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Bezpečnostní pokyny
Sicherheitshinweise
Safety notes

Instrukcja obsługi musi zostać przeczytana przed transportem, instalacją,
użytkowaniem, serwisowaniem, naprawą, przechowywaniem i zbyciem przez osobę,
która zajmuje się maszyną!

Instrukcja obsługi zawiera istotne informacje. Operator musi zapoznać się z
instalacją i obsługą, wskazówkami bezpieczeństwa, serwisowaniem maszyny
ponieważ wytrzymałość maszyny i żywotność muszą zostać zapewnione. Instrukcja
obsługi określa jak unikać ryzyka, które jest związane z pracą z maszyny. Przed
transportem i użytkowaniem maszyny prosimy dokładnie przeczytać instrukcję!

1.1.
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Uwaga!
Instrukcja obsługi musi być dostępna wraz z maszyną!
Instrukcja obsługi musi być przechowywana w dobrym stanie!

Przeznaczenie maszyny
Przeinarka taśmowa Transverse 610.440 DGH jest przeznaczna do cięcia i skracania
prętów walcowanych I ciągnionych oraz profili ze stali, nierdzewnej stali, metali
nieżelaznych I tworzyw sztucznych z kątem cięcia od -60° do 60°.
Materiałów palnych nie wolno ciąć! Jakiekolwiek użycie i eksploatacja niezgodnie z
przeznaczeniem są nieuprawnione i producent/dostawca nie odpowiada za
jakiekolwiek uszkodzenia wynikające z nieprawidłowego użycia. Operator ponosi
pełną odpowiedzialność!

Uwaga!
Zwróć uwagę na symbole bezpieczeństwa na maszynie. Nie
należy ich usuwać ani niszczyć!
Maszyna jest wyposażona w system bezpieczeństwa i ochrony operatora oraz
ochrony maszyny. Jednakże system bezpieczeństwa i ochrony nie jest w stanie
zapobiegać okaleczeniu. Personel obsługujący musi przeczytać i zrozumieć ten
rozdział zanim zacznie pracować z maszyną. Miej zawsze pod ręką instrukcje BHP!
Personel obsługujący musi zawsze brać pod uwagę inne aspekty ryzyka, które
dotyczą warunków otoczenia i materiału.

1.2.

Ubranie ochronne i bezpieczeństwo pracowników
Noś ciasno przylegające ubranie robocze! Lużne ubranie może zostać wciągnięte
przez części maszyny i spowodować poważne obrażenia.
Noś rękawice ochronne! Cięty materiał i piła taśmowa mają ostre krawędzie co
może powodować poważne obrażenia.
Uwaga!
Rękawic można używać tylko do wymiany materiału (piły
taśmowej)! Maszyna i akcesoria muszą być wyłączone !
Podczas pracy maszyny nie wolno używać rękawic ! Jest
niebezpieczne ponieważ niektóre części maszyny mogą
wciągnąć rękawice!
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Używaj obuwia ochronnego z podeszwami anypoślizgowymi! Nieodpowiednie
buty mogą powodować utratę równowagi która może zakończyć sie obrażeniami.
Spadające części materiału mogą również powodować poważne obrażenia.
Używaj gogli ochronnych! Wióry i płyn chłodzący mogą uszkodzić twoje oczy.

Bezpečnostní pokyny
Sicherheitshinweise
Safety notes

Zawsze używaj ochraniaczy słuchu! Większość maszyn emituje do 80 dB i może
uszkodzić słuch.
Nie noś biżuterii I zawsze związuj długie włosy do tyłu! Poruszające się części
maszyny mogą wciągnąć biżuterię lub luźne włosy i spowodować poważne
obrażenia.
Obsługuj maszynę tylko jeżeli czujesz się sprawny. Choroby czy kontuzje
pogarszają koncentrację. Unikaj takiego użytkowania maszyny któryi może być
niebezpieczny dla ciebie lub twoich kolegów!

1.3.

Zasady BHP dla operatora
Uwaga!
Maszyna może być obsługiwa na przez osoby powyżej 18 roku
życia!
Maszyna może być obsługiwana tylko przez osoby fizycznie i
umysłowo sprawne do jej obsługi.

Przechowuj instrukcje i zasady dotyczące BHP!
Przeczytaj instrukcję obsługi zanim zaczniesz pracować z
maszyną! Przechowuj instrukcję obsługi w dobrym stanie !
Maszynę może obsługiwać tylko jedna osoba. Operator maszyny jest
odpowiedzialny za obecność innych osób przy maszynie.
Zamknij osłony przed uruchomieniem maszyny i sprawdź czy nie są one uszkodzone.
Uszkodzone osłony muszą zostać naprawione lub wymienione. Nie uruchamiaj
maszyny jeżeli osłona jest zdjęta! Sprawdź czy kable elektryczne nie są uszkodzone.


Nie dotykaj materiału po zaciśnięciu imadła i podczas cięcia!
Uwaga!
Nie podłączaj maszyny do prądu jeżeli osłony nie są na
miejscu. Nie dotykaj sprzętu elektrycznego .
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Nie obsługuj przycisków ani włączników na pulpicie sterowniczym jeżeli masz
ubrane rękawice!



Podczas uruchamiania maszyny upewnij się, że w obrębie pracy maszyny nie ma
nikogo (tzn. w obrębie pracy imadła, piły taśmowej, ramienia piły etc.)



Pod żadnym pozorem nie dotykaj elementów obrotowych.



Pracuj na maszynie jedynie gdy jest ona w dobrym stanie!



Sprawdź co najmniej raz podczas zmiany czy maszyna nie jest uszkodzona.
Jeżeli maszyna jest uszkodzona, poinformuj o tym swojego przełożonego!



Utrzymuj miejsce pracy w czystości! Upewnij się, że w miejscu pracy jest
odpowiednie oświetlenie.



Usuń rozlaną wodę i olej z podłogi i osusz ją. Nie dotykaj płynu chłodniczego
gołymi rękoma! Nie ustawiaj dyszy płynu chłodniczego kiedy maszyna jest
uruchomiona.



Ni usuwaj wiórów z obszaru roboczego maszyny, gdy jest ona uruchomiona!
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1.4.



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



Podczas usuwania wiórów używaj urządzeń ochronnych!

Zasady BHP podczas serwisowania i napraw

Wyłącz główny włącznik i zablokuj go zanim rozpoczniesz prace serwisowe! W
przeciwnym razie istnieje możliwość niebezpiecznego uruchomienia maszyny.
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Safety notes

Uwaga!
Tylko przeszkolona osoba może przeprowadzić serwisowanie
i naprawę urządzeń elektrycznych ! Zachowaj szczególną
ostrożność podczas pracy z urządzeniami elektrycznymi.
Porażenie prądem może mieć śmiertlene konsekwencje !
Zawsze przestrzegaj zasad BHP! Inaczej możesz doznać
poważnych obrażeń!

Tylko przeszkolona osoba może przeprowadzać prace serwisowe i naprawy. Przy
wymianie części używaj tylko części identycznych jak oryginalne. W przeciwnym
razie istnieje możliwość zagrożenia zdrowia. Używaj tylko rekomendowanych olei
hydraulicznych, olei i smarów!
Nie usuwaj i nie blokuj włączników krańcowych lub systemów bezpieczeństwa!
Jakiekolwiek użycie przecinarki, akcesoriów czy części maszyny w celach innych niż
zalecane przez firmę BOMAR, spol. s r.o. nie jest dozwolone. Gwarancja na ten
produkt zostaje w takim przypadku utracona a BOMAR, spol. s r.o. nie bierze
odpowiedzialności za spowodowane uszkodzenia.

1.5.

Zasady BHP podczas serwisowania i napraw na jednostce
hydraulicznej
Przestrzeganie zasad czystości jest podstawowym wymogiem dla bezproblemowej
eksploatacji urządzeń hydraulicznych. Elementy hydrauliczne są produkowane z
dużą dokładnością i jakiekolwiek zanieczyszcznie powoduje zmniejszenie żywotności
maszyny lub jej usterki. Konsekwencje są bardzo trudne do usunięcia i bardzo drogie.
Zawsze używaj czystych narzędzi. Nigdy nie odkładaj części i elementów złącznych,
które są elementami obwodu hydraulicznego na brudną powierzchnię. Najlepszym
środkiem czyszczącym jest bibuła karbowana, ponieważ włókna ściereczek do
czyszczenia mogą spowodować usterki.
Zdejmij pokrywę ochronną z komory przed samym montażem jednostki.
Węże i rury przed zamocowaniem należy spryskać benzyną lub innym środkiem
czyszczącym i przedmuchać sprężonym powietrzem.
Cały osprzęt musi być prawidłowo dokręcony.

1.6.

Zabezpieczenia maszyny
Maszyna jest wyposażona w zabezpieczenia. To chroni operatora przed
okaleczeniami, a maszynę przed uszkodzeniem. Zabezpieczenia to blokady,
wyłączniki awaryjne i osłony.Sprawdź raz w tygodniu działanie zabezpieczeń. Jeżeli
zabezpieczenia nie działają, należy zatrzymać pracę i je wymienić.

Zwiększone niebezpieczeństwo!
Nie podchodź do obszaru cięcia. W przeciwnym razie
narażasz się na poważne obrażenia.

1.6.1.

Total Stop
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Przycisk TOTAL STOP jest używany do wyłączenia awaryjnego maszyny w
przypadku usterki lub zagrożenia zdrowia. Naciskając przycisk TOTAL STOP
wyłączasz zasilanie.

Bezpečnostní pokyny
Sicherheitshinweise
Safety notes

W przypadku wystąpienia uszkodzeń czy usterek natychmiast naciśnij przycisk
TOTAL STOP! Zwolnienie przycisku jest możliwe poprzez przekręcenie górnej części
przycisku.

1.6.2.

Osłona ramienia piły
Jeżeli osłona jest otwarta podczas użytkowania, wyłącznik krańcowy jest otwarty, a
przecinarka taśmowa zatrzymana. Nie jest możliwe uruchomienie przecinarki
taśmowej w trybie ustawień.

Przecinarki można używać jeśli osłona jest zamknięta!
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1.6.3.

Naprężenie piły taśmowej i przegląd pęknięć
To urządzenie sprawdza naprężenie piły taśmowej i powoduje natychmiastowe
wyłączenie maszyny w przypadku stwierdzenia pęknięć taśmy.

Bezpečnostní pokyny
Sicherheitshinweise
Safety notes

Urządzenie zawiera włącznik krańcowy. Sprawdź naprężenie dokładnie co jakiś czas
– ewentualnie wyreguluj.

1.6.4.

Osłona ramienia piły
Osłania widoczny odcinek piły taśmowej od lewej kostki prowadzącej do ramienia.

Nigdy nie włączaj napędu piły taśmowej jeśli ta osłona nie jest zamocowana!

1.7.

Wskazówki BHP podczas chłodzenia
Uwaga!

Podczas używania środków chłodniczych zawsze
zakładaj rękawice odporne na płyny !

Załóż okulary ochronne!

Płyn chłodniczy może dostać się do twoich oczu i
spowodować poważne obrażenia

1.7.1.

Instrucja pierwszej pomocy
1.

Ściągnij i bezpiecznie zdejmij zanieczyszczone, przemoczone ubranie.

2.

W przypadku problemów z oddychaniem, wyjdź na świeże powietrze i poszukaj
pomocy medycznej.

3.

Przemyj wodę lub użyj kremu w przypadku kontaktu ze skórą.

4.

Przepłucz wodą oczy i poszukaj pomocy medycznej.

5.

W przypadku połknięcia, wypij dużą ilość wody i wywołaj wymioty. Poszukaj
pomocy medycznej.

15

Umístění štítku stroje /
Maschinenschild position /
Position of machine label / Umiejscowienie etykiety
maszyny

Bezpečnostní pokyny
Sicherheitshinweise
Safety notes

1.8.

Etykieta maszyny jest umieszczona na ramieniu przecinarki obok silnika
elektrycznego.
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1.9.

Umístění bezpečnostních značek /
Verteilung der Sicherheitszeichen /
Position of safety symbols / Umiejscowienie symboli
bezpieczeństwa
Bezpečnostní pokyny
Sicherheitshinweise
Safety notes
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Dokumentace stroje
Dokumentation der Maschinen
Machine documentation

Dokumentace stroje
Dokumentation der Maschinen
Machine documentation
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2.1.

Technická data /
Technische Daten /
Technical data / Dane techniczne

Hmotnost stroje / Maschinengewicht / Machine weight / Waga maszyny:

Dokumentace stroje
Dokumentation der Maschinen
Machine documentation



1000 kg

Hmotnost / Gewicht / Weight/Waga

Rozměry stroje / Maschinengröße / Machine size/Rozmiar maszyny :


Délka / Länge / Length/Długość



Šířka / Breite / Width/Szerokość

1550 mm



Výška / Höhe / Height/Wysokość

1500 mm

2700 mm

Elektrické vybavení / Elektrische Ausrüstung / Electical equipment/ Urządzenie elektryczne:


Napájení / Versorgungsspannun / Supply voltage/Zasilanie

~3 x 400 V (230 V), 50Hz, TN-C-S/TN-C



Příkon / Gesamptschlusswert / Total Input/Moc wejściowa

5,2 kW



Max.jištění / Max. Vorschaltsicherung / Max. Fuse/Max. obciążalność bezpiecznika

16 A



Krytí / Schutzart / Protection/Ochrona

IP 54

Safety notes

Akustický tlak / Schalldruckpegel / Acoustic pressure/Ciśnienie akustyczne:


LAeqv = 73 dB

Transverse 610.440 DGH

Pohon / Atrieb / Drive/Napęd:


Typ / Typ / Type/Rodzaj



Napájení / Versorgungsspannun / Supply voltage/Zasilanie



Výkon / Leistung / Output/Moc



MDERAXX-100-32J
~3 x 400V, 50Hz
3 kW
1420 min-1

Jmenovité otáčky / Motornenndrehzahl / Nominal speed/Prędkość nominalna

Hydraulické zařízení / Hydraulikeinrichtung / Hydraulic equipment/Urządzenia hydrauliczne:


Typ / Typ / Type/Rodzaj



Výkon / Leistung / Output/Moc



Jmenovité otáčky / Motornenndrehzahl / Nominal speed/Prędkość nominalna

PPM-AC0,37-P61/2,5-TM16-CB03-FR
0,25 kW/4 MPa
1350 min-1

Chladící zařízení / Kühlmiteleinrichtung / Cooling equipment/Urządzenie chłodnicze:


Typ / Typ / Type/Rodzaj



Výkon / Leistung / Output/Moc



Obsah nádrže / Volumen vom Kühlmittel / Capacity/Pojemność

2COP1-12HP1-4
0,06 kW
25 l

Rozměr pásu / Sägebanddimension / Band size / Wymiary taśmy:

5200×34 (32)×1,1 mm
Řezná rychlost / Schnittgeschwindigkeit / Cutting speed / Prędkość cięcia:

20–90 m/min.
Řezné rozsahy / Schnittbereiche / Cutting size/ Wymiary cięcia:

20

0°

440 mm

610×440 mm

610×440 mm

440×440 mm

45° R

440 mm

500×190 mm

360×440 mm

420×420 mm

45° L

440 mm

510×180 mm

460×390 mm

390×390 mm

60° R

330 mm

330×170 mm

170×440 mm

300×300 mm

60° L

350 mm

350×170 mm

330×310 mm

310×310 mm
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Poziom ciśnienia akustycznego:

Poziom ciśnienia akustycznego (hałas) na pozycji operatora wynosi LAeqv=73 dB. Wymienione wartości są
poziomami emisji które nie muszą reprezentować bezpiecznymych poziomów. Czynnikami mającymi wpływ na
faktyczny poziom ciśnienia akustycznego dla operatora maszyny są: charakterystyka miejsca pracy, cięty materiał,
przecinarka taśmowa. Te czynniki mają ogromny wpływ na ciśnienie akustyczne.

Dokumentace stroje
Dokumentation der Maschinen
Machine documentation
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Rozměrové schéma /
Aufstellzeichnung /
Installation diagram / Schemat instalacji

Safety notes

Dokumentace stroje
Dokumentation der Maschinen
Machine documentation

2.2.
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Popis /
Beschreibung /
Description / Opis
2.3.

Dokumentace stroje
Dokumentation der Maschinen
Machine documentation
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2.4.

Transport i przechowywanie

2.4.1.

Zasady transportu i przechowywania

Safety notes

Dokumentace stroje
Dokumentation der Maschinen
Machine documentation

Przestrzegaj zaleceń dotyczących transportu i przechowywania! Jeżeli zalecenia nie
są przestrzegane, maszyna może doznac uszkodzeń.

2.4.2.



Nie używaj wózka widłowego do obsługi maszyny, jeżeli nie masz na niego
uprawnień!



Nie przechodź pod wiszącym ładunkiem! Usterki urządzeń podnoszących mogą
spowodować poważne obrażenia.



Utrzymuj bezpieczną odległość od maszyny podczas transportu.



Temperatura powietrza od 25°C do 55°C, w krótkim okresie czasu (max. 24
godziny) temperatura powietrza do 70°C



Nie wystawiaj maszyny na działanie promieniowania (na przykład
promieniowania mikrofalowego, ultrafioletowego, laserowego czy
rentgenowskiego). Promieniowanie może powodować problemy z
funkcjonowaniem maszyny i pogorszyć stan izolacji.



Podejmij działania mające na celu zapobieganie uszkodzeniom spowodowanym
przez wilgoć, wibracje lub wstrzasy.

Przygotowanie do transportu i przechowywania
Zamknij imadło i dokładnie nasmaruj wszystkie powierzchnie.
Opuść ramię piły do najniższej pozycji.
Oczyść maszynę z resztek środka chłodniczego.
Dokręć wszystkie luźne części maszyny.
Zapakuj i bezpiecznie owiń pulpit sterowniczy, aby zapobiec jego uszkodzeniu
podczas transportu.
Przyklej naklejki informujące o przybliżonej wadze maszyny w co najmniej pięciu
dobrze widocznych miejscach.

2.4.3.

Transport i przechowywanie
Maszyna musi być zabezpieczona podczas transportu. Zamocuj paletę do podłogi
wozu lub przyczepy. Uważaj, aby maszyna nie doznała uszkodzeń podczas
transportu. Przechowuj maszynę zgodnie z zasadami wymienionymi w instrukcji
obsługi, aby zapobiec uszkodzeniu maszyny.
Niedozwolone jest używanie maszyny w inny sposób niż zapisano w niniejszej
instrukcji, ponieważ maszyna może zostać uszkodzona.
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Transportní schéma /
Transport schema /
Transport scheme / Schemat transportu

Dokumentace stroje
Dokumentation der Maschinen
Machine documentation
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2.5.

Aktywacja

2.5.1.

Warunki pracy maszyny
Przestrzegaj zasad producenta dotyczących użytkowania maszyny! W przypadku nie
przestrzegania zasad, maszyna może zostać uszkodzona.

Dokumentace stroje
Dokumentation der Maschinen
Machine documentation

Producent gwarantuje prawidłowe funkcjonowanie maszyny w następujących
warunkach:


Temperatura powierza od 10°C do 40°C, średnia temperatura w ciągu 24 godzin
nie może przekroczyć 35°C.



Przy względnej wilgotności powietrza od 30% do 95%



Na wysokości poniżej 1000 metrów.



Nie wystawiaj maszyny na promieniowanie (na przykład promieniowanie
mikrofalowe, ultrafioletowe, laserowe, rentgenowskie). Promieniowanie może
spowodować problemy z funkcjonowaniem maszyny i pogorszyć warunki
izolacji.

Safety notes

Uwaga!
Jeżeli temperatura otoczenia spadnie poniżej 15 ˚ C przed jej
użytkowaniem wymagane jest włączenie jednostki
hydraulicznej na około 10 minut a następnie wykonanie kilku
ruchów (na przykład w trybie ręcznym) wszystkich
hydraulicznych siłowników, tak żeby podgrzać olej
hydrauliczny do temperatury roboczej i zapewnić
prawidłowe działanie czujników cisnienia (i dławika).

2.6.

Rozpakowanie i montaż przecinarki taśmowej
Usuń opakowanie maszyny i rozpakuj wszystkie części.
Uwaga!
Wyłącz główny włącznik i zablokuj go, zanim rozpoczniesz
montaż! W przeciwnym razie istnieje możliwość
niebezpiecznego uruchomienia maszyny .
Jeżeli jednostka hydrauliczna jest poza maszyną (do maszyny podłączona za
pomocą węży i kabli), musi być umieszczona i przymocowana do twardego podłoża
(podłogi, etc.). Otwory montażowe znajduja się na dnie zbiornika.

Zdjęcie

W jaki sposób
Zablokować ramię
przecinarki:
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Zdejmij blokadę
ramienia przecinarki z
maszyny przed
rozpoczęciem pracy
przecinarki taśmowej.



Schowaj uchwyt i śruby!
Zamocuj blokadę
ramienia przecinarki na
maszynie, aby móc
przemieścić przecinarkę
taśmową! W ten sposób
unikniesz uszkodzenia
ramienia.
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Zablokować imadło:
Zdejmij blokadę imadła z
maszyny przed
rozpoczęciem pracy
przecinarki taśmowej.



Schowaj uchwyt i śrubę!
Zamocuj blokadę imadła
aby móc przemieścić
maszynę! W ten sposób
unikniesz uszkodzenia
imadła.

Montaż płyty metalowej

2.6.1.



Umieść metalową płytę
na podporze.



Umieść wannę na
zbiorniku.

Dokumentace stroje
Dokumentation der Maschinen
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Instalacja maszyny i poziomowanie
Przed instalacją maszyny, sprawdź czy podłoga na odpowiednią nośność. Jeżeli
podłoga nie spełnia wymogów, trzeba przygotować odpowiednią podstawę dla
maszyny.
Minimalne wymagania:
Waga maszyny – Transverse 610.440 DGH – 1000 kg
+ waga akcesoriów
+ maksymalna waga materiału

2.6.2.



Maszyna musi stać poziomo. Wszystkie nogi maszyny muszą dotykać podłogi
po wypoziomowaniu



Maszyna musi zostać wypoziomowana za pomocą poziomicy. Poziomicę należy
umieścić na powierzchni imadła. Ustaw podajniki rolkowe zgodnie z poziomicą.



Podczas poziomowania maszyny, zadbaj aby była wystarczająca ilość miejsca
do pracy, prac naprawczych, serwisowania maszyny i obchodzenia się z
materiałem.



Maszyna wraz z dołączonymi częściami i akcesoriami musi być widoczna z
miejsca pracy.

Zbycie maszyny po zakończeniu eksploatacji
Wszystkie płyny (płyn chłodzący, olej hydrauliczny) należy umieścić w
przeznaczonym do tego zbiorniku. Zdemontuj maszynę na osobne części i zutylizuj
zgodnie z obowiązującymi dyrektywami.
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2.6.3.

Pierwsze uruchomienie zasilacza

Dokumentace stroje
Dokumentation der Maschinen
Machine documentation

Przed pierwszym uruchomieniem sprawdź:


Kierunek Pompy, uruchamiając zasilacz na maksymalnie 2 sekundy.



Wentylator chłodzący silnika obraca się w takim samym kierunku jak wskazuje
strzałka na szczycie osłony silnika.



W przypadku nieprawidłowego kierunku obrotu, faza elektryczna w skrzynce
przyłączeniowej musi zostać zmieniona. Należy to sprawdzać po
każdorazowym odłączeniu od sieci



Czy okablowanie jest zgodne ze schematami elektycznymi i hydraulicznymi



Czy silniki elektryczne (pompa i chłodnica) są prawidłowo podłączone i mają
zalecaną rotację



Czy dodatkowe elementy prawidłowo działają (termometr, wskaźnik poziomu,
podgrzewacz)

Safety notes

Pierwsze uruchomienie (Uwaga – ciśnienie pracy na zaworze bezpieczeństwa jest
ustawione przez producenta zgodnie ze schematem hydraulicznym):

2.6.4.



W krótkich odstępach czasu włącz pompę elektryczną



Sprawdź wycieki i hałas



Odpowietrz obwód hydrauliczny



Jeżeli to możliwe, przetestuj pracę obwodu używając minimalnego ładunku



Przetestuj urządzenia elektryczne



Podczas użytkowania monitoruj urządzenia pomiarowe, hałas, poziom i
temperaturę oleju w zbiorniku



W tym czasie konieczne jest dokładne odpowietrzenie całego układu
hydraulicznego. Jeżeli nie ma zaworu odpowietrzającego, zasilacz sam się po
chwili odpowietrzy za pomocą odpowietrznika na zbiorniku lub filtru przewodu
powrotnego.



Po kilkukrotnym uruchomieniu.

Napełnianie zbiornika olejem hydraulicznym
Zasady i zalecenia producenta dotyczące oleju zawarte w dokumentacji technicznej
(załącznik) muszą być ściśle przestrzegane. Dla standardowych zasilaczy zalecamy
olej typu OH-HM32 (DIN 51524) z wszystkich znanych producentów.
Zasilacz musi być napełniany czystym, przefiltrowanym olejem! Czystość
hydraulicznego płynu musi odpowiadać klasie 10 NAS 1638 (osiągalnej dzięki filtrowi
ß =75)!
Napełnianie z pojemników takich jak beczki, wiadra etc. nie jest zalecane ani
dozwolone!
Maksymalny poziom oleju będzie pokazany w górnej części miarki lub szklanego
poziomowskazu. Nie należy przepełniać zbiornika. Maksymalna szybkość
napełniania nie może przekroczyć 15l/min.

Typ oleju
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Lepkość kinematyczna v w mm²/s w stosunku do temperatury płynu

Punkt
zamarzania

0°C

20°C

40°C

60°C

80°C

°C

OH-HM 32

220

100

32

15

7

-40

OH-HV 32

180

67

32

17

11

-40
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2.6.5.

Kotevní plan /
Verankerungsplan /
Grounding plan / Plan uziemienia

Dokumentace stroje
Dokumentation der Maschinen
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2.7.

Podłączenie elektryczne

Dokumentace stroje
Dokumentation der Maschinen
Machine documentation

Uwaga!
Tylko przeszkolona osoba może przeprowadzać serwisowanie i
naprawy urządzeń elektrycznych ! Zachowaj szczególną
ostrożność podczas pracy z urządzeniami elektrycznymi.
Porażenie prądem może mieć śmiertelne konsekwencje !
Zawsze przestrzegaj zasad BHP.
Elektryczne parametry maszyny:


Napięcie:



Całkowita moc wejściowa / Max. Obciążenie bezpiecznika:
5,2 kW / 16 A

~ 3×400 V (230 V), 50 Hz, TN-C-S/TN-C

Przed podłączeniem wyłącz główny włącznik obwodu zasilającego maszyny i upewnij
się że miejsce pracy podczas prac przyłączeniowych jest suche!

Safety notes

Uwaga:
Wartość prądu znamionowego jest w normie.
Napięcię znamionowe musi zgadzać się z napięciem sieciowym!
Uwaga:
Gniazdo z widelcem może być używane tylko dla maszyn z
prądem znamionowym poniżej 16 A i całkowitą mocą
wejściową poniżej 3 kW.

Uwaga!
W tym przypadku dodatkowy włącznik główny staje się
podstawowym a główny włącznik na maszynie będzie miał
tylko drugorzędną funkcję.
Jeżeli maszyna jest połączona jest bezpośrednim połączeniem, dodatkowy główny
włącznik musi zostać dodany i zablokowany w pozycji zero.

2.7.1.

Sprawdzenie kierunku piły taśmowej

Po skutecznym przyłączeniu maszyny, włącz maszynę i umieść silnik napędowy
taśmy w pozycji umożliwiającej pracę. Kierunek musi być zgodny ze strzałką
kierunkową na osłonie piły taśmowej. Jeżeli kierunek piły taśmowej nie jest zgodny,
dwie fazy muszą być zamienione na listwie zaciskowej.

2.8.
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Uzupełnienie układu chłodniczego
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Uwaga!
Kiedy podłączasz maszynę do sieci elektrycznej, upewnij się,
że wszystkie fazy są podłączane prawidłowo !
SILNIK W AGREGACIE HYDRAULICZNYM NIE MOŻE
PRACOWAĆ W TOCZENIU WSTECZNYM DŁUŻEJ NIŻ PRZEZ 10
SEKUND!!!

Zostaw otwór odpływowy otwarty i z sitkiem na czas użytkowania ponieważ to
zapewnia prawidłową pracę układu chłodniczego. Podczas napełniania zbiornika
płynem chłodniczym zadbaj żeby płyn nie wylewał się ze zbiornika i żeby zbiornik się
nie przepełnił.

2.9.

Sprawdzenie działania maszyny
Sprawdź, czy maszyna lub niektóre jej części nie zostały uszkodzone podczas
transportu.

Dokumentace stroje
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Przygotuj mieszankę wody i płynu chłodniczego. Przestrzegaj stężenia zalecanego
przez producenta. Odsuń osłonę otworu odpływowego. Wlej mieszankę wody i płynu
chłodniczego do zbiornika układu chłodniczego. Pojemność zbiornika można
sprawdzić w rozdziale Dane techniczne.

Sprawdź czy osłony są zamocowane i prawidłowo działają. Sprawdź za pomocą
Tenzomatu czy piła taśmowa jest prawidłowo naprężona. Jeżeli to konieczne,
możesz naprężyć piłę taśmową zgodnie z rozdziałem Dobór i wymiana piły taśmowej.
Informacje dotyczące naprężania piły znajdują się na Tenzomacie. Włącz główny
włącznik i sprawdź silniki i układy (napęd piły taśmowej, pompę hydrauliczną, pompę
chłodzenia, transporter wiórów).
Otwórz i zamknij główne imadło. Obróć ramię piły z jednej zewnętrznej pozycji na
drugą. Podnieś ramę piły do najwyższej wysokości i opuść je do najniższej pozycji.
Uruchom maszynę z pompą chłodzącą i pozwól jej działać bez ładunku aż układ
chłodzenia wypełni się płynem chłodniczym. Jak tylko płyn chłodniczy zacznie
uciekać z dysz układu chłodzenia, układ chłodzenia jest gotowy do pracy.
Przeprowadź jeden cykl cięcia bez materiału. Sprawdź czy maszyna działa bez
żadnych nieprawidłowości. Jeżeli wszystkie funkcje maszyny działają prawidłowo,
można rozpoczać pracę na maszynie.

2.10.

Piła taśmowa
Zamontuj osłonę piły taśmowej dopiero po zainstalowaniu i dokręceniu piły
taśmowej.

2.10.1.

Wymiary piły taśmowej

5200×34 (32)×1,1 mm
2.10.2.

Dobór układu zębów piły taśmowej
Producenci dostarczają piły taśmowe ze standardowym i zmiennym układem zębów.
Ważnym czynnikiem przy doborze układu zębów jest długość kanału cięcia w
odniesieniu do wymiarów produktu.

BOMAR rekomenduje Z mienny układ zębów dla piły taśmowej .
1.

Standardowy układ zębów – piła taśmowa ma równoległą podziałkę zębów na
całej długości. Ten sposób jest odpowiedni do cięcia materiałów pełnych.
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2.

Zmienny układ zębów – podziałka zębów jest zmienna. Zmienny układ zębów
jest używany do profilowanych materiałów i cięcia w pakietach. Zmienna
podziałka zębów zmniejsza wibracje piły taśmowej, wydłuża cykl życia piły
taśmowej i jakość cięcia.

W tabelach podano zalecany rodzaj układu zębów w zależności od rozmiarów i form
ciętego materiału.

Dokumentace stroje
Dokumentation der Maschinen
Machine documentation

Przypisy:
ZpZ – liczba zębów na jeden cal S – ząb z zerowym kątem zębów K – ząb z dodatnim kątem zębów

Przykłady oznaczeń układu zębów:
32 S – numer „32“ oznacza 32 zęby na jeden cal (to oznacza standardowy układ
zębów), litera „S“ oznacza zęby z zerowym kątem zęba.

Safety notes

4–6 K – numer „4–6“ oznacza od 4 do 6 zębów na jeden cal;
(to oznacza zmienny układ zębów), litera „K“ oznacza zęby z dodatnim kątem
zębów.
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2.10.3.

Docieranie piły taśmowej
Docieranie: Przetnij materiał redukując wartość posuwu do 50%. Jeżeli wystąpią
wibracje zwiększ lub zmniejsz prędkość taśmy.

Uwaga: Przeprowadź również szlifowanie pił taśmowych.

Dokumentace stroje
Dokumentation der Maschinen
Machine documentation

Podczas cięcia małych kawałków używaj taśmy aż ok. 300 cm2 materiału zostanie
ucięte. Podczas cięcia dużych kawałków używaj taśmy przez około 15minut. Kiedy
taśma popracuje, zwiększ prędkość do wartości normalnej. Docieranie piły ma
powstrzymać od tworzenia się mikroskopijnej wielkości odłamków na szczycie zęba
piły które mogą powstać przy maksymalnym początkowym posuwie.Odłamki mogą
znacząco zmniejszyć żywotność piły.
Optymalne dotarcie piły spowoduje wytworzenie się zaokrąglenia na krawędzi
szczytu zęba.Takie ukształtowanie zęba spowoduje optymalną żywotność piły.
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2.10.4.

Tabela doboru zębów
MATERIAŁ PROFILOWANY (Dp, S = mm)
Dp

S

S

Dp

Dp

S

Dokumentace stroje
Dokumentation der Maschinen
Machine documentation

Uwaga: Tabela pokazuje dobór zębów dla cięcia jednego kawałka profilu. Podczas cięcia większej ilości kawałków (pakietów) należy rozmiar ściany
policzyć jako podwójny rozmiar ściany jednego profilu (to oznacza że rozmiar „S“ równa się 2×S). W tabeli są standardowe i zmienne układy zębów.

Rozmiar
ściany
S [mm]

20
32 S
24 S
24 S
18 S
18 S
14 S
-

Safety notes

2
3
4
5
6
8
10
12
15
20
30
50
Rozmiar
ściany
S [mm]

150
10–14 S
8–12 S
6–10 S
6–10 S
5–8 S
5–8 S
4–6 K
4–6 K
4–6 K
3–4 K
3–4 K
2–3 K
-

2
3
4
5
6
8
10
12
15
20
30
50
75
100
150
200

D

D

40
24 S
18 S
14 S
10–14 S
10–14 S
8–12 S
6–10 S
6–10 S
5–8 S
-

Układ zębów (ZpZ)
Zewnętrzna średnica profilu Dp [mm]
60
80
18 S
18 S
14 S
14 S
10–14 S
10–14 S
10–14 S
8–12 S
8–12 S
8–12 S
6–10 S
6–10 S
6–10 S
5–8 S
5–8 S
5–8 S
5–8 S
4–6 K
4–6 K
4–6 K
3–4 K
-

100
14 S
10–14 S
8–12 S
6–10 S
6–10 S
5–8 S
5–8 S
4–6 K
4–6 K
4–6 K
3–4 K
-

120
14 S
10–14 S
8–12 S
6–10 S
6–10 S
5–8 S
5–8 S
4–6 K
4–6 K
3–4 K
3–4 K
3–4 K

Układ zębów (ZpZ)
Zewnętrzna średnica profilu Dp [mm]
300
500
750
8–12 S
6–10 S
5–8 S
6–10 S
5–8 S
4–6 K
5–8 S
4–6 K
4–6 K
4–6 K
4–6 K
4–6 K
4–6 K
4–6 K
3–4 K
4–6 K
3–4 K
3–4 K
4–6 K
3–4 K
3–4 K
3–4 K
3–4 K
2–3 K
3–4 K
2–3 K
2–3 K
2–3 K
2–3 K
2–3 K
2–3 K
2–3 K
1,4–2 K
2–3 K
1,4–2 K
1,4–2 K
1,4–2 K
1,4–2 K
1,4–2 K
1,4–2 K
0,75–1,25 K
0,75–1,25 K
0,75–1,25 K
0,75–1,25 K
0,75–1,25 K
0,75–1,25 K
MATERIAŁ PEŁNY (D = mm)

200
10–14 S
8–12 S
6–10 S
5–8 S
5–8 S
4–6 K
4–6 K
4–6 K
3–4 K
3–4 K
2–3 K
2–3 K
2–3 K
-

D

D

Stały układ zębów
Długość cięcia D
Układ zębów (ZpZ)

34

Dp

S

S

Dp

1000
5–8 S
4–6 K
4–6 K
3–4 K
3–4 K
3–4 K
2–3 K
2–3 K
2–3 K
2–3 K
1,4–2 K
1,4–2 K
0,75–1,25 K
0,75–1,25 K
0,75–1,25 K
0,75–1,25 K
D

Zmienny układ zębów
Długość cięcia D
Układ zębów (ZpZ)

to 3 mm

32

to 30 mm

10 –14

to 6 mm
to 10 mm
to 15 mm
15–30 mm
30–50 mm
50–80 mm
80–120 mm
120–200 mm
200–400 mm
300–800 mm
700–3000 mm

24
18
14
10
8
6
4
3
2
1,25
0,75

20–50 mm
25–60 mm
35–80 mm
50–100 mm
70–120 mm
80–150 mm
120–350 mm
250–600 mm
500–3000 mm

8–12
6–10
5–8
4–6
4–5
3–4
2–3
1,4–2
0,75–1,25
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Sterowanie maszyną

3.
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3.1.

Uruchomienie przecinarki taśmowej
»

Włącz główny włącznik przecinarki taśmowej znajdujący się z boku tablicy
rozdzielczej.

2.

Włącz obwód bezpieczeństwa przecinarki taśmowej (przycisk 3– pulpit
sterowniczy przecinarki taśmowej).

Ovládání stroje
Bedienung der Maschine
Machine control

1.

37

3.2.

Pulpit sterowniczy

Ovládání stroje
Bedienung der Maschine
Machine control

9

8
7

6

5

3

4

2

1
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3.2.1.

Opis pulpitu sterowniczego

Wyświetlacz LCD

2

Przyciski sterowania / klawiatura numeryczna

Na wyświetlaczu opisane są wszystkie uruchomione procesy, sterowanie za pomocą przycisków F1F4

Brak funkcji

Ovládání stroje
Bedienung der Maschine
Machine control

1

Brak funkcji

Zaciśnij / zwolnij imadło
W trybie ręcznym naciskanie i przytrzymywanie przycisku pozwala zwolnić ciśnienie lub zacisnąć
imadło.

Dobór układu chłodniczego
Chłodzenie za pomocą Micronisera (dodatkowe akcesoria)
Pompa chłodzenia wodnego działa nawet kiedy napęd przecinarki taśmowej jest wyłączony.

Ruch ramienia
Naciśnięcie i przytrzymanie przycisku lub uruchonmienia ramienia unosi siłownik hydrauliczny do
podnoszenia. Podczas podnoszenia ramienia, ramię może być podniesione w całści za pomocą
siłownika.
Ruch w dół można aktywować przez jednoczesne naciśnięcia szybkim ruchem przycisku F1.

Brak funkcji

Włącz / wyłącz napęd taśmy
W trybie ręcznym przycisk "I" oznacza włączenie napędu taśmy przycisk z symbolem "0" wyłączenie

Włącz / wyłącz obwód hydrauliczny
Przycisk z symbolem "I" uruchamia obwód hydrauliczny, przycisk z symbolem "0" wyłącza obwód
hydrauliczny. Obwód hydrauliczny jest automatycznie włączany gdy to konieczne.

3

Obwód bezpieczeństwa
Włącz obwód bezpieczeństwa naciskając przycisk.

39

4

Przycisk START – Włącza cykl półautomatyczny
Po naciśnięciu przycisku rozpocznie się cykl cięcia
Wybór trybu

Ovládání stroje
Bedienung der Maschine
Machine control

do serwisowania i ustawień

5

tryb ręczny
tryb półautomatyczny
Uwaga: Funkcje zarówno w trybie ręcznym jak i półautomatycznym są takie same, ale tylko w
cyklu półautomatycznym można używać przycisków START / STOP (tj. start/koniec cyklu)

6

Przycisk STOP – Wyłącza półautomatyczny cykl
Po naciśnięciu przycisk wyłączy cykl cięcia

7

Przycisk TOTAL – STOP
W sytuacjach awaryjnych maszyna musi zostać natychmiast wyłączona.

8

Przetwornik częstotliwości
Zmienia prędkość piły taśmowej w zakresie 20-90 m / min

9

Zawór regulujący do ustawiania prędkości opadania ramienia do cięcia
Ustaw pręskość opadania ramienia w celu cięcia za pomocą zaworu.

Uwaga: Jeśli zbyt mocno będziesz zamykał przepustnicę, gniazdo zaworu może się przecierać co
powoduje wycieki. Dlatego zamykaj zawsze zawór delikatnie.
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3.3.

Konfiguaracja maszyny
Tryb konfiguracji maszyny uaktywnia się po włączeniu pulpitu sterowniczego.
Włącznik musi być w pozycji “0”.

Ovládání stroje
Bedienung der Maschine
Machine control

Po włączeniu pozycji “0” pojawia się następujący ekran.

Zresetuj wyświetlacz naciskając F2.

3.3.1.

SERVIS
Po naciśnięciu F1 można ustawić parametry servis które są zabezpieczone hasłem
(947).

Sterowanie i poruszanie się w trybie SERVIS za pomocą klawiszy F1 - F4.
Na wyświetlaczu

Opis
Prędkość ostrza




Stała przy obliczaniu wartości
wyświetlanych prędkości ostrza
z wejścia analogowego.
F1 powrót, F4 następny ekran, F2
wprowadź wartość
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Czujnik
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Czujnik ramienia
(akcesoria dodatkowe)
Używany do sprawdzenia działania
czujnika na ramieniu
Tylko do odczytu
F1 powrót, F4 następny ekran menu

Czas zacisku imadła
Wyświetla czas zacisku imadła w
ms.
F1 powrót, F4 następny ekran
menu, F2 wprowadź wartość

Rodzaj maszyny.




3.3.2.

Wyświetla rodzaj maszyny
(wartość ustawiona przez
producenta)
Tylko do odczytu

KONFIGURACJA
Po naciśnięciu F4 można wprowadzić parametry ustawień które nie są
zabezpieczone hasłem.

Sterowanie i poruszanie w KONFIGURACJI za pomocą klawiszy F1 - F4.
Na wyświetlaczu

Opis
Koniec cyklu
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Na górze – ramię po cięciu
rozpoczyna z miejsca nad
materiałem i cykl cięcia kończy się
Na dole – ramię po cięciu pozostaje
w dolnej pozycji, nie ma nad nim
materiału
F1 powrót, F4 następny ekran, F2
wprowadź wartość
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Wyłącz silnik po cięciu




Górne imadło



Pozwala włączyć/wyłączyć górne
imadło w procesie cięcia
F1 powrót, F4 następny ekran, F2
wprowadź wartość

Ovládání stroje
Bedienung der Maschine
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Pozycja górna – ramię piły podnosi
się po cięciu a następnie wyłącza się
napęd ostrza piły.
Pozycja dolna – napęd piły
taśmowej wyłącza się zaraz po
cięciu.
F1 powrót, F4 następny ekran

Czas otwarcia imadła



Wyświetla czas otwarcia imadła w
ms.
F1 powrót, F4 następny ekran, F2
wprowadź wartość

Czas otwarcia górnego imadła



Wyświetla czas otwarcia górnego
imadła w ms.
F1 powrót, F4 następny ekran, F2
wprowadź wartość

Wyłączenie jednostki hydraulicznej


Wyłączenie jednostki hydraulicznej
gdy maszyny pozostaje bezczynna



F1 powrót, F4 następny ekran, F2
wprowadź wartość

Język



Wybierz język menu
F1 powrót, F4 następny ekran, F2
wprowadź wartość

43

Wyświetlanie prędkości
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Wyświetlanie prędkości taśmy
zgodnie z wybranymi jednostkami
(m / min or ft / min)
F1 powrót, F4 następny ekran, F2
wprowadź wartość
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3.4.

Komunikaty o błędach
Błąd

Informacja

Przycisk Total Stop jest aktywny.
Przekręć przycisk TOTAL STOP zgodnie
ze strzałkami. Wciśnij F4 aby potwierdzić
błąd.

Ovládání stroje
Bedienung der Maschine
Machine control

Przycisk bezpieczeństwa (poz. 3 na
pulpicie sterowniczym) nie jest
WŁĄCZONY.
Wciśnij F4 żeby potwierdzić błąd.

Ostrze piły nie jest prawidłowo
naprężone.
Wciśnij F4 aby potwierdzić błąd.

Ochrona temperatury silnika jest
aktywna. Nie przeciążaj piły!
Wciśnij F4 aby potwierdzić błąd.
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3.5.

Sterowanie maszyną

3.5.1.

Cykl półautomatyczny
1.

Podnieś ramię piły na najwyższą wysokość wciskając

2.

Otwórz imadło wciskając prycisk

3.

Zaciśnij materiał w imadle wciskając

4.

Obniż zderzak do około 10 mm nad materiałem wciskając

.

.

.

.

Uwaga!
Nie przykładaj ramienia do materiału kiedy napęd piły
taśmowej nie jest uruchomiony! Nie przykładaj ramienia do
materiału zbyt szybkim ruchem! Piła może zostać
uszkodzona!

5.

Ustaw maksymalną wysokość ramienia za pomocą

.

Jeżeli wysokość ramienia nie została ustawiona pojawi się następująca
wiadomość.

Wciśnij przycisk F4 i ustaw pozycję ramienia za pomocą
następnie potwierdź wciskając F2.
6.

i

Wciśnij przycisk START (pozycja 4) cyklu półautomatycznego.
Ustaw prędkość piły według rodzaju przycinanego materiału.
Ustaw prędkość opadania ramienia za pomocą zaworu regulującego (pozycja 9).

Uwaga!
Wciśnij„6“ (STOP cyklu półautomatycznego). W przypadku
niebezpieczeństwa obrażeń lub uszkodzenia przecinarki,
wciśnij przycisk awaryjny TOTAL STOP “7”!

7.

46

Piła taśmowa zaciska materiał w imadle i tnie go.
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8.

Otwórz imadło. Jeżeli imadło nie jest otwarte, możesz je otworzyć przyciskiem

.
9.

3.5.2.

Możesz powtórzyć cały proces.

Przerwanie cyklu
Przycisk STOP
Półautomatyczny cykl zostaje przerwany po naciśnięciu przycisku STOP
(pozycja 6) cyklu półautomatycznego.
Ramię jest uniesione na najwyższą wysokość a napęd piły taśmowej zostaje
zatrzymany.
Poprzez naciśnięcie przycisku START (pozycja 4) cyklu półautomatycznego
możesz rozpocząc cykl.

Ovládání stroje
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»

Przycisk TOTAL STOP
W przypadku niebezpieczeństwa, naciśnij przycisk TOTAL STOP (pozycja
7).
Po naciśnięciu przycisku TOTAL STOP, napęd piły tasmowej jest
natychmiast wyłączony a opadanie ramienia zatrzymane.
Reaktywacja
1.

Przekręć przycisk TOTAL STOP zgodnie ze strzałkami (na przycisku).

2.

Włącz Obwód bezpieczeństwa przyciskiem (pozycja 3).

3.

Wciskając przycisk START (pozycja 4) cyklu półautomatycznego,
możesz rozpocząć cykl. Ramię unosi się do najwyższej pozycji a piła
taśmowa rozpoczyna cykl.
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3.6.

Ustawienie piły taśmowej

3.6.1.

Ustawienie prędkości cięcia
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Można zmieniać prędkość piły taśmowej w zakresie od 20 do 90 m/min. Możesz
następująco wpływać na ustawienie prędkości.
Użyj przetwornika częstotliwości przyciskiem 8 (pozycja na pulpicie sterowniczym)
aby ustawić odpowiednią prędkość piły taśmowej. Można zobaczyć prędkość na
wyświetlaczu. Prędkość taśmy jest wyświetlana na ekranie 1 (pozycja na pulpicie
sterowniczym) podczas jednego cyklu półautomatycznego.

3.6.2.

Ustawienie prędności obniżania ramienia
Ustaw prędkość obniżania ramienia do cięcia za pomocą zaworu regulacyjnego 9
(pozycja na pulpicie sterowniczym).



Ustaw niższą prędkość obniżania ramienia do cięcia obracając włącznik zgodnie
ze wskazówkami zegara.



Ustaw wyższą prędkość obniżania ramienia do cięcia obracając włącznik
przeciwnie do wskazówek zegara.

Uwaga:
Jeżeli będziesz zamykać przepustnicę zbyt szczelnie, zawór
może się ścierać co spowoduje wyciek. Dlatego zawsze
delikatnie zamykaj zawór.

3.6.3.

Kątowe ustawienie cięcia
Można ustawić kąt cięcia od -60° do +60°.
1.

Unieś ramię.
utáhnout
festziehen
tighten

povolit
lösen
loosen

2.

Poluzuj dźwignię konsoli i ustaw żądany kąt cięcia. Ustawienie kąta cięcia jest
wyświetlone na wyświetlaczu nad dźwignią zabezpieczającą.

3.

Dociśnij dźwignię zabezapieczającą konsoli.

4.

Przesuń imadło zgodnie z ustawionym kątem cięcia. Przesuń imadło w prawo
dla kąta cięcia poniżej 0°, przesuń imadło w lewo dla kąta cięcia powyżej 0°.
kąt < 0°
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Ustaw ramię w pozycji 0° i naduś przycisk zerujący kąt (na
skrzynce rozdzielczej pod włącznikiem głównym) po
uruchomieniu maszyny głównym włącznikiem. Kąty i pomiary
są zabezpieczone.

Optymalne ustawienie rozpiętości kostek prowadzących
Jeśli chcesz otrzymać gładkie i precyzyjne cięcie, pomocne jest
umieszczenie kostki prowadzącej jak najbliżej materiału.

3.6.5.

1.

Zwolnij dźwignię lewej listwy i przesuń lewą część aparatury
prowadzącej tak żeby krawędź lewej kostki prowadzącej była jak
najbliżej ciętego materiału.

2.

Opuść ramię do najniższej pozycji i sprawdź umiejscowienie kostki
prowadzącej w stosunku do miejsca ładowania imadła. Kostka
prowadząca musi być w odległości co najmniej 10 mm od miejsca
ładowania imadła.

3.

Dociśnij dźwignię i jeszcze raz sprawdź ustawienia kostki prowadzącej, tak żeby
nie było kolizji z szczęką imadła.

Ustawienie nacisku cięcia
Przecinarka taśmowa Transverse 610.440 DGH jest wyposażona w
automatyczny regulator posuwu w dół na obu kostkach prowadzących.
Ustawienie regulatora posuwu w dół wykonuje się za pomocą koła
regulującego na kostce prowadzącej. Przykręcając koło zwiększasz nacisk.
Odkręcając koło zmniejszasz nacisk.

Obrazek

Metoda działania

1.

Jedno widoczne nacięcie – Materiał
pełny powyżej 300 mm.
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Obrazek

3.7.

3.7.1.

3.7.2.

Metoda działania

2.

2 widoczne nacięcia – Materiał pełny od
100 -300 mm.

3.

3 widoczne nacięcia



Profile o grubości ścianki od 10–15 mm.



Profile o wymiarach 200–500 mm.



Materiał pełny 100 mm

4.

4 widoczne nacięcia



Profile o grubości ścianki do 10 mm.



Profile o wymiarach do 200 mm

Mocowanie materiału


Nigdy nie przechodź pod ładunkiem!



Nigdy nie wchodź się na podajnik rolkowy!



Nie trzymaj materiału podczas zaciskania się imadła! Imadło może wyrządzić
krzywdę!

Dobór urządzenia przenoszącego


Używaj trwałych urządzeń do podnoszenia i przenoszenia materiału!



Przenoś materiał tylko za pomocą wózka widłowego lub użyj lin zawieszenia i
dźwigu!



Nie używaj wózka widłowego ani dźwigu jeśli nie posiadasz na nie uprawnień!

Mocowanie

Włóż materiał do imadła i upewnij się że nie może się on poruszać w imadle albo
z niego wypaść po zaciśnięciu. Jeżeli tniesz długie części materiału (np. rury)
musisz użyć podajnika rolkowego aby przesunąć materiał w kierunku piły
taśmowej. Skontaktuj się z firmą Bomar aby uzyskać więcej informacji na
temat podajników rolkowych.
Upewnij się że podajnik jest wystarczająco długi i materiał z niego nie wystaje.
Uważaj szczególnie przy okrągłych materiałach aby zawsze stały na dwóch
pionowych rolkach i nie wypadły z podajnika.
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3.7.3.

Cięcie w pakietach
Jeżeli chcesz ciąć materiał w pakietach, znajdziesz tu zalecenia dotyczące
umieszczenia pakietów.
Pakiet okrągłego materiału: Przy materiałach okrągłych upewnij się że belki są
położone tak jak na obrazku. Jeżeli zostaną położone w inny sposób możesz mieć
problem z ich poruszaniem.

Przed zespawaniem, wyłącz główny włącznik maszyny. Pola magnetyczne, które
często pojawiają się przy spawaniu mogą uszkodzić sterowanie.
Pakiety kwadratowe:

Ovládání stroje
Bedienung der Maschine
Machine control

Zawsze zespawaj materiał na tylnim końcu pakietu aby się nie mógł się poruszać.

Uwaga:
Nie wszystkie kształty materiałów są odpowiednie do cięcia
w pakietach. Trzymaj się zaleceń swojego dostawcy
przecinarek taśmowych w zakresie materiałów do cięcia w
pakietach.
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4.

Serwisowanie
maszyny
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Demontaż piły taśmowej
1.

Wybierz przycisk – „Unieś ramię przecinarki“ do najwyższej pozycji. Jeśli
przecinarka się zrywa naciśnij przycisk “Unieś ramię przecinarki” i “Uruchom
agregat hydrauliczny“.

2.

Zwolnij dźwignię zabezpieczającą uchwytu lewej kostki prowadzącej i całą lewą
część prowadzenia wraz z przesunięciem lewej osłony w prawo.

3.

Zdemontuj lewą osłonę przecinarki taśmowej. Osłona jest przykręcona za
pomocą śruby.

4.

Poluźnij blokady na tylniej osłonie ramienia.

Údržba stroje
Wartung /
Machine service

4.1.

54

Manual version:
Manual rev.:

2.21 / Feb. 2015
2

Dokręć śruby na obu kotkach prowadzących. Piła jest zwalniana na kostkach
prowadzących.

6.

Poluzuj naprężanie piły taśmowej za pomocą śruby. Można już wyjąć
przecinarkę z kół.

7.

Wyjmij przecinarkę taśmową z kół.

8.

Ostrożnie wyjmij piłę z kostek wiodących.

Údržba stroje
Wartung
Machine service

5.

55

Instalacja piły taśmowej
1.

Przed instalacją wyczyść wszystkie koła i prowadnice dokładnie, usuwając
wszelkie resztki wiórów i brudu.

2.

Zamocuj piłę na obu kostkach wiodących. Upewnij się że piła leży na obu kołach
i jest wypchnięta do góry.

3.

Włóż przecinarkę na oba koła prowadzące. Upewnij się, że tylna część
przecinarki pasuje do krawędzi kół.

4.

Naciągnij przecinarkę taśmową za pomocą śruby aby nie wypadła z kół.

Údržba stroje
Wartung /
Machine service

4.2.
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Zwolnij śrubę na obu kostkach wiodących aby umożliwić poruszanie się
przecinarki na kołach prowadzących.

6.

Zamknij tylną pokrywę zderzaka.

7.

Zainstaluj lewą osłonę ochronną przecinarki taśmowej.

Údržba stroje
Wartung
Machine service

4.3.

5.

Naprężenie piły taśmowej i przegląd
Prawidłowe naprężenie przecinarki taśmowej to jedno z najważniejszych kryteriów
które mają wpływ na dokładność i żywotność piły. Napręż piły taśmowe, stosując się
do zaleceń producenta.

4.3.1.



Włącz agregat hydrauliczny po instalacji piły, sprawdź naprężenie przecinarki
przy użyciu manometru (strzałka 1) .



Użyj śruby (strzałka 2) aby naprężyć przecinarkę aż napręży się do zalecanej
wartości.

Naprężanie piły taśmowej
Aby naprężyć piłę użyj Tenzomatu – Akcesoria specjalne
Prawidłowe naprężenie piły taśmowej to jedno z najważniejszych kryteriów które
mają wpływ na dokładność i żywotność piły. Napręż piły taśmowe, stosując się
do zaleceń producenta.
1.

Piła nie może wypaść z kół po ustawieniu.
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4.3.2.

2.

Zainstaluj Tenzomat na pile i zabezpiecz śrubami.

3.

Napręż piłę taśmową aż napręży się do zalecanej wartości

Przegląd piły taśmowej
Sprawdź piłę przy kostkach wiodących i na kołach

4.4.

1.

Sprawdź czy piła jest prawidłowo ustawiona w kostkach wiodących

2.

Włącz napęd piły a po 10 sekundach wyłącz go. Jeżeli nie można włączyć
napędu, ustaw wyłącznik krańcowy naprężenia piły.

3.

Wyłącz główny włącznik.

4.

Otwórz osłonę (osłony) kół i sprawdź umiejscowienie piły na obu kołach.



Jeżeli odległość pomiędzy tyłem piły a kołnierzem koła wynosi 1 mm,
ustawienie jest prawidłowe.



Jeżeli odległość jest większa niż 1 mm, lub piła znajduje się na kołnierzu koła,
ustaw piłę.

5.

Zamknij osłonę piły.

Ustawienie pracy piły na kole napinającym
Należy regularnie robić przegląd działania na kole napinającym. Przegląd należy
robić po każdej wymianie piły.

4.4.1.

Przegląd pracy piły taśmowej
Jeżeli działanie nie jest prawidłowe może być spowodowane następującymi
problemami:
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Piła wypada z kół – Przecinarka i osłona ochronna mogą być uszkodzone.



Piła pracuje na kołnierzu kola – Przecinarka i obręcz koła mogą być
uszkodzone

1.

Uruchom i zatrzymaj napęd piły.

2.

Wyłącz główny włącznik!
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Otwórz tylną osłonę piły.

4.

Sprawdź jak piła jest umieszczona na kołach.



Jeżeli odległość tylniej części piły od obręczy koła wynosi 1 mm, ustawienie jest
prawidłowe.



Jeżeli odległość jest większa niż 1 mm, lub piła pracuje na obręczy koła, piła
musi być ustawiona.

Údržba stroje
Wartung
Machine service

3.

4.4.2.

Regulacja działania piły

Piła jest regulowana za pomocą śruby (strzałka) w kostce napinajęcej na ramieniu
piły. Odpowiednia odległość tylnej części piły od obręczy koło wynosi 1 mm.


Przekręcając śrubę w prawo, przecinarka jest bliżej obręczy koła napinającego.



Przekręcając śrubę w lewo, piła jest dalej od obręczy koła napinającego

Sprawdź jeszcze raz ustawienie piły.

4.5.

Ustawienie wyłącznika krańcowego naprężania piły
taśmowej
Kiedy piła jest wymieniana naprężenie piły tasmowej musi zostać sprawdzone za
pomocą TENZOMATu. Ustaw wyłącznik krańcowy naprężęnia piły taśmowej.
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4.6.

1.

Odkręć osłonę naprężęnia piły taśmowej.

2.

Zwolnij nakrętkę i przekręcaj śrubę wyłącznika krańcowego aż śruba się odkręci.

3.

Przykręcaj śrubę dopóki wyłącznik się nie zaciśnie. Zabezpiecz śrubę nakrętką.
Wyłącznik krańcowy jest ustawiony.

Ustawienie kostek prowadzących
Kostki są ustawione przez producenta. Kostki są zabezpieczone dwoma
zawleczkami. Nie jest konieczne ustawianie kostek prowadzących.

4.7.

Ustawienie metalowych prowadnic
Ustawienie metalowych prowadnic jest jednym z najważniejszych kryteriów
mających wpływ na dokładność i żywotność piły. Dlatego należy sprawdzać
regularnie czy ustawienie jest prawidłowe.
1. Zwolnij śrubę. Śruba trzyma prowadnicę w kostce prowadzącej. Upewnij się, że
prowadnica metalowa nie wypada.

2. Dociśnij prowadnicę trzema śrubami. Sprawdź czy prowadnica nie stawia zbyt
dużego oporu podczas pracy piły. Jeśli można poruszać taśmę bez oporu prowadnice
są prawidłowo ustawione.
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3. Dokręć śrubę. Śruba trzyma prowadnicę w kostce prowadzącej. Upewnij się, że
prowadnica nie jest uszkodzona.

Upewnij się , że prowadnica nie stawia zbyt dużego oporu, inaczej żywotność piły i
napędu skraca się.

4.8.

Ustawienie dolnego położenia ramienia
Najniższy punkt ogranicza najniższą pozycję ramienia. Ten punkt powinien być
sprawdzany co najmniej raz w miesiącu. Jeżeli jest on nieprawidłowo ustawiony, stół
do cięcia może zostać uszkodzony lub materiał nie będzie całkowicie pocięty.

4.9.

1.

Unieś ramię piły do maksymalnej wysokości.

2.

Zwolnij nakrętkę śruby i ustaw na żądaną wartość.

3.

Zabezpiecz śrubę nakrętką.

4.

Ustaw wyłącznik krańcowy dolnego położenia ramienia.

Ustawienie wyłącznika krańcowego dolnego położenia
ramienia
Jeżeli najniższy punkt został ustawiony, wyłącznik krańcowy musi zostać ponownie
ustawiony.
Sprawdź ustawienie
Opuść ramię do najniższej pozycji. Jeżeli ramię znajduje się w najniższym punkcie a
wyłącznik krańcowy reaguje, ustawienie jest prawidłowe. Jeżeli wyłącznik nie reaguje
prawidłowo musi zostać ustawiony.
Ustawienie wyłącznika krańcowego
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4.10.

1.

Zwolnij nakrętkę śruby wyłącznika i odkręć śrubę.

2.

Opuść ramię piły do najniższego punktu i uruchom napęd piły.

3.

Wykręć śrubę wyłącznika aż napęd zostanie zatrzymany.

4.

Zabezpiecz śrubę nakrętką i sprawdź ustawienia wyłącznika krańcowego
ponownie.

Regulacja kostki zabezpieczającej dźwigni obrotowej
Kostka zabezpieczająca jest regulowana przez producenta, ale jeśli ramię piły nie jest
zabezpieczone, kostka zabezpieczająca musi zostać wyregulowana. Sprawdzaj
działanie kostki regularnie; jeżeli konsola nie jest dobrze przymocowana może
pojawić się niedokładność.

1.

Zwolnij śrubę dźwigni zabezpieczającej.

2.

Przekręcaj za pomocą dźwigni w lewo aż do końca i na nowo przykręć śrubę.

3.

Zabezpiecz konsolę za pomocą dźwigni i przeprowadź przegląd.

Jeżeli ustawienie jest prawidłowe, ramię piły nie może się obracać.

4.11.

Ustawienie czujnika ciśnienia
Zachowaj ostrożność przy pracy na układzie hydraulicznym.
W układzie hydraulicznym jest ciśnienie nawet po wyłączeniu
agregatu hydraulicznego!
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Włącznik ciśnienia jest umieszczony na siłowniku hydraulicznym.



Wyciągnij elastyczną osłonę czujnika ciśnienia (ostrożnie – nie wolno uszkodzić
wylotów).



Ustaw czułość czujnika ciśnienia za pomocą śrubokrętu.



Przekręcając śrubokręt w lewo zwiększasz czułość; przekręcając w prawo
zmniejszasz czułość.

Údržba stroje
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Sprawdż ustawienia wyłącznika krańcowego:


Imadło jest zacisnięte – Światełka kontrolne układu sterowania świecą się



Imadło jest otwarte – Światełka kontrolne układu sterowania nie świecą się



Imadło jest w ruchu – Światełka kontrolne nie świecą się ani nie mrugają,

Z powrotem umieść osłonę na czujniku ciśnienia po ustawieniu

4.12.

Ustawienie ciśnienia układu hydraulicznego
Zachowaj ostrożność przy pracy na układzie hydraulicznym.
W układzie hydraulicznym jest ciśnienie nawet po wyłączeniu agregatu
hydraulicznego!
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Wyłącz maszynę. Wyjmij połączenia śrubowe z węża imadła.



Przykręć manometr w miejsce śruby (gwint G1/4") o zasięgu 0 – 60 bar.

Włącz maszynę, przekręć włącznik za pomocą klawisza do pozycji
“trybu ustawień”.
Pracuj teraz bardzo ostroż nie!!!


Obwód hydrauliczny może być pod ciśnieniem jeśli naciśniesz przycisk zacisku
imadła na pulpicie sterowniczym.



Poluzuj nakrętkę śruby nastawczej .



Ustaw ciśnienie za pomocą śruby nastawczej i ciśnieniomierza. Jeżeli
wymagane ciśnienie zostało już ustawione, zamocuj nakrętkę. Wyłącz główny
włącznik maszyny.

Wyjmij ciśnieniomierz i dokręć z powrotem wąż imadła.
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4.13.

Regulacje szczotki
Szczotka do usuwania wiórów z piły taśmowej wpływa na trwałość cięcia, żywotność
piły taśmowej, prowadnice metalowe i w końcu dokładność cięcia. Ustawienie
szczotki musi być sprawdzana na kazdej zmianie.
Podnieś osłonę ramienia.

2.

Zwolnij śruby uchwytu szczotki.

3.

Szczotka musi dotykać zębów piły taśmowej.

Údržba stroje
Wartung
Machine service

1.

Uwaga!
Szczotka nie może dotykać całości powierzchni.
4.

4.13.1.

Dokręć śruby uchwytu szczotki po wyregulowaniu szczotki.

Ustawienie regulacji nacisku cięcia
Ustaw regulator za pomocą gałki. Znajduje się on pod gałką. Ustaw go na drugi
wpust. Jest widoczne jedno nacięcie (poz. 1, 2).
Przykręć śrubę do maksimum, lub zawór się zablokuje (poz. 3).
Teraz ramię może byc swobodnie podnoszone do góry, ponieważ ruch ramienia jest
blokowany przez zawór regulujący.
Nacisnij przycisk „ ramię piły w dół”
Wkręć śrubę aż osiągniesz optymalną prędkość opadania ramienia.
Optymalna prędkość opadania ramienia to ok. 35 sec.
Zabezpiecz śrubę regulującą za pomocą nakrętki po osiągnięciu prędkości opadania.
Włącz silnik napędu i sprawdź ponownie prędkość opadania ramienia.
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4.13.2.

Regulacja przepustnicy
1.

Wyłącz maszynę włącznikiem głównym. Delikatnie zamknij przepustnicę.

A
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B

2.

Śruba (poz. A) musi być obok blokady (poz. B), kiedy zawór jest zamknięty.

3.

W przeciwnym razie musisz poluzować śrubę ślimakową, podnieść plastikowe
pokrętło i maksymalnie jak najmocniej zamknąć zawór regulujący. Następnie
poluzuj śrubę i zdejmij plastikowe pokrętło. Włóż je z powrotem tak aby śruba
była obok blokady kiedy zawór jest zamknięty. Następnie z powrotem zamocuj
śrubę.

4.

Włącz maszynę i przetestuj regulację posuwu w dół.
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4.14.

Środki chłodnicze i usuwanie wiórów

Jakość środka chłodniczego
pogorszy się z powodu:

Jeżeli roztwór jest zbyt słaby:

Jeżeli rotwór jest zbyt silny:

używania zanieczyszczonej
wody



obniżona jest ochrona przed
korozją



chłodzenie pogarsza się



zwiększa się ilość piany



nieczystości



smarowanie jest gorsze



stabilność emulsji się pogarsza



zanieczyszczeń (hydraulika,
przekładnie)



atak drobnoustrojów jest
bardziej prawdopodobny



pojawiają się lepkie
pozostałości



wysokiej temperatury podczas
pracy



braku cyrkulacji powietrza



nieprawidłowego stężenia

4.14.1.

Údržba stroje
Wartung
Machine service



Przegląd chłodziwa
Stan środka chłodniczego ma ogromny wpływ na jakość cięcia i żywotność maszyny.
Żywotność płynu chłodniczego to 1 rok, po tym czasie zalecamy zmianę płynu
chłodniczego. Ten czas zależy od stopnia zanieczyszczenia płynu chłodniczego
(zwłaszcza olejami) i od innych czynników.
Sprawdzaj co jakiś czas poziom płynu chłodniczego i działanie pompy!
Uwaga:
Jeśli stan płynu chłodniczego nie jest zadowalajacy, płyn
chłodniczy należy wymienić.
Sprawdź stan środka chłodniczego według poniższej tabeli:

Sprawdzenie

Przedział
czasu

Poziomu płynu

codziennie

wizualnie

zbyt niski

Po sprawdzeniu stężenia,
uzupełnij wodą lub emulsją

Stężenie

codziennie

refraktometr
gęstościomierz

Zbyt wysokie
Zbyt niskie

Uzupełnij wodą
Uzupełnij emulsją bazową

Zapach

codziennie

za pomocą
węchu

Nieprzyjemny
zapach

Dobra wentylacja, dodanie
biocydów lub wymiana
chłodziwa

Zanieczyszczenie

codziennie

Za pomocą
węchu

Widoczne wycieki
oleju, osad, grzyb

Czyszczenie powierzchni,
naprawa przecieków, dodanie
biocydów lub środków
grzybobójczych lub zmiana
chłodziwa *

Ochrona przed
korozją

Kiedy to
konieczne

Wizualnie
test wiórów
Test Herberta

Niewystarczająca
ochrona przed
korozją

Testowanie stabilności, jeśli to
konieczne – zwiększ stężenie
lub wartość pH

Stabilność

Kiedy to
konieczne

refraktometr

olejowanie

Dodaj koncentrat, zapytaj
dostawcę

Reakcja piany

Kiedy to
konieczne

Test wstrząsowy

Zbyt dużo piany,
piana znika zbyt
wolno

Unikanie napowietrzania,
zwiększenie twardości wody,
increase water hardness, ix z
środek przeciwpieniący

Metoda

Stan

Zapobieganie

* Zgodnie z instrukcjami producenta

4.14.2.

Usuwanie wiórów
Wióry pojawiające się w trakcie cięcia muszą byc usuwane zgodnie z obowiązującymi
rozporządzeniami.


Pozwól wiórom odsączyć płyn!
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Napełnij wodoodporny pojemnik wiórami! Sprawdź czy pojemnik nie przecieka
ponieważ nawet po długim czasie odsączania wióry mogą wciąż posiadać
pozostałości chłodziwa.



Przekaż pojemnik firmie utylizującej upoważnionej do usuwania wiórów
zanieczyszczonych płynem chłodniczym. Nawet jeśli maszyna jest wyposażona w
instalację mikro-spray, wióry muszą również zostać przekazane firmie
utylizującej.

Údržba stroje
Wartung /
Machine service
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4.15.

Hydrauliczne, Oleje i smary

4.15.1.

Oleje do przekładni
W przekładniach, olej jest używany podczas całego cyklu życia przekładni. Zalecamy
wymianę oleju w przypadku naprawy.

Údržba stroje
Wartung
Machine service

Uwaga:
Podczas wymiany używaj olejów zalecanych przez BOMAR
lub olejów innych producentów, kt óre mają porównywalne
parametry.
Nie zapominaj, że olei mineralnych i syntetycznych nie
wolno mieszać!
Używaj olei o specyfikacji DIN 51517 w przekładniach. Wybierz klasę lepkości ISO VG
zgodnie z oryginalnym wlewem oleju.
Zalecane oleje i ilość w zależności od rodzaju przecinarki taśmowej
Przecinarka taśmowa

Olej w przekładni

Pojemność

Transverse 610.440 DGH

Shell Tivela S 320

1,8 l

Swarf conveyor

Shell Tivela S 320

0,075 l

Tabelka porównawcza olei w przekładni
Klasa lepkości

Producent
BP

ISO VG 100

ISO VG 220

ISO VG 320

Energol GR-XP 100

Energol GR-XP 220

Energol GR-XP 320

Castrol

Elf

Alpha SP 100

Alpha SP 220

Alpha MW 100

Alpha MW 220

Reductelf SP 100

Esso

Spartan EP 100

Mobil

Mobilgear 627

ÖMV

Reductelf SP 320

Spartan EP 220

Spartan EP 320

Mobilgear SHC 220

Mobilgear 632

Mobilgear 630
PG 220

Paramo

PP 7

Shell

Shell Omala 100

Total

Carter EP 100

4.15.2.

Reductelf SP 220
Reductelf Synthese 220

Paramo CLP 220

Paramo CLP 320

Shell Omala 220

Shell Omala 320

Shell Tivela S 220

Shell Tivela S 320

Carter EP 220

Carter EP 320

Smary
Zalecamy używanie smaru mydlonego litem, klasy NGLI-2 do smarowania. Różne
smary można mieszać, jeżeli ich baza olejowa i rodzaj konstystencji są identyczne.
Tabela porównawcza smarów:
Producent

BP
DEA

Rodzaj smaru
Energrease LS - EP
Paragon EP1
FETT EGL 3144

Esso
Beacon EP 1

69

Producent

Rodzaj smaru
Beacon EP 2

FINA

FINA LICAL M12
Microlube GB0

Klüber

Staburags NBU8EP

Údržba stroje
Wartung /
Machine service

Isoflex Spezial
Optimol

Optimol Longtime PD 0, PD1, PD2

Shell Aseol AG

ASEOL Litea EP 806-077

Texaco

Multifak EP1

4.15.3.

Smarowanie
Jest kilka miejsc na maszynie które należy okresowo smarować. Dzięki temu
maszyna działa poprawnie.
Miejsce smarowania

Smarowanie

Wiodące kostki prowadzące – smaruj olejem z obu
stron raz w tygodniu.

4.15.4.

Oleje hydrauliczne
Wymieniaj olej hydrauliczny raz w roku, ponieważ właściwości oleju mogą ulec
pogorszeniu i powodować problemy w urządzeniach hydraulicznych. Jeżeli układ
hydrauliczny jest wyposażony w filtr (2SF 56/48-0,063), wymień również filtr.

Uwaga:
Podczas wymiany, używaj olei zaleca nych przez BOMAR lub
olei innych producentów, które mają porównywalne
parametry. Nie zapominaj, że nie wolno mieszać olei
minaralnych i syntetycznych !
Używaj olei o specyfikacji DIN 51524-HLP, ISO 6743-4 i klasie lepkości ISO VG 32 w
agregatach hydraulicznych. Ilość oleju hydraulicznego – sprawdź w rozdziale
Sprawdzenie poziomu oleju hydraulicznego.
Tabela porównawcza olei hydraulicznych
Producent
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Rodzaj

Producent

Rodzaj

Agip

Oso 32

Ina

Hidraol 32 HD

Aral

Vitam GF 32

Klüber

Lamora HLP 32

Avia

Avilub RSL 32

Hungary

Hidrokomol P 32

Benzina

OH-HM 32

Mobil

Mobil DTE 25

BP

Energol HLP 32

ÖMV

HLP 32

Bulgaria

MX-M/32

Poland

Hydrol 30
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Producent

Rodzaj

Producent

Rodzaj

Hyspin AWS 32

Rumania

H 32 EP

Čepro

Mogul HM 32

Russia

IGP 30

DEA

Astron HLP 4hy6

Shell

Tellus Oil 32

Elf

Elfolna 32

Sun

Sunvis 846 WR

Esso

Nuto H 32

Texaco

Rando HD B 32

Fam

HD 5040

Valvoline

Ultramax AW 32

Fina

Hydran 32

Údržba stroje
Wartung
Machine service

Castrol
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4.15.5.

Konserwacja jednostki hydraulicznej

Údržba stroje
Wartung /
Machine service

Po 50 godzinach pracy lub najpóźniej 3 miesiące po pierwszym uruchomieniu należy
przeprowadzić pierwszą konserwację. To oznacza:



Sprawdzenie wszystkich śrub i połączeń, sprawdzenie czy w rurach i wężach nie
ma przecieku



Sprzewdzenie poziomu oleju hydraulicznego



Podczas pracy temperatura oleju nie powinna przekroczyć 60-70°C



Sprawdzenie działania elementów sygnalizujących (termometr, wskaźnik
poziomu, wskaźnik zanieczyszczenia filtra)



Sprawdzenie ustawienia ciśnienia pracy

Aby zapewnić wysoką wydajność zasilacza, producent zaleca przeprowadzać
przeglądy w niniejszych przedziałach czasowych
codziennie

co tydzień

co miesiąc

co trzeci
miesiąc

co sześć
miesięcy

co roku

Poziom

-

•

-

-

-

-

Temperatura

-

•

-

-

-

-

Stan

-

-

•

-

-

-

Wymiana

-

-

-

-

-

•

-

-

-

-

-

-

•

-

-

-

-

-

•

-

-

-

-

-

Uszkodzeń

•

•

-

-

-

-

Hałasu-(poziom)

•

-

-

-

-

-

Wskaźników

-

-

•

-

-

-

Przedział czasu
Płyn hydrauliczny

Filtr
Wymiana
Sprawdzenie
Zewnętrznych
wycieków
Zanieczyszczenia

4.15.6.

Sprawdzanie poziomu oleju hydraulicznego

Wyciagnij wskaźnik i sprawdź stan oleju. .
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Uzupełnij olej hydrauliczny jesli to konieczne. Zawsze używaj filtra (10 m lub
lepszego) kiedy uzupełniasz olej. Zapobiegasz wprowadzaniu zanieczyszczeń do
układu hydraulicznego i problemom z układem hydraulicznym.

4.16.

Czyszczenie maszyny
Oczyść maszynę z płynu chłodniczego i zanieczyszczeń po każdej zmianie.
Konserwuj powierzchnie prowadnic:
Szczęki zaciskowe imadła.



Prowadnice podajnika.



Powierzchnie ładowania imadła.

4.17.

Wymiana zużytych części

4.17.1.

Wymiana metalowych prowadników

Údržba stroje
Wartung
Machine service



Jeżeli nie można ustawić prowadników metalowych muszą zostać wymienione.

1.

Wyjmij wąż prowadzący do środka chłodzącego i zdemontuj piłę taśmową oraz
kostkę prowadzącą piły taśmowej.

2.

Przymocuj kostkę prowadzącą do imadła. Zwolnij śruby zaciskowe obu
metalowych prowdnic i wyjmij je.

73

Údržba stroje
Wartung /
Machine service
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3.

Wykręć śrubę regulującą prowadnicy.

4.

Wykręć śrube regulującą prowadnicy jak najdalej od kostki prowadzącej tak
żeby nie można było zobaczyć jej z wewnętrznej strony.

5.

Wyjmij regulowaną prowadnicę.

6.

Włóż nowe metalowe prowadnice i przykręć.

7.

Zainstaluj kostkę do uchwytu i podłącz chłodzenie.

8.

Wyreguluj metalowe prowadnice.
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4.17.2.

Wymiana łożyska pchającego
Jeżeli nie można wyregulować chwytania pakietu, a łożysko pchające jest zużyte
należy je wymienić.

Údržba stroje
Wartung
Machine service

Stan łożyska można zobaczyć na kostce od spodu, dla lepszego oglądu można wyjąć
uchwyt łożyska z kostki.
Jeżeli łożysko jest zużyte jest na nim widoczne wyżłobienie.
Wymiana łożyska
Odłącz gumowy wąż od dostawy środka chłodniczego, wykręć regulator nacisku
cięcia. Regulator chwytania powinien być wciąż podłączony do systemu
hydraulicznego. Zdemontuj kostkę prowadzącą piły taśmowej.

1.

Zamocuj kostkę prowadzącą do imadła za pomocą klucza imbusowego nr 3,
zwolnij śrubę mocującą uchwyt łożyska.

2.

Wyjmij uchwyt łożyska z kostki prowadzącej.

75

Údržba stroje
Wartung /
Machine service

3.

Zamocuj wałek w imadle.

Uwaga:
Imadło ma aluminiowe szczęki, należy zastosować środek
aluminiowy aby chronić wałek przed uszkodz eniem.
4.

Wyjmij wałek łożyska z uchwytu łożyska za pomocą pobijaka.

5.

Sprawdź wszystkie części i usuń zużyte.

Uwaga:
Imadło ma aluminiowe szczęki, należy zastosować środek
aluminiowy aby chronić wałek przed uszkodzeniem.

6.
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Przymocuj uchwyt do imadła.
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Włóż łożysko i podkładki a wałek wstaw na swoje miejsce.

8.

Wałek nie może wychodzić poza uchwyt inaczej regulator chwytania pakietów
działa gorzej.

9.

Wstaw kostkę prowadzącą do uchytu i zamocuj go za pomocą klucza
imbusowego i śrub.

Údržba stroje
Wartung
Machine service

7.

10. Zamocuj kostkę na uchwycie kostki prowadzącej, zamocuj regulator nacisku
cięcia i podłącz chłodziwo.
11. Ustaw kostkę prowadzącą, prowadnice metalowe i regulator nacisku cięcia.

4.17.3.

Wymiana rolek prowadzących piły taśmowej

Uwaga:
Rolki prowadzące muszą zostać wymienione ra zem w obu
kostkach prowadzących !
Jeżeli piła taśmowa nie jest odpowiednio prowadzona przez rolki prowadzące, lub
gdy rolki prowadzące są zużyte, rolki muszą zostać wymienione.
1.

Zdemontuj piłę taśmową.

2.

Wyjmij wąż gumowy z otworu środka chłodniczego, odkręć regulator nacisku
cięcia.

3.

Regulator chwytania powinien zostać połączony z układem hydrauliczny.

4.

Zdemontuj kostkę prowadzącą piły taśmowej.
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Dokręć kostki prowadzące do imadła i zdemontuj oba mimośrody z łożyskami w
następujący sposób.

6.

Wykręć nakrętki z mimośrodów za pomocą klucza nr 14 i klucza nr 16.

7.

Usuń podkładkę z mimośrodu.

8.

Wyjmij mimośród z łożyska za pomocą pobijaka.

9.

Wyciągnij mimośrody z kostki.

Údržba stroje
Wartung /
Machine service

5.
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10. Wymień oba łożyska i inne zużyte części.

Údržba stroje
Wartung
Machine service

11. Włóż mimośrody do kostek.
12. Załóż nakładkę na krótszy mimośród a ring na dłuższy mimośród. Natępnie
dodaj oba mimośrody łożysk i przymocuj je do mimośrodu.

Uwaga:
Nie zapomnij umiejscowienia mimośrodu w kostce.
13. Krótszy mimośród jest umieszczony z boku śrub dociskowych kostki wiodącej.

14. Nałóż podkładki na łożyska.

15. Dokręć nakrętki zabezpieczające na mimośrody za pomocą dwóch kluczy.

16. Włóż część piły taśmowej do kostki prowadzącej (c. 15 – 20cm).
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17. Nastaw mimośród za pomocą kluczy, piła taśmowa musi być na środku. Rolki
prowadzące nie mogą zbyt mocno naciskać na taśmę, ale obracać się
swobodnie podczas pracy taśmy.
Optymalna odległość pomiędzy taśmą a rolką wynosi 0,05 mm.

Údržba stroje
Wartung /
Machine service

18. Usuń testową część piły taśmowej z kostki prowadzącej i dokręć kostkę
prowadzącą do maszyny, wyreguluj ją.
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4.17.4.

Wymiana szczotki
Jeżeli szczotka usuwająca wióry nie spełnia swojej funkcji, musi zostać wymieniona.
Przytrzymaj wałek szczotki za pomocą klucza

2.

Zwolnij nakładkę szczotki, wymień zużytą szczotkę na nową, dokręć nakładkę.

3.

Dokręć szczotkę do piły taśmowej

Údržba stroje
Wartung
Machine service

4.17.5.

1.

Wymiana koła napinającego
1.

Zdemontuj piłę taśmową.

2.

Odkręć śrubę i zdejmij podkładkę.

3.

Wyciagnij koło za pomocą ściągacza trójramiennego. Jeżeli łożysko zostało,
wyciągnij je również.
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Údržba stroje
Wartung /
Machine service
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4.

Sprawdź łożyska koła napinającego i wymień je na nowe.

5.

Wyczyść wał i posmaruj go olejem. Zamocuj ring zabezpieczający do wpustu.

6.

Zamocuj łożysko na wale i przesuń je do ringa zabezpieczającego. Nałóż
pierścień dystansowy na wał i przesuń do łożyska.

7.

Włóż krążek zabezpieczający do dziury w kole.

8.

Włóż łożysko do dziury w kole i przyciśnij do krążka zabezpieczającego.
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9.

Połóż koło na wale i dokręć.

Údržba stroje
Wartung
Machine service

10. Wciągnij koło na wał.

11. Dokręć podkładkę.
12. Zamocuj piłę taśmową. Wymiana koła została zakończona.

4.17.6.

Wymiana koła napędowego
1.

Zdemontuj piłę

2.

Odkręć śruby i zdejmij podkładkę.

3.

Wyciągnij koło z wału za pomocą ściągacza trójramiennego.
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Údržba stroje
Wartung /
Machine service

4.17.7.

4.

Zainstaluj koło na wale. Włóż wpust.

5.

Przykręć koło napinające do dziury w wale. Wciągnij koło na wał.

6.

Przykręć podkładkę.

7.

Zamocuj piłę. Koło zostało wymienione

Wymiana pompy chłodzącej
Uwaga:
Tylko przeszkolony pracownik może przeprowadzić
przyłączenie!! Porażenie prądem może mieć śmiertelne
skutki! Nie wykonuj tego samemu!!!
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Zbiornik ze środkiem chłodniczym jest zamocowany do podstawy za pomocą
śrub.



Odkręć śruby i wyjmij zbiornik z podstawy



Usuń wąż gumowy prowadzący do środka chłodniczego z wtyczki pompy



Odkręć 4 śruby na kołnierzu pompy chłodniczej i wyciągnij pompę z
metalowego uchwytu



Wyjmij osłonę skrzynki przełączeniowej. Odłącz 4 zaciski kabla wejściowego



Poluźnij tuleję i wyciągnij kabel z pompy



Zdemontuj osłonę skrzynki przełączeniowej nowej pompy



Przeprowadź kabel przez tuleję i zamocuj



Podłącz zaciski kabla na zaciskach pompy jak opisano w poprzednim przypadku



Zainstaluj ponownie osłonę skrzynki przyłączeniowej, nie zapomnij gumowej
uszczelki



Uszczelnij wąż prowadzący do przyłączenia środka chłodzącego



Połóż pompę na metalowym uchwycie i zabezpiecz do podłoża 4 śrubami
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Závady
Troubleshooting
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Závady
Troubleshooting

5.

Závady /
Rozwiązywanie
problemów
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Závady
Troubleshooting
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5.1.

Problemy mechaniczne

Závady
Troubleshooting

Problem

1.

2.

3.

88

Skośne cięcia

Cięcie nie jest
wykonywane pod
żądanym kątem

Krótka żywotność
piły taśmowej

Potencjalne przyczyny

Naprawa

-

Nieprawidłowo ustawiona metalowa
prowadnica.

Ustaw zgodnie z rozdziałem „Serwisowanie i
regulacja“

-

Zużyte metalowe prowadnice.

Wymień zgodnie z rozdziałem „Wymiana
zużytych części“

-

Nieprawidłowo ustawione kostki
prowadnicy piły taśmowej.

Ustaw zgodnie z rozdziałem „Serwisowanie i
regulacja“

-

Zużyte łożyska prowadnicy piły
taśmowej.

Wymień zgodnie z rozdziałem to the chapter
„Wymiana zużytych części“

-

Nieprawidłowo ustawiona szczotka.

Ustaw zgodnie z rozdziałem „Serwisowanie i
regulacja“

-

Zużyta szczotka.

Wymień zgodnie z rozdziałem „Wymiana
zużytych części“

-

Niewystarczające naciągnięcie piły
taśmowej.

Zwiększ napinanie piły taśmowej i ustaw
wyłącznik krańcowy.

-

Żle dobrany układ zębów piły
taśmowej.

Wymień piłę I stosuj się do zaleceń producenta
podczas doboru nowej piły.

-

Zużyta piła taśmowa.

Wymień piłę tasmową.

-

Niewłaściwie wyważony podajnik
rolkowy.

Ustaw podajnik rolowy.

-

Brudna płyta podawcza.

Oczyść płytę z gruzów, wiórów i pozostałości
materiału.

-

Ramię prowadzące i kostka
prowadząca są poluzowane.

Dociśnij ramię prowadzące.

-

Ramię prowadzące i kostka są zbyt
daleko od materiału.

Dostaw kostkę prowadzącą do materiału.

-

Zbyt szybka prędkość cięcia.

Zmniejsz prędkość podawania materiału.

-

Niespodziewane wahania w jakości
materiału.

Ustaw cięcie i prędkość podawania
odpowiednio do rodzaju materiału.

-

Dźwignia zabezpieczająca jest
poluzowana.

Sprawdź efektywność dźwigni zabezpieczającej
i wyreguluj ją zgodnie z rozdziałem
„Serwisowanie i regulacja“

-

Ustawiony kąt nie jest taki sam jak kąt
cięcia.

Sprawdź ustawienie kąta kątomierzem i jeśli to
możliwe ustaw go zgodnie z rozdziałem
„Serwisowanie i regulacja“

-

Niewystarczające naciągnięcie piły
taśmowej.

Naciągnij piłę taśmową I ustaw wyłącznik
krańcowy zgodnie z rozdziałem „Serwisowanie
i regulacja“

-

Ramię prowadzące i kostka
prowadząca są poluzowane.

Zamocuj ramię prowadzące do kostki.

-

Brud pomiędzy materiałem a szczęką
imadła.

Oczyść materiał i szczękę.

-

Niewystarczająco naciągnięta piła
taśmowa.

Zwiększ zaostrzenie piły taśmowej i ustaw
zgodnie z tightening

-

Zużyta szczotka.

Sprawdź stan szczotki I wymień w razie zużycia
jak opisano w rozdziale “Wymiana zużytych
części“

-

Źle ustawiona szczotka.

Sprawdź ustawienia szczotki u staw zgodnie z
rozdziałem „Serwisowanie i regulacja“

-

Zbyt mocno naciągnięta piła taśmowa

Zmniejsz napinanie piły taśmowej i ustaw
wyłącznik krańcowy napinania piły taśmowej
zgodnie z rozdziałem „Serwisowanie i
regulacja“

-

Żle ustawione metalowe prowadnice.

Sprawdź ustawienie prowadnic i wyreguluj
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Potencjalne przyczyny

Naprawa
zgodnie z rozdziałem „Serwisowanie i
regulacja“ “

5.

6.

7.

8.

9.

Zużyte prowadnice metalowe piły
taśmowej.

Sprawdź stan metalowych prowadnic a jeśli są
zbyt zużyte wymień je zgodnie z rozdziałem
“Wymiana zużytych części“

-

Zużyte łożyska prowadnic piły
taśmowej.

Sprawdź łożyska prowadnic, jeśli zauważysz
jakieś uszkodzenie wymień je zgodnie z
rozdziałem “Wymiana zużytych części“

-

Nieprawidłowo ustawione kostki
prowadzące piły taśmowej.

Ustaw kostki prowadzące zgodnie z rozdziałem
„Serwisowanie i regulacja“

-

Nieprawidłowo ustawione podawanie i Ustaw podawanie I prędkość piły taśmowej
prędkość piły taśmowej.
zgodnie z wartościami wyznaczonymi przez
producenta.

-

Rózna jakość materiału.

Ustaw podawanie i prędkość piły taśmowej do
pożądanego materiału (wypróbuj za pomocą
testu cięcia) .

-

Niskiej klasy piła taśmowa

Wymień piłę taśmową (skontaktuj się z
regionalnym dostawcą akcesoriów aby uzyskać
więcej informacji)

-

Nieprawidłowo dobrany układ zębów
piły taśmowej.

Wymień piłę taśmową i stosuj się do zaleceń
producenta podczas doboru.

-

Nieprawidłowo ustawione
prowadzenie.

Sprawdź przestrzeń pomiędzy górą przecinarki
taśmowej a kołem napędowym. Najlepiej
wyreguluj prowadzenie zgodnie z rozdziałem
„Serwisowanie i regulacja“

-

Zużyta piła taśmowa.

Wymień piłę taśmową i stosuj się do zaleceń
producenta podczas doboru.

-

Nieprawidłowy układ zębów piły
taśmowej.

Wymień piłę taśmową i stosuj się do zaleceń
producenta podczas doboru.

-

Nieprawidłowo ustawione podawanie I Ustaw podawanie piły taśmowej zgodnie z
prędkość piły taśmowej.
wartościami podanymi przez producenta.

-

Nieprawidłowo ustawiony najniższy
punkt opadania ramienia.

Sprawdź niższy wyłącznik krańcowy i śrubę.

-

Powierzchnia końcowa jest
zabrudzona.

Oczyść powierzchnię końcową wyłącznika
krańcowego z gruzów i pozostałości materiału.

-

Metalowe zaciski pomiędzy zaworem a Zaciski muszą zostać usunięte a włożony Opulpitem.
Ring mieć około 10x2 mm.

-

Metalowe zaciski są w zaworze.

Zawór musi być oczyszczony i wymieniony.

Nie można
uruchomić napędu
piły taśmowej.

-

Nieprawidłowo ustawiony czujnik
ciśnienia.

Ustaw czujnik ciśnienia zgodnie z rozdziałem
„Serwisowanie i regulacja“

-

Uszkodzony czujnika ciśnienia

Wymień uszkodzone części czujnika ciśnienia.

Piły taśmowe są
pęknięte

-

Źle ustawiona geometria w kole
napinającym.

Ustaw odległość taśmy od koła c.2 mm zgodnie
z instrukcją.

-

Płyty metalowe obwodu przecinarki
taśmowej nie są prawidłowo
ustawione.

Płyty metalowe obwodu przecinarki taśmowej
muszą być wyregulowane zgodnie z instrukcją.

-

Kostki prowadzące nie są prawidłowo
ustawione (łożyska + obwód
metalowy)

Kostki prowadzące (łożyska + obwód metalowy)
muszą być wyregulowane zgodnie z instrukcją.

-

Łożyska kostek prowadzących są
zużyte (elementy rolujące są
uszkodzone lub ring łożyska ma
stożkowy kształt).

Łożyska kostek prowadzących musza zostać
wymienione. Łożyska muszą być regulowane
zgodnie z instrukcją.

Ściśnięty górny lub dolny uchwyt

Wymień całkowicie górny lub dolny uchwyt

Niewystarczająca
moc cięcia.

Cięcie nie jest
wykończone

Nie można obracać
zaworu gazika

Uszkodzony układ
zębów piły tasmowej -

Závady
Troubleshooting

4.

-
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Problem

10. Piła przerywa cięcie.

Závady
Troubleshooting

11.

Nie działa czyszczenie
piły taśmowej.

12. Ramię piły okresowo
wznosi się i opada
podczas cięcia; to
skutkuje krótkim
cyklem życia piły
taśmowej.

5.2.

Potencjalne przyczyny
siłownika.

siłownika.

-

Geometria metalowych kostek
prowadzących jest nieprawidłowo
ustawiona.

Metalowe kostki prowadzące muszą zostać
nastawione.

-

Łożyska kostek prowadzących są
zużyte.

Łożyska kostek prowadzących muszą zostać
wymienione.

-

Elastyczne koło napędu szczotki jest
zużyte

Elastyczne koło szczotki musi zostać
wymienione.

-

Radełkowanie koła napędowego jest
zużyte.

Koło napędowe musi zostać wymienione.

-

Nakładka napędu szczotki jest
zardzewiała.

Nakładka napędu szczotki musi być umyta i
naoliwiona.

-

Pozycja szczotki i osłona są
nieprawidłowo ustawione – szczotka
nie obraca się.

Osłona szczotki musi być dobrze ustawiona aby
szczotka zaczęła się obracać.

-

Luz w kole napędowym na podkładce. Zmień nakładkę na dłuższą, nowe łożyska,
krążek , nowe koło napędowe, sprężyna, dwie
osłony + śruby.

-

Zużyty przewód sprężyny.

Elektryczne i hydrauliczne problemy
Problem

1.

2.

90

Nie można
uruchomić maszyny.

Po zakończeniu
cięcia, ramię nie
podnosi się.

Potencjalne przyczyny
W gniazdku nie ma napięcia.

Należy sprawdzić napięcie w sieci.

-

Przewód transferu jest zamknięty

Każdy przewód FA musi zostać sprawdzony.

-

Wyłącznik krańcowy napinania piły
taśmowej, osłona piły nie uruchamiają
się.

Sprawdź napinanie piły tasmowej i zamykanie
osłon.

-

Wyłącznik krańcowy jest źle
ustawiony.

Wyłącznik krańcowy musi zostać wyregulowany
zgodnie z rozdziałem REGULACJA.

-

Jest błąd w krążku hydraulicznym
Należy sprawdzić działanie zaworu
(pneumatycznym). HYTOS (BOSCH) is magnetycznego, zawór musi być zamknięty,
not acting to frame uplift.
Napięcie zacisków i induktora musi zostać
sprawdzone.

Pompa silnika
elektrycznego nie ma
napięcia. Pomiędzy
stycznikiem a
zabepieczeniem
termicznym nie ma
napięcia.

4.

Wskaźnik prędkości
piły taśmowej nie
działa.

Zabezpiecznie jest
czasem wyłączone z
agregatu
hydraulicznego

Naprawa

-

3.

5.

Naprawa

Nieprawidłowy stycznik.

Wymień stycznik silnika.

-

Czujnik prędkości nie jest
wyregulowany.

Czujnik prędkości musi zostać wyregulowany.

-

Uszkodzony wyświetlacz

Wyświetlacz musi zostać wymieniony.

-

NIeprawidłowy czujnik – dioda
wskaźnika prędkości nie świeci się.

Czujnik musi zostać wymieniony i
wyregulowany.

-

Wewnątrz układu hydraulicznego jest
wysokie ciśnienie pracy.

Serwisant musi zmniejszyć ciśnienie w układzie
hydraulicznym.
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Naprawa

silnika MA.
Nie można
uruchomić agregatu
hydraulicznego

Styk pomocniczy na termoprzekaźniku FA1 jest uszkodzony.

Wymień uszkodzony styk na FA1.

7.

Agregat hydrauliczny jest włączony ale
ramię piły ani główne
imadło nie działają.

Nieprawidłowe podłączenie zasilania.
Fazy elektryczne są podłączone
odwrotnie.

Fazy muszą być włączone. Tylko phases must
be switched. Only inżynier serwisu może to
zrobić.

8.

Chłodzenie nie jest
aktywne

Brak środka chłodniczego.

Napełnij zbiornik środkiem chłodniczym.

-

Przekaźnik termalny jest uszkodzony

Zmień przekaźnik termalny

-

Wąż wejściowy jest przerwany lub
zatkany.

Sprawdź obwód chłodzący i może wyczyść
układ chłodzenia.

-

Zabezpieczenie pompy chłodzącej jest Sprawdź zabezpieczenie pompy chłodzącej I
uszkodzone.
jeśli konieczne, wymień je.

-

Pompa chłodząca jest uszkodzona.

Závady
Troubleshooting

6.

Wymień pompę chłodzącą.
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5.3.

Problemy hydrauliczne

Problem

Hydrogenerator nie
dostarcza oleju

Závady
Troubleshooting

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.
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Olej hydrauliczny
zawiera pęcherzyki
powietrza

Zwiększony hałas
mechaniczny

Niskie ciśnienie,
pompa dostarcza
olej

Hydrogenerator
jest zablokowany

Przegrzewający się
olej

Zawór hydrauliczny
nie może zostać

Potencjalne przyczyny

Naprawa

• Odwrotna rotacja

Sprawdź podłączenia w każdej fazie.
Przełącz podłączenia faz
elektrycznych prawidłowo.

• Brak oleju w zbiorniku

Dolej oleju hydraulicznego

• Lepkość oleju nie odpowiada zalecanej
lepkości oleju.

Zmień olej hydrauliczny.

• Hydrogenerator nieprawidłowo działa

Zadzwoń do serwisu

• NIeprawidłowe podłączenie zasilania.

Sprawdź podłączenia w każdej fazie.
Przełącz podłączenia faz
elektrycznych prawidłowo.

• Obwód hydrauliczny nie jest dokładnie
odpowietrzony.

Przeprowadź odpowietrzanie
obwodu hydraulicznego.

• Niski poziom oleju

Dolej oleju hydraulicznego

• Uszczelki pompy są uszkodzone

Zadzwoń do serwisu

• uszkodzone połączenie napędu

Zadzwoń do serwisu

• Uszkodzone lub zniszczone łożyska
silnika

Zadzwoń do serwisu

• Wlot powietrza

Sprawdź czy nie ma wycieków.

• problem z zaworem bezpieczeństwa

Nieprawidłowe ustawienia. Sprawdź
ustawienia i ustaw zawór
bezpieczeństwa.

• Zużycie pompy

Zadzwoń do serwisu

• zewnętrzny lub wewnętrzny wyciek

Zadzwoń do serwisu

• Uszkodzenie przez cząstki stałe w oleju

Przefiltruj olej, lub zadzwoń do
serwisu.

• Nie zalecany olej

Zmień olej hydrauliczny.

• Nieprawidłowy typ oleju

Zmień olej hydrauliczny.

• Przekroczenie żywotności pompy

Zadzwoń do serwisu

• Awaria chłodnicy

Sprawdź działanie chłodnicy lub
zadzwoń do serwisu

• Energia zamieniana jest w ciepło

Zadzwoń do serwisu

• Electromagnes nie ma sygnału
(zasilania) – przerywane linie zasilające

Sprawdź jeszcze raz.
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• Cewka elektromagnesu jest spalona

Wymień cewkę – Zadzwoń do
serwisu.

• Zawór sterujący jest zatkany

Wymień zawór – Zadzwoń do
serwisu.

Závady
Troubleshooting
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Poz.

Název položky

ks

Pos.

Bezeichnung

Menge

Pos.

Część

Sztuk

1

Nádrž / Behälter / Tank / Zbiornik

TM13,5/S

1

2

Elektromotor / Elektromotor / Electromotor

EM 71 0,25kW/3 B35

1

3

Hydrogenerátor / Hydraulikaggregat /
Hydrogenerator

10A2,5X053G

1

4

Zpětný filtr /

MPF0301AG1

1

5

Nálevací zátka / Stopfen / Plug / Wtyczka

CPT-MD-FA/1“

1

6

Přepouštěcí ventil / Bypaßventil / By pas valve

SR1A-A/S10

1

7

Jednosměrný ventil / Einwegventil / One-way valve

SC1F-A2/1-1005

1

8

Rozváděč / Verteilungsventil / Distributor

RPEK1-03G3Z11/02400E1K1

1

9

Rozváděč / Verteilungsventil / Distributor

RPEK1-03G3Y11/02400E1K1

10

Hydraulický zámek / Hydraulisches Schloß /
Hydraulic lock

RJV1-05-0

11

Rozváděč / Verteilungsventil / Distributor

SD3E-A2/S2L2+C13D02400E1K1

12

Ventil pojistný / Sicherungsventil / Retaining valve

VPNH 1/4“

1

13

Ventil škrtící / Drosselventil / Dławik

VS01-04/R2-OS

1

14

Kostka regulace / Regulationklotz / Regulation
cube/Kostka regulująca

manual

1

15

Tlakový spínač / Druckschalter / Pressure
switch/Czujnik ciśnienia

Kód: 0166415031059, 20-50 bar

16

Kulový ventil / Kugelventil / Globe valve

17

Redukční ventil / Reduktionsventil / Control valve

VRN2-06/S-6R

1(0)

18

Manometr / Manometer / Manometer

D68, RAD., 0-60 bar

1(0)

20

Rozváděč / Verteilungsventil / Distributor

RPE3-042R11/02400E1K1

1(0)

21

Jednosměrný ventil / Einwegventil / One-way valve

VJ01-04/MP-30

1(0)

22

Redukční ventil / Reduktionsventil / Control valve

VRP-04-PS/6,3

1(0)

23

Deska / Platte / Plate

DK1-04/32-2

1(0)

1

2/1
1(0)

19

24
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7.

Výkresy sestav pro
objednání
náhradních dílů /
Zeichnungen für
Bestellung der
Ersatzteile /
Drawing assemblies
for spare parts
order/Rysunki do
zamówień części
zamiennych

159

160



Při objednávání náhradních dílů vždy uvádějte: typ stroje (např. Practix 285.230
G manual) , výrobní číslo (např. 125) a rok výroby (např. 1999).



In die Bestellung der Ersatzteile führen Sie immer an: Maschinentyp (z. B.
Practix 285.230 G manual), Serien Nr. (z. B. 125) und Baujahr (z. B. 1999).



For spare parts order, you must always to allege: type of machine (for example
Practix 285.230 G manual), serial number (for example 125, see cover page) and
year of construction (for example 1999).



Aby zamówić części należy zawsze podać: rodzaj maszyny (na przykład Practix
285.230 G manual), numer seryjny (na przykład 125, sprawdź na okładce) i rok
produkcji (na przykład 1999).

Manual version:
Manual rev.:

2.21 / Feb. 2015
2

7.1.

Pila / Säge / Saw / Przecinarka– Transverse 610.440 DGH

161

7.2.

162

Kusovník / Stückliste / Piece list / Lista części
Pila / Säge / Saw / Przecinarka – Transverse 610.440 DGH
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7.3.

Pila / Säge / Saw / Przecinarka – Transverse 610.440 DGH

163

7.4.

164

Kusovník / Stückliste / Piece list / Lista części
Pila / Säge / Saw / Przecinarka – Transverse 610.440 DGH
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7.5.

Rameno / Arm / Arm / Ramię

165

7.6.

166

Kusovník / Stückliste / Piece list / Lista części
Rameno / Arm / Arm / Ramię
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7.7.

Rameno / Arm / Arm / Ramię

167

7.8.

168

Kusovník / Stückliste / Piece list / Lista części
Rameno / Arm / Arm / Ramię
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7.9.

Svěrák / Schraubstock / Vice / Imadło

169

7.10.

170

Kusovník / Stückliste / Piece list / Lista części
Svěrák / Schraubstock / Vice / Imadło
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7.11.

Podstavec svěráku / Schraubstockuntersatz / Vice Base /
Podstawa imadła

171

7.12.

172

Kusovník / Stückliste / Piece list /Lista części
Podstavec svěráku / Schraubstockuntersatz / Vice Base
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7.13.

Konzola otočná / Drehkonzole / Turnable console / Konsola
obrotowa

173

7.14.

174

Kusovník / Stückliste / Piece list / Lista części
Konzola otočná / Drehkonzole / Turnable console
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7.15.

Konzola otočná / Drehkonzole / Turnable konsole / Konsola
obrotowa – 2

175

7.16.

176

Kusovník / Stückliste / Piece list / Lista części
Konzola otočná / Drehkonzole / Turnable konsole – 2
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7.17.

Vedení pásu / Bandführung / Band guiding / Prowadnica
taśmy

177

7.18.

178

Kusovník / Stückliste / Piece list /Lista części
Vedení pásu / Bandführung / Band guiding
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7.19.

Napínání / Spannung / Tensioning / Naprężnik

179

7.20.

180

Kusovník / Stückliste / Piece list / Lista części
Napínání / Spannung / Tensioning /Naprężnik
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7.21.

Kostka vodící / Führungklotz / Lead cube / kostka
prowadząca – 1

181

7.22.

182

Kusovník / Stückliste / Piece list / Lista części
Kostka vodící / Führungklotz / Lead cube – 1
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7.23.

Kostka vodící / Führungklotz / Lead cube / Kostka
prowadząca – 2

183

7.24.

184

Kusovník / Stückliste / Piece list / Lista części
Kostka vodící / Führungklotz / Lead cube – 2
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7.25.

Kartáček / Bürste / Brush / Szczotka

185

7.26.

186

Kusovník / Stückliste / Piece list / Lista części
Kartáček / Bürste / Brush / Szczotka
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7.27.

Ovládací panel/ Bedienpult / Pulpit sterowniczy

187

7.28.

188

Kusovník / Stückliste / Piece list / Lista części
Ovládací panel / Bedienpult / Pulpit Sterowniczy
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7.29.

Podstavec / Untersatz / Base / Podstawa

189

7.30.

190

Převodovka / Getriebe / Transmission
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7.31.

Chlazení / Kühlung / Cooling / Chłodzenie

191

