia i materiału.

1.2.

Strój ochronny i bezpieczeństwo osobiste
Nosić szczelnie przylegające kombinezony! Luźne ubrania mogą zostać złapane
przez części maszyn i spowodować poważne obrażenia.
Nosić rękawice ochronne! Cięcia materiału i taśma mają ostre krawędzie i mogą
spowodować poważne obrażenia.
Uwaga!
Rękawiczki możesz nosić tylko podczas wymiany materiału
(taśmy)! Maszyna i inne urządzenia muszą być wyłączone!
Jeśli maszyna jest w trakcie pracy, nie możesz mieć rękawiczek!
Jest to niebezpieczne, ponieważ niektóre części maszyny mogą
chwycić materiał!
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Nosić buty z podeszwą bez poślizgu! Nieodpowiednie obuwie może spowodować
utratę równowagi i następnie uraz. Spadające kawałki podczas pracy mogą
spowodować poważne obrażenia.
Nosić okulary ochronne! Wióry i ciecze chłodzące mogą uszkodzić wzrok.
Zawsze noś ochronę na uszy! Większość maszyn emituje aż do 80 dB i może
spowodować uszkodzenie słuchu.

Obsługiwać maszynę tylko wtedy, gdy jest się zdolnym wystarczająco do pracy.
Choroby lub skaleczenia zmniejszają koncentrację. Unikaj pracy maszyny, która
może zagrozić bezpieczeństwu twojemu i twoim kolegom!

1.3.

Uwagi bezpieczeństwa dotyczące użytkownika maszyny
Uwaga!
Maszyna może byc sterowana tylko przez osobe powyżej 18 roku
życia!
Maszyna może byc sterowana tylko przez osobę fizycznie i
psychicznie do tego przygotowaną.

Dokumentace stroje
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Nie należy nosić biżuterii i zawsze przywiązać z tyłu długie włosy! Ruchome części
maszyny mogą złapać biżuterię lub luźne włosy, co może spowodować poważne
obrażenia.

Trzymaj instrukcje w bezpiecznym miejscu w pracy!
Przeczytaj instrukcję obsługi, przed rozpoczęciem pracy.
Trzymaj ją w dobrych warunkach!
Urządzenie może być obsługiwane tylko przez jedną osobę. Użytkownik jest
odpowiedzialny za inne osoby znajdujące się przy urządzeniu.
Zamknij pokrywę zanim zaczniesz pracę z urządzeniem I sprawdź, czy pokrywa nie
jest uszkodzona. Uszkodzona pokrywa musi zostać naprawiona lub wymieniona. Nie
zaczynaj pracy z urządzeniem, jeśli pokrywa jest zdjęta! Sprawdź, czy kable
elektryczne nie są uszkodzone.


Nie trzymaj materiału w trakcie mocowania w zacisku i w trakcie cięcia!



Nie przełączaj przycisków I wyłączników na maszynie, jeśli masz rękawiczki!

Attention!
Uwaga!
Do
connecturządzenia
the machine
electricity
if the jeśli
covers
are
Nienot
podłączaj
do to
sieci
elektrycznej,
pokrywa
removed.
DoNie
notdotykaj
touch the
electrical
equipment.
jest zdjęta.
zasilania
elektrycznego.



pracy (oznacza to, w zasięgu zacisku, taśmy, uchwytu taśmy etc.).



W żadnym wypadku nie dotykać elementów wirujących



Pracować na urządzeniu tylko, jeśli jest w dobrym stanie!



Sprawdź na każdej zmianie w pracy, czy maszyna nie jest uszkodzona. Jeśli
maszyna jest uszkodzona, musisz ją zabrać w celu poinformowania
przełożonego!



Utrzymaj czyste stanowisko pracy! Zapewnij odpowiednie światło w miejscu
pracy.



Zmyj wodę I olej z podłogi i osusz miejsce. Nie trzymaj cieczy chłodzących w
gołych rękach!



Nie ustawiaj końcówki od cieczy, w trakcie pracy maszyny
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Nie usuwaj wiórów z miejsca pracy maszyny w trakcie pracy maszyny!



Nie używaj sprężonego powietrza do czyszczenia maszyny lub do usuwania
wiórów!



Używaj ochronnych przyrządów do usuwania wiórów!

Uwagi bezpieczeństwa dotyczące serwisu i napraw
WARNING!
Uwaga!
After switching off the machine, the blade will still rotate for at
Tylko
wykwalifikowany
specjalista
podejmować
least one
minute. Opening
the doormoże
in this
time is notsięallowed
serwisu i naprawy części elektronicznych! Zachowaj szczególną
and can cause serious injuries!
ostrożność podczas pracy z elektrycznymi elementami. Wysokie
napięcie może mieć fatalne skutki! Zawsze zachowaj uwagę,
aby pracować bezpiecznie! W innym razie, istnieje możliwość
uszkodzenia zdrowia!

Safety notes

Wyłącz maszynę, zanim zaczniesz rozpoczniesz serwis! W innym razie, istnieje
możliwości niebezpiecznego rozpoczęcia pracy urządzenia.
Tylko wykwalifikowana osoba może wykonać serwis i naprawę. Jako części
zamiennych, używaj wyłącznie części, które są identyczne z oryginalnymi. W innym
razie, istnieje ryzyko narażenia życia. Używaj wyłącznie rekomendowanych olejów
hydraulicznych, olejów i smarów!
Nie usuwaj lub wymieniaj przełącznika limitu lub wyposażenia bezpieczeństwa!
Każde inne użycie taśmy, akcesoriów lub części maszyny inne niż te przeznaczone
BOMAR, spol. s r.o. jest niedozwolone. Gwarancja będzie utracona po takim
działaniu, BOMAR, spol. s r.o. nie bierze uszkodzenia za powstałe szkody.

1.5.

Akcesoria bezpieczeństwa w maszynie

Zwiększone ryzyko!
Nie podchodź nie interweniuj w miejscu pracy piły. W innym
przypadku, istnieje ryzyko uszkodzenia ciała.

Maszyna jest wyposażona w elementy zabezpieczające. To chroni użytkownika
przed zranieniem oraz maszynę przed uszkodzeniem. Elementy zabezpieczające to
elementy blokujące, awaryjne wyłączniki I pokrywy. Sprawdź raz w tygodniu
funkcjonowanie elementów. Jeśli elementy zabezpieczając nie pracują odpowiednio.
musisz zatrzymać pracę, naprawić lub wymienić.

1.5.1.

Całkowity Stop
CALKOWTY STOP przycisk jest używany przy awaryjnym zatrzymaniu – wyłącz
maszynę w przypadku usterki lub ryzyka życia. Przez naciśnięcie przycisku TOTAL
STOP następuję przerwanie w dostawie energii elektrycznej.
Jeśli jakakolwiek awaria lub błąd pojawi się, natychmiast naciśnij przycisk Total
Stop! Uwolnienie przycisku możliwe jest poprzez skręcenie górnej części przycisku.

1.5.2.

Pokrywa miejsca pracy
Pokrywa jest zamknięta w czasie pracy. Nie rozmontowuj ochronnej pokrywy.
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1.5.3.

Drzwi piedestału
Ostrzeżenie!
Po wyłączeniu, ostrze nadal obraca się przez co najmniej 1
minutę. Otwieranie drzwi w tym czasie nie jest dozwolone i
może spowodować obrażenia!
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Piła rozpoczyna pracę, kiedy pokrywy są zamknięte!

Drzwi są zabezpieczone zamkiem. Po zakończeniu cięcia, maszyna jest odblokowana
po około 50 sekundach.

Piła rozpoczyna prace, kiedy pokrywa jest zamknięta!

1.6.

Położenie etykiety maszyny

Etykieta maszyny znajduje się w tylnej części stojaka piły.
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Dane techniczne

Waga maszyny:


620 kg

Waga

Rozmiar maszyny:
Długość

1160 mm



Szerokość

2500 mm



Wysokość

1630 mm / 2140 mm

Wyposażenie elektryczne:


Napięcie



Moc



Max. naprężenie



Ochrona

~3 x 400 V (230 V), 50Hz, TN-C-S/TN-C (dep. on saw
ver.)
7 kW
16 A
IP 54

Napięcie akustyczne:


LAeqv = 76,3 dB

AL 600

Dokumentace stroje
Dokumentation der Maschinen
Machine documentation



Napęd:


Typ



Wydajnośc

1LA 7130 – 4AA60 IMB3
5,5 kW

Wyposażenie pneumatyczno-hydrauliczne:


k115-100

Typ

Rozmiar taśmy:

Ø600 × Ø30 × 4,6 mm
Prędkość cięcia:

50 m/s (ostrze Ø600)
Rozmiar cięcia:

L60° (-60°)

Ø145 mm

155×50 mm

40×225 mm

125×125 mm

0° (jaw 0 mm)

Ø210 mm

305×50 mm

110×210 mm

180×180 mm

0° (jaw 195 mm)

Ø165 mm

505×50 mm

110×460 mm

110×110 mm

0° (jaw 87 mm)

Ø225 mm

305×50 mm

210×200 mm

180×180 mm

R45° (+45°)

Ø175 mm

215×50 mm

50×220 mm

155×155 mm

R60° (+60°)

Ø140 mm

150×50 mm

40×220 mm

120×120 mm

Poziom napięcia akustycznego:

Odpowiednikiem do napięcia akustycznego na poziomie A (hałas) w trakcie pracy LAeqv=86 dB. Wspomniane
wartości są wartościami emisji, co nie oznacza, że są poziomami bezpiecznymi. Czynnikami wpływającymi na
rzeczywisty poziom ciśnienia akustycznego na operatora maszyny są: charakterystyka miejsca pracy, cięcie
materiału, taśma piły. Czynniki te znacznie wpływają na ciśnienie akustyczne.
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Schemat montażu
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2.5.

Transport i przechowywanie

2.5.1.

Warunki dla transportu i przechowywania
Przestrzegaj zalecenia dla wytwarzania do transportu i magazynowania! Jeżeli
zalecenia nie zostaną zachowane, może dojść do uszkodzenia maszyny.
Nie należy używać wózka widłowego do obsługi maszyny, jeśli nie ma się na to
licencji!



Nie należy poruszać się pod zawieszonymi ładunkami! Awaria w urządzeniu do
podnoszenia może spowodować poważne obrażenia.



Zachować bezpieczną odległość podczas transportu.



Temperatura powietrza od 25°C to 55°C, dla krótkiego okresu (max. 24 godzin)
aż do 70°C



Nie wystawiać maszyny na działanie promieni (na przykład mikrofalówki,
promieniowania ultrafioletowego, promieniowania laserowego,
promieniowanie rentgenowskie). Promieniowanie może spowodować problemy
z funkcjonowaniem urządzenia i pogorszyć stan izolacji.



Zapewnić odpowiednie środki, aby zapobiec uszkodzeniu przez wilgoć, przez
drgania i wibracje.

Dokumentace stroje
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2.5.2.



Przygotowania do transportu i przechowywania
Zamknąć zacisk I dokładnie naoliwić wszystkie puste powierzchnie.
Opuścić ramę piły do najniższej pozycji.
Upewnić się, że urządzenie jest pozbawione wszelkich śladów czynnika chłodzącego.
Przykręcić wszystkie luźne części bezpiecznie do urządzenia.
Zapakować i owinąć bezpiecznie pulpit sterujący, aby uniknąć uszkodzenia podczas
transportu.
Przykleić naklejki stwierdzające minimalną przybliżoną wagę urządzenia, w co
najmniej pięciu widocznych miejscach.

2.5.3.

Transport i przechowywanie
Przenoś maszynę tylko na ręcznym wózku paletowym lub wózku widłowym! Jeśli
urządzenie jest wyposażone w kajdany na spodzie, możesz użyć kabla do
zawiedzenia I żurawia.



Upewnij się, że wózek paletowy, widłowy i żuraw mają odpowiednią zdolność.



Upewnij się, że samochód dostawczy i przyczepa mają wystarczającą zdolność.



Maszyna musi być zabezpieczona podczas transportu.



Przykręć do palety na podłodze samochodu dostawczego lub przyczepy.



Uważaj, aby maszyna nie została uszkodzona podczas transportu.

Zabrania się używania maszyny w jakikolwiek inny sposób, niż jest to napisane w
instrukcji obsługi, urządzenie może ulec uszkodzeniu!
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2.6.1.

Warunki pracy maszyny

tel. 12 388 54 66, mobile +48 607557913

Przestrzegaj warunków producenta dotyczących eksploatacji maszyny! Jeśli
zalecenia nie są utrzymywane, może dojść do uszkodzenia maszyny.
Producent gwarantuje prawidłowe działanie urządzenia w następujących warunkach:
W temperaturze powietrza od 5°C do 40°C, średnia temperatura podczas 24
godzin, nie może przekraczać 35°C.



Przez wzgląd na wilgotność powietrza, pomiędzy 30% do 90% (nieskupiona)



Wysokość niższa niż 1000 metrów.



Nie wystawiać urządzenia na działanie promieni (na przykład mikrofale,
promieniowanie ultrafioletowe, promieniowanie laserowe, promieniowanie
rentgenowskie). Promieniowanie może spowodować nieprawidłowe
funkcjonowanie urządzenia i pogorszyć stan izolacji.

Rozpakowanie i złożenie maszyny

Dokumentace stroje
Dokumentation der Maschinen
Machine documentation

2.7.



Usunąć opakowanie z urządzenia i wypakować wszystkie elementy.
Uwaga!
Wyłącz główny przełącznik i zablokuj go, zanim rozpoczniesz
składanie! W przeciwnym wypadku, istnieje możliwość
niebezpiecznego uruchomienia urządzenia.

2.7.1.

Instalacja i niwelacja maszyny
Sprawdź wytrzymałość podłogi, przed instalacją urządzenia. Jeśli wytrzymałość
podłogi nie spełnia wymagań, musisz przygotować odpowiednią podstawę dla
urządzenia.
Wymagania minimalne:
Waga maszyny – AL 600 – 620 kg
waga elementów
+ maksymalna waga materiału

2.7.2.



Urządzenie musi być wyrównane w pozycji poziomej. Wszystkie stopy maszyny
muszą dotykać podłogi po niwelacji



Urządzenie musi być wyrównane za poziomicy. Poziomnica musi być położona
na obszarze zacisku. Ustaw przenośniki rolkowe w zależności od poziomicy.



W przypadku poziomowania maszyny, należy uważać, czy istnieje
wystarczająca ilość wolnego miejsca do pracy, prac remontowych, obsługi
urządzenia i obsługi materiałów.



Urządzenie wraz załączonymi częściami i akcesoriami muszą być widoczne z
miejsca pracy.

Utylizacja po zużyciu
Wydmuchanie wszystkich cieczy (płynu chłodniczego, oleju hydraulicznego) do
wyznaczonego zbiornika. Rozmontować urządzenie na odrębne części i usunąć je
zgodnie z obowiązującymi dyrektywami.
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Uwaga!
Tylko uprawnionaosoba może przeprowadzić serwis i naprawę
sprzętu elektrycznego! Zachować szczególną ostrożność
podczas pracy z urządzeniami elektrycznymi. Wysokie napięcie
może mieć fatalne skutki! Zawsze zachowac informacje na
temat bezpieczeństwa pracy.

2.8.

Połączenie elektryczne
Elektryczne parametry urządzenia:
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Moc / Max. naprężenie: 7 kW / 16 A

Przed podłączeniem wyłączyć główny wyłącznik w obwodzie zasilania dla
urządzenia i zapewnić suche miejsce podczas wykonywania robót przyłączeniowych!

Przed podłączeniem wyłączyć główny wyłącznik w obwodzie zasilania dla
urządzenia i zapewnić suche miejsce podczas wykonywania robót przyłączeniowych!
Napięcie serwisowe musi zgadzać się z napięciem sieci! Cięcie poprzeczne linii
zasilającej musi odpowiadać prądowi znamionowemu przy max. obciążeniu
maszyny.

2.8.1.

Sprawdzenie kierunku biegu koła tnącego

Dokumentace stroje
Dokumentation der Maschinen
Machine documentation

Uwagi:
Wartości cięcia ukośnego przewodnika i prądu znamionowego są
w normach.
Uwagi:
Wartości cięcia ukośnego przewodnika i prądu znamionowego są
w normach.

Po tym jak maszyna została pomyślnie podłączona, na krótko włączyć maszynę i
umieścić silnik napędowy w pozycji gotowej do działania. Kierunek musi być zgodny
z kierunkiem strzałki na okładce piły. W przypadku, kiedy kierunek taśmy nie pasuje,
dwie fazy na listwie zaciskowej muszą być zamienione.

2.9.

Podłączenie do sprężonego powietrza
Podłącz maszynę do sprężonego powietrza za pomocą śrubkiG1/4 na zaworze
regulacyjnym zgodnie z rysunkiem.

Sprężone powietrze musi spełniać warunki:

2.10.



Mniej więcej oczyszczone i częściowo suche.



Ciśnienie min = 0,4 MPa



Ciśnienie max = 0,6 MPa

Napełnienie systemu chłodzenia
Przygotuj mieszankę wody i cieczy chłodzącej. Należy przestrzegać stężenia
określonego przez producenta. Odsłonić osłonę z otworu odwadniającego. Wypełnić
mieszaniną wody i cieczy chłodzącej zbiornik układu chłodzenia. Zbiornik cieczy
chłodzącej jest opisany w rozdziale o Danych Technicznych.
Otwór odwadniający niech będzie otwarty i z sitem podczas pracy, gdyż to zapewnia
właściwą pracę układu chłodzenia. Napełniając zbiornika cieczą chłodzącą, należy
uważać, aby płyn nie kapał ze zbiornika i zbiornik się nie przelewał.
Uwagi:
Jeżeli maszyna wyposażona jest w microniser, wypełnij
microniser wyznaczoną cieczą chłodzącą. To sprawi, że
Microniser będzie gotowy do użycia.
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Sprawdzenie działania maszyny
Sprawdź, czy urządzenie lub jego części nie zostały uszkodzone podczas transportu.

Dokumentace stroje
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Sprawdź, czy pokrywy są zamontowane i działają. Sprawdź za pomocą Tenzomatu,
czy taśma piły jest prawidłowo rozciągnięta. Jeśli jest to konieczne, można
rozciągnąć według rozdziału Selekcja i zmienić taśmę. Wartości taśmy piły dotyczące
rozciągania są na Tenzomacie. Włączyć główny wyłącznik i sprawdzić silniki i
systemy (napęd taśmy piły, pompę hydrauliczną, pompę chłodzenia, przenośnik
wiórów).
Otwórz i zamknij główny zacisk. Obrócić ramę piły tnącej z jednej pozycji
zewnętrznej do drugiej zewnętrznej pozycji. Podnieś ramę piły do górnej pozycji i
przesuń ramę piły do najniższej pozycji.

Safety notes

Uruchom maszynę z pompą chłodzącą i uruchom ją bez obciążenia aż do momentu,
gdy układ chłodzenia zostanie wypełniony cieczą chłodzącą. Jak tylko płyn chłodzący
zacznie uciekać z dysz układu chłodzenia, system chłodzenia jest gotowy do operacji.
Wykonać jedno cięcie bez materiału. Sprawdź, czy maszyna działa bez żadnych
nieprawidłowości. Jeśli wszystkie funkcje maszyny działają prawidłowo, maszyna jest
gotowa do pracy.

2.12.

Ostrze piły
Zamontować osłonę piły taśmowej, dopiero po zainstalowaniu i zaciśnięciu piły
taśmowej.

2.12.1.

Rozmiar ostrza

Ø600 × Ø30 × 4,6 mm
Maksymalny zakres cięcia zostanie osiągnięty, za pomocą dzielącej tarczy z
rekomendowaną średnicą.
Używanie dzielącej tarczy z mniejszą niż 350 mm średnicą, nie jest rekomendowane!

2.12.2.

Wybór tarczy piły
Okrągły dysk jest możliwe w wyposażenie w dysk dzielący, według charakteru
materiału i wymagań co do jakości cięcia.
Patrz na zlecenia dostawcy, przy wyborze odpowiedniego dysku dzielącego.
Uwag: Maszyna nie jest wyposażona w dysk dzielący .
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3.

Sterowanie maszyną
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Uruchomienie piły
»



Przekręć główny włącznik piły. Główny przełącznik jest umieszczony na
boku tablicy rozdzielczej.

Ovládání stroje
Bedienung der Maschine
Machine control

3.2.

Panel kontrolny

SB1

CAŁKOWITY - STOP
W przypadku zagrożenia, maszyna jest zatrzymana

SB2
SB3

START / STOP
Naciśnij aby rozpocząć, zakończyć pracę.

SB4
SB5

Zatrzask / otwarcie zacisku

SN3

Mikroniser
Ustaw czas pomiędzy dwoma porcjami (zastrzyki) cieczy chłodzącej (1-10 sekund). Gdy
czas pomiędzy dwoma porcjami jest krótszy, chłodzenie jest większe.

SN1

Ustawienie koła
Włącz aby ustawić wysokość kołowego ostrza piły, zgodnie z profilem ciętego materiału.
Zawór kontrolny (nie pokazany na rysunku)
Dostosowuje zmiany prędkości dysku do cięcia.
Wskazówka: Jeśli zamknięcie przepustnicy nastąpi zbyt mocno, gniazdo zaworu może się
zetrzeć, co spowoduje jego wyciek. Dlatego też, należy zawsze zamykać zawór delikatnie.

3.3.

Sterowanie maszyną

3.3.1.

Sterowanie półautomatyczne
1.

Ustaw kąt cięcia.

2.

Włóż profil z otwartą pokrywą.

3.

Ustaw wysokość okrągłego ostrza za pomocą SN1 zgodnie z ciętym profilem
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4.

Ustaw walec zaciskający jak najbliżej do materiału (wartość rekomendowana
wynosi 20 mm). Jeśli walec zaciskający jest dalej od materiału, zaciskanie
zabierze więcej czasu.

5.

Naduś i przytrzymaj przycisk SB4 (zacisk zatrzaskujący) dla zaciśnięcia
materiału (pokrywa piły jest wciąż otwarta). Dla celów bezpieczeństwa, nacisk
zatrzaskiwania jest ograniczony, kiedy pokrywa bezpieczeństwa jest otwarta.

6.

Zamknij pokrywę piły.

7.

Naciśnij przycisk START (SB2) aby rozpocząć cykl cięcia. Kiedy przycisk START
jest wciśnięty, materiał jest zaciśnięty z pełnym naciskiem.

8.

Cykl jest zakończony po cięciu, pokrywa piły jest odblokowana i materiał jest
uwolniony z zacisku.

9.

Usuń materiał i cały cykl może być powtórzony.

Pożądana prędkość podnoszenia ramienia do cięcia jest ustawiana za pomocą
zaworu Kontrolnego

3.3.2.

3.3.3.

Światło ostrzegawcze


Zielone – górna pokrywa odblokowana



Czerwone – górna pokrywa zablokowana



Czerwone migające – BŁĄD (chroni ciepło silnika, otwarte pokrywy, otwarte
drzwi, Całkowity Stop przycisk)

Cykl przerwy
Cykl może być zatrzymany na 2 sposoby:


30

Zwolnienie obu przycisków Cięcie (1) I naciśnięcie przycisku STOP (przycisk 5 –
panel kontrolny) – piła przerywa obecne cięcie, ramię piły podnosi się do
początkowej pozycji i napęd dysku piły zatrzymuje się.

Manual version:
Manual rev.:

1

BROMAZ


tel. 12 388 54 66, mobile +48 607557913

Naciśnij przycisk w przypadku niebezpieczeństwa CAŁKOWITY STOP (przycisk
3 – panel kontrolny)! Obwód bezpieczeństwa jest uszkodzony i napęd dysku piły
jest zatrzymany.

Regulacja piły tarczowej

3.4.1.

Ustawienie walców zatrzaskujących
Luka bezpieczeństwa przy maksymalnym wsunięciu pręta.



Podczas regulacji wysokości otworu walca, otwór należy skierować od
obsługi. Podczas usuwania otworu walca, musi być skierowany do zacisku
rowka.



Materiał może być zaciśnięty głównym walcem lub dwoma walcami.
Główny walec zaciskowy z przełącznikiem nacisku (na lewo od maszyny)



Walec może być ustawiony od 20 mm do 100 mm od ciętego materiału!



Jeśli nie można zamocować materiału, na maksymalnym występie walca
zaciskającego, nie można uruchomić cyklu operacji.

Ovládání stroje
Bedienung der Maschine
Machine control

3.4.

Uwaga!
Jeśli głowny walec do ciecia materiału będzie docięty (np.
Tabela)cykl może byc uruchomiony.

3.4.2.

Ustawienie szczęk konsoli
Normalnie, szczęka konsoli znajduje się w przednim położeniu. Na przecięciu pod
kątem 0°, zakres ciecia może być zwiększony przez przesunięcie konsoli do tyłu.

1.

Poluźnij dokręcaną dźwignię konsoli.
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Przesuń szczęki do tyłu, aż do zatrzymania.
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UWAGA! Przy kątowym cięciu, konsola ze szczekami musi byc
ustawiona do przodu!

UWAGA! Z urządzenie zbierającym odłamki zamocowanym na
stole, kąt ciecia może byc miedzy 60° do 60°.
3.

3.4.3.

Dokręć mocującą dźwignię szczęki konsoli.

Ustawienie kątowego cięcia

Safety notes

Kąt cięcia jest pomiędzy -60° (L60°) do +90° (R90°).

3.4.4.

1.

Zwolnij dźwignię obrotowej konsoli I ustaw wymagany kąt cięcia zgodnie ze
skalą.

2.

Skala jest usytuowana na boku obrotowej konsoli. Dokręć z powrotem dźwignię
obrotowej konsoli.

Ustawienie zatrzaskania

1.
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Uwolnij dźwignię zabezpieczającą walca zatrzaskującego.
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Przesuń walec zatrzaskujący. Zatrzask zaciskający musi być usytuowany około
10 mm od materiału.

Ovládání stroje
Bedienung der Maschine
Machine control
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3.

Dokręć z powrotem dźwignię zabezpieczającą.

4.

Ustaw wszystkie cztery walce zatrzaskujące.

Ustawienie prędkości opuszczania ramienia

Safety notes

Prędkość obniżania ramienia jest ustawiana poprzez zawór regulujący (pozycja7 –
panel sterowania).


Aby włączyć niską prędkość obniżania ramienia do ciecia należy obrócić zawór
zgodnie ze wskazówkami zegara.



Aby włączyć wyższą prędkość obniżania ramienia do cięcia należy obrócić
zawór przeciwnie do wskazówek zegara

Uwagi:
Notice: If you keep closing the throttle valve too tightly, the
Jeśli
zamknięcie
nastąpi
mocno,
gniazdoTherefore,
zaworu
valve
seat mayzaworu
wear off
which zbyt
causes
its leakage.
możesię
zetrze,
spowoduje
wyciek. Dlatego też, należy
close the
valvecoalways
gently.
zawsze zamkykac zawór delikatnie.

3.5.

Urządzenie odprowadzające (opcjonalne akcesorium)

Jeśli zbieracz odłamków jest umieszczony na stole piły jest konieczne przesunięcie go
zgodnie z ustawieniem suwu ostrza piły (suw ostrza piły jest ustawiony za pomocą
SN1 na panelu kontrolnym).

3.6.

34



Duży rozstaw ostrza piły – zbieracz odłamków przesunięty jak najbardziej do
tyłu



Mały rozstaw ostrza piły– zbieracz odłamków przesunięty jak najbardziej do
przodu



Z zbieraczem zainstalowanym na stole, rozstaw cięcia może być pomiędzy -60°
do 60°.

Wstawienie materiału


Nigdy nie przechodź pod załadowanym zawieszeniem!



Nigdy nie wchodź na grawitacyjno-rolkowy przenośnik!

Manual version:
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Nie trzymaj materiału do zaciśnięcia w zacisku! Może to spowodować
obrażenia!

Ovládání stroje
Bedienung der Maschine
Machine control

35

BROMAZ
3.6.1.

Ovládání stroje
Dokumentace
stroje
Dokumentation
der
Maschinen
Bedienung der
Maschine
Machine
documentation
Machine
control

3.6.2.

Wybór narzędzia do wstawienia


Użyj ciężkich narzędzi do podniesienia i wstawienia materiału!



Trzymaj materiał tylko z wózka podnośnikowego, zawieszonych pasków albo
żurawia!



Nie używaj wózka podnośnikowego albo żurawia, jeśli nie masz na nie licencji!

Wstawienie

Wstaw materiał do zacisku I upewnij się, że nie może się ruszyć lub wypaść z zacisku
podczas zacisku. Jeśli utniesz długi kawałek materiału (na przykład pręt, rura),
możesz użyć rolowego przenośnika do przeniesienia materiału na taśmę piły.
Skontaktuj się z Bomar po więcej informacji na temat przenośnika
rolowego
Upewnij się, że twój przenośnik jest wystarczająco długi I materiał nie może się
przewrócić z przenośnika.
Safety notes
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Bądź szczególnie ostrożny z okrągłym materiałem, który zawsze znajduje się
pomiędzy dwoma rolkami i nie może odpaść z przenośnika!
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Údržba stroje
Wartung
Machine service
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Serwis
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Údržba stroje
Wartung /
Machine service
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Demontaż tarczy piły

4.2.

1.

Poczekaj aż drzwi się odblokują i otwórz je. Piła jest włączona.

2.

Przekręć główny przełącznik na WYŁĄCZONE.

3.

Jeśli twoja piła ma zainstalowane urządzenie odprowadzające, przed
usunięciem ostrza piły , usuń urządzenie odprowadzające z ostrza. Odmontuj
plastikowa śrubkę.

4.

Poluźnij nakrętkę, zdejmij płuczkę i tarczę piły.

Údržba stroje
Wartung
Machine service

Ostrzeżenie!
Po wyłączeniu maszyny, ostrze będzie wciąż się kręcic przez
conajmniej 1 minutę. Otwarcie drzwi w tym czasie jest
niedozwolone I może spowodowac poważne obrażenia!Drzwi
są zabezpieczone za pomocą zamka. Średnio 50 s po
ostatnim cieciu, drzwi maszyny są odblokowane. Maszyna
musi być podłączona do sieci i włączona.

Montaż piły tarczowej
1.

Przed instalacją, umyj dokładnie trzon z wszystkich śladów odłamków i brudu.
Pamiętaj o kierunku zębów kiedy instalujesz tarczę piły

2.

Załóż tarczę piły na trzon. Dokręć śrubki.

3.

Zamknij drzwi na stojaku.
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Włącz główny włącznik. Piła obrotowa jest gotowa.

Środki chłodzące i usuwanie odłamków

Údržba stroje
Wartung /
Machine service

Jakość środków chłodzących
ulegnie pogorszeniu ze
względu na:

Jeśli roztwór jest zbyt słaby:



Użycie zanieczyszczonej wody





Zewnętrznie zanieczyszczony
olej (hydraulika, biegi)

Ochrona przed korozją jest
zmniejszona



Zmniejszenie smarowania



Wysoka temperatura pracy





Brak cyrkulacji powietrza

Mikrobiologiczny atak jest
bardziej prawdopodobny



Zła koncentracja

4.3.1.

Jeśli roztwór jest zbyt silny:


Zdolność chłodzenia spada



Wzrasta tworzenie się piany



Trwałość emulsji pogarsza się



Rozwijają się lepkie
pozostałości

Kontrola środka chłodzącego
Sprawdzaj okresowo stan środka chłodzącego. Zachowaj uwagi z rozdziału Środki
chłodzące i usuwanie odłamków dla sprawdzenia stanu i napełnienia środkiem
chłodzącym.
Jeśli jest niewiele środka chłodzącego w zbiorniku, może to spowodować
uszkodzenie tarczy piły, z powodu niewystarczającego chłodzenia.
Nadmiar cieczy w zbiorniku może wypłynąć na podłogę, operator maszyny może się
poślizgnąć i doznać obrażeń.

4.3.2.

Usuwanie odłamków
Odłamki powstałe podczas procesu ciecia, muszą zostać usunięte zgodnie z
odpowiednimi przepisami


Pozwól na odkapanie z odłamków nadmiaru płynu!.



Napełnij wodoszczelny pojemnik odłamkami! Uważaj, aby pojemnik nie
przeciekał, ponieważ, mimo długiego czasu odciekania, odłamki wciąż zawierają
resztki chłodziwa.



Złóż pojemnik w firmie zajmującej się utylizacją odpadów wiórów
zanieczyszczonych cieczą chłodzącą. W przypadku, gdy maszyna jest
wyposażona w mikro-spray, odłamki wciąż muszą zostać przekazane do firmy
zajmującej się utylizacją.

4.4.

Hydraulika, Smary i oleje

4.4.1.

Natłuszczanie smarami
Zalecamy do smarowania stosowanie litu w oparciu zmydlony smaru, klasy NGLI-2.
Różne smary są mieszane i jeżeli ich baza olejowa i konsystencja są identyczne.
Porównanie smarów oliwnych:
Producent

BP
DEA

Typ smaru oliwnego
Energrease LS - EP
Paragon EP1
FETT EGL 3144

Esso

Beacon EP 1
Beacon EP 2

FINA

FINA LICAL M12
Microlube GB0

Klüber

Staburags NBU8EP
Isoflex Spezial
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Optimol
Shell Aseol AG
Texaco

tel. 12 388 54 66, mobile +48 607557913
Typ smaru oliwnego
Optimol Longtime PD 0, PD1, PD2
ASEOL Litea EP 806-077
Multifak EP1

Údržba stroje
Wartung
Machine service
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Natłuszczanie
Na urządzeniu jest kilka miejsc, które muszą być natłuszczane cyklicznie. Zapewnia
to, prawidłowe działanie urządzenia.
Miejsce natłuszczania

Natłuszczanie

Údržba stroje
Wartung /
Machine service

Konsola ramienia piły – natłuść z pomocą smaru raz
w miesiącu (Patrz rozdział Natłuszczanie smarami).
Użyj 3-5g smaru na każdym transporterze liniowej
prowadnicy. Użyj pistoletu do smaru w celu
natłuszczenia. Przejedź 3-5 razy całą linię liniowej
prowadnicy podczas natłuszczania.

4.4.3.

Oleje hydrauliczne
Wymień olej hydrauliczny raz na 2 lata, ponieważ olej może pogorszyć swoje
właściwości i spowodować problemy z hydraulicznym wyposażeniem. Jeśli system
hydrauliczny jest wyposażony w filtr (2SF 56/48-0,063), wymień także filtr.
Użyj oleju z opisem DIN 51524-HLP, ISO 6743-4 i klasę lepkości ISO VG 46
agregatach hydraulicznych. Ilość oleju hydraulicznego – patrz rozdział Sprawdzanie
poziomu oleju hydraulicznego.
Porównanie olei hydraulicznych

Producent

42

Typ

Producent

Typ

Agip

Oso 46

Ina

Hidraol 46 HD

Aral

Vitam GF 46

Klüber

Lamora HLP 46

Avia

Avilub RSL 46

Hungary

Hidrokomol P 46

Benzina

OH-HM 46

Mobil

Mobil DTE 25

BP

Energol HLP 46

ÖMV

HLP 46

Bulgaria

MX-M/46

Poland

Hydrol 30

Castrol

Hyspin AWS 46

Rumania

H 46 EP

Čepro

Mogul HM 46

Russia

IGP 30

DEA

Astron HLP 4hy6

Shell

Tellus Oil 46

Elf

Elfolna 46

Sun

Sunvis 846 WR

Esso

Nuto H 46

Texaco

Rando HD B 46

Fam

HD 5040

Valvoline

Ultramax AW 46

Fina

Hydran 46
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Sprawdzenie poziomu oleju hydraulicznego
Otwórz drzwi na stojaku i sprawdź stan oleju. Poziom oleju musi być pomiędzy min. a
max.

Údržba stroje
Wartung
Machine service

Napełnij olejem hydraulicznym jeśli to konieczne. Używaj zawsze filtra (10 m lub
lepszego) kiedy napełniasz olej. Aby uniknąć penetracji zanieczyszczeniami i
kłopotów z systemem hydraulicznym.

4.5.

Serwis systemu ciśnieniowego
Filtr od ciśnienia systemowego musi być czyszczony systematycznie, to oznacza
odsączanie zanieczyszczeń i osadów ze zbiornika.

Odkręć śrubę I pozwól na odsączanie osadów ze zbiornika. Zakręć śrubę ponownie.

4.6.

Czyszczenie maszyny
Wyczyścić maszynę z cieczy i zanieczyszczeń po każdym wyłączeniu. Przede
wszystkim chronić powierzchnię główną.


Zaciskanie szczęk przewodnich zacisku



Prowadzenie podajnika



Załadowanie powierzchni zacisku.

4.7.

Wymiana zużytych elementów

4.7.1.

Wymiana pasa
1.

Wyłącz maszynę i główny włącznik.

2.

Otwórz drzwi na stojaku.
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3.

Odkręć 4 śrubki, które przytrzymują elektromotor.

4.

Odkręć nakrętki rozciągających śrub I odkręć śruby, aż do momentu kiedy pas
będzie wolny.

5.

Usuń zepsuty pas napędowy i załóż nowy.

6.

Naciągnij pas napędowy za pomocą śrub rozciągających i zakręć nakrętki na
śrubach rozciągających.

7.

Przykręć 4 śrubki, które przytrzymują elektromotor.

8.

Zamknij drzwi na stojaku i włącz główny włącznik. Wymiana pasa jest
zakończona.
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Údržba stroje
Wartung
Machine service
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Schemas
Schematics
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Schémata
Schemas
Schematics

5.

Schematy
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Schémata
Schemas
Schematics
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Schemas
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Schémata
Schemas
Schematics
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ks
Menge
Pcs.

1

Zawór sterujący

93.003.001

1

2

Przełącznik cisnienia

92.201.004

1

3

Dystrybutor

93.002.003

1

4

Dystrybutor

30.1505-704

1

5

Dystrybutor

93.001.0

4

6

Inhibitor

93.014.003
G1/8"

2

7

Zawór sterujący

93.002.004

1(0)

8

Wymiennik

201.K107-300
V=1,785dm3

1

9

Zawór dławiąc

92.152.013 (ALU 400,500)
VS01-04/R3,5-O6S
92.152.011 (ALU 600)
VS01-04/R3,5-O6

1

10

MIKRONIZER

99.150.002

1

11

Zbiornik

94.404.001
3
0,5dm

1

12

Dystrybutor

30.0915-101

1

13

Zawór jednowejściowy

93.024.001

1

14

Szybkie połączenie

93.023.001/.002

1

15

Zawór mocujący

93.021.002
SMC JAPAN

1

16

Walec podnoszący

201.K107-000 (ALU400) X=175
201.K307-000 (ALU500) X=228
201.K407-000 (ALU600) X=173

1

17

MULTIPLIKATOR (4x)

201.K415-000
Only AL 600

1

18

Zawór

99.260.001

19

Zawór

20

Zawór dławiący

2(1)
1

93.021.011

1
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Zestaw rysunków do
zamówienia części
zamiennych
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W przypadku zamówienia części zamiennych, należy zawsze rozpatrywać: typ
urządzenia (na przykład AL 600), numer seryjny (na przykład 125, patrz strona
tytułowa) i rok produkcji (np 1999).
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AL 600
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Lista części –
AL 600
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Ramię piły - 1
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Lista części –
Ramię piły - 1
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Ramię piły - 2
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Lista części –
Ramie piły - 2
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Podstawa
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Lista części –
Podstawa
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Pokrywa
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Lista części –
Pokrywa
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Stół
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Lista części –
Stół
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Walec podnoszący
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Lista części –
Walec podnoszący
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Walec montujący 1
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Lista części –
Walec montujący 1
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Walec montujący 2
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Lista części –
Walec montujący 2
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Pneumatyka

75

BROMAZ
6.20.

76

email: biuro@bromaz.pl, www.bromaz.pl

Lista części –
Pneumatyka
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Multiplikator
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Lista części –
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Dystrybutor
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Lista części –
Dystrybutor
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Górny zwieracz
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Lista części –
Górny zwieracz
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Walec
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Konsola
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Klucz
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Załączony element
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