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1. ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ ПРО ВЕРСТАТ
Дана Інструкція по експлуатації (далі – Інструкція) поширюється на згинальну сегментну машину
моделі ESF1260B (далі – верстат) торговельної марки FDB і призначене для ознайомлення споживача
(користувача) із призначенням, пристроєм, експлуатацією й технічним обслуговуванням верстата.
Верстат призначений для виготовлення профільних виробів і корпусних деталей з листового металу
з низьким змістом вуглецю.
Згинання листового матеріалу виконується в ручну механічним приводом.




УВАГА!
Інструкція по експлуатації не містить докладних вказівок щодо методів виготовлення профільних
виробів і корпусних деталей з листового металу.
УВАГА!
У зв'язку з постійним удосконаленням виробником верстата, наведені технічні характеристики й
малюнки являють собою загальну технічну інформацію й актуальні на момент видання даної
Інструкції.
Виробник залишає за собою право на зміну конструкції й комплектації верстата без повідомлення
постачальника й споживача.
Дана Інструкція не враховує незначних змін, які були внесені виробником у конструкцію верстата
після видання даної Інструкції.

Верстат повинен експлуатуватися при температурі навколишнього середовища від +5° С до +35° С и
відносної вологості повітря не більш 80% і при відсутності впливу атмосферних опадів.
Верстат обладнаний засобами безпеки для безпечної роботи обслуговуючого персоналу.
Передбачені конструкцією засоби безпеки не можуть урахувати всі аспекти безпеки. Для безпечної роботи
на верстаті крім зазначених у керівництві заходів безпеки, необхідно також дотримуватись
загальноприйнятих правил безпеки при роботі на металообробних й згинальних верстатах.
Перед початком роботи на верстаті ознайомтеся з даною Інструкцією по експлуатації. Зверніть увагу
на вказівки по заходах безпечної роботи на верстаті.



УВАГА!
До роботи на верстаті допускається персонал, який пройшов навчання й має навички роботи на
даному типі верстатів.

Перед початком виконання роботи на верстаті:
- одягніть засоби індивідуального захисту (спецодяг, спецвзуття, рукавички), підберіть усі звисаючі
кінці спецодягу й закріпите їх на передбачені застібки. Довгі волосся підберіть під головний убір;
- очистіть робочий простір навколо верстата від сторонніх предметів;
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- перевірте достатню освітленість робочого простору навколо верстата й робочої зони.
Рекомендована освітленість робочої зони повинна бути не менш 500 люкс;
- перевірте:

•
•
•



міцність кріплення верстата до місця установки;
міцність кріплення сегментів;
легкість переміщення притискної й рухомої опорної балки.

ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ!
Працювати на верстаті в спецодязі зі звисаючими кінцями, зі звисаючих прикрасах, при
поганому самопочутті, у стані алкогольного або наркотичного сп'яніння або при
прийманні лікарських засобів, що знижують увагу.

Робота на верстаті і його технічне обслуговування з дотримання рекомендацій, вказівок і вимог
даної Інструкції забезпечить безвідмовну роботу верстата й продовжить строк його експлуатації.




ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ!
Самостійно вносити зміни в конструкцію верстата й змінювати його технічні характеристики.
УВАГА!
При самостійному внесенні змін у конструкцію верстата й зміні його технічних характеристик,
претензії до роботи верстата не ухвалюються.

Верстат пройшов передпродажну підготовку й відповідає заявленим параметрам по якості й
заходам безпеки.
Дана Інструкція є важливою частиною верстата й не повинне бути загублена в процесі його
експлуатації. При продажі верстата Інструкцію необхідно передати новому власникові.
2. ОСНОВНІ ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВЕРСТАТА
Найменування показника
Значення показника
Максимальний ширина листового металу, мм
1250
Максимальний товщина листового металу, мм
1,5
Максимальний кут вигину листового металу, градус
0…135
Габаритні розміри верстата (Д*Ш*В), мм
1620*800*1115
Вага нетто, кг
340



УВАГА!
У зв'язку з постійним удосконаленням виробником верстата, наведені технічні характеристики
представляють загальну технічну інформацію й актуальні на момент видання даної Інструкції.

ESF1260B – 14.05.2019

Сторінка 3

3. ПРИНЦИПОВА БУДОВА ВЕРСТАТА

Мал. 1.1 Принципова будова верстата
1 – опори; 2 – противага рухомої балки; 3 – притискна балка; 4 – сегменти притискної балки; 5 – сегменти
рухомої опорної балки; 6 – рухома опорна балка; 7 – блокувальний пристрій ножної педалі; 8 – ножна
педаль притискної балки
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Мал. 1.2 Принципова будова верстата
1 – ручки керування рухомою опорною балкою; 2 – ручка регулювання товщини листового металу на
рухомій опорній балці; 3 – болт фіксування ручка регулювання товщини листового металу на рухомій
опорній балці; 4 – ручки регулювання листового металу на притискній балці; 5 – отвір для змазування
направляючих притискної балки; 6 – механізм фіксування кута згинання листового металу; 7 – обмежник
переміщення рухомої опорної балки; 8 – покажчик кута згинання листового металу; 9 – масштабна лінійка
вибору кута згинання листового металу; 10 – опора кріплення верстата до місця установки
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Мал. 1.3 Принципова будова верстата
1 – сегмент нерухомої опорної балки; 2 – робоча площина сегмента нерухомої опорної балки; 3 – нерухома
опорна балка



УВАГА!
У зв'язку з постійним удосконаленням виробником верстата, наведені малюнки принципової
будови верстата представляють загальну технічну інформацію й актуальні на момент видання
даної Інструкції.

4. ТРАНСПОРТУВАННЯ, ЕКСПЛУАТАЦІЯ Й ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ ВЕРСТАТА
Верстат транспортується в упакуванні в зібраному виді.
При транспортуванні упакування з верстатом керуйтеся вказівками на упакуванні (вага, центр ваги й
т. п.). Для переміщення упакування з верстатом використовуйте засоби малої механізації.
Верстат повинен бути встановлений на міцну рівну поверхню. Поверхня повинна витримувати вага
верстата із заготовкою й не мати ухилів по горизонталі.
УВАГА!
Не рівна й неміцна поверхня може привести до передчасного виходу верстата з ладу й скорочення
строку його служби.
Місце установки верстата повинне бути обране з урахуванням наявності вільного доступу до
верстата для безперешкодного виконання роботи і його технічного обслуговування.
Установіть упакування з верстатом максимально близько до місця його установки на рівну
поверхню.
УВАГА!
Хитання упакування з верстатом не допускається.




Розберіть упакування від піддона. Від'єднаєте верстат від піддона. Встановіть й прикріпіть верстат
на раніше підготовлену поверхню.
Для зняття верстата з піддона упакування і його установки на заздалегідь підготовлене місце
використовуйте текстильні стропи (мал. 2).
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Мал. 2 Схема стропування верстата
УВАГА!
Підйом верстата з піддона впакування виконуйте без ривків з мінімальним горизонтальним
переміщенням.
Не допускайте розхитування верстата і його удари про поруч варте встаткування.
Очистіть верстат від захисного антикорозійного покриття. Для очищення використовуйте розчини
для знежирення поверхонь.
ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ!
Застосовувати для видалення антикорозійного покриття нітророзчинники й інші легкозаймисті
рідини.
Прикріпіть верстат до місця установки.
До роботи на верстаті допускається персонал, навчений спеціальним знанням, методам і навичкам
роботи на даному типі верстатів.
УВАГА!
Відсутність навичок по виготовленню профільних виробів і корпусних деталей з листового
металу може привести до поломки верстата або нанесенню шкоди здоров'ю персоналу.





Перед установкою листового металу на верстат:
1. Перевірте правильність установки сегментів (поз. 4, 5 мал. 1.1) на притискній (поз. 3 мал. 1.1) і на
рухомій опорній (поз. 6 мал. 1.1) балках. Приставте рівень до крайки всіх сегментів – зазори не
допускаються. Для регулювання правильності установки сегментів послабте потайні болти й відрегулюйте
правильне положення сегмента.
2. Відрегулюйте притискну (поз. 3 мал. 1.1) і рухому опорну (поз. 6 мал. 1.1) балки, із
установленими на них сегментами, по товщині листового металу з якого будуть виготовлятися профільні
вироби:

•

опустіть рухому опорну балку (поз. 6 мал. 1.1) у крайнє нижнє положення. Послабте
болти (поз. 3 мал. 1.2) фіксування ручок (поз. 2 мал. 1.2) регулювання товщини
листового металу на рухливій опорній балці (поз. 6 мал. 1.1).
Ручками (поз. 2 мал. 1.2) відрегулюйте положення робочої крайки сегментів (поз. 5
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•

мал. 1.1) нижче робочої площини (поз. 2 мал. 1.3) сегмента (поз. 1 мал. 1.3) нерухомої
опорної балки (поз. 3 мал. 1.3) по величині товщини листового металу;
натисніть на ножну педаль (поз. 8 мал. 1.1) притискної балки (поз. 3 мал. 1.1) до
фіксування її блокувальним пристроєм (поз. 7 мал. 1.1).
Рукоятками (поз. 4 мал. 1.2) відрегулюйте положення крайки сегментів (поз. 4 мал.1.1)
стосовно робочої площини (поз. 2 мал. 1.3) сегмента (поз. 1 мал. 1.3) нерухомої
опорної балки (поз. 3 мал. 1.3) по величині товщини листового металу.

3. Очистіть крайки сегментів (поз. 4, 5 мал. 1.1) притискної (поз. 3 мал. 1.1) і рухомої опорної (поз.
6 мал. 1.1) балок і робочу площину (поз. 2 мал. 1.3) сегмента (поз. 1 мал. 1.3) нерухомої опорної балки
(поз. 3 мал. 1.3) від пилу, змащення, бруду.
4. Очистіть листовий метал від бруду, пилу, змащення, іржі.

Для виготовлення профільних виробів з листового металу:
1. Установіть кут згинання листового металу:
• опустіть рухому опорну балку (поз. 6 мал. 1.1) у крайнє нижнє положення.
• послабте кріплення механізму (поз. 6 мал. 1.2) фіксування кута згинання листового металу;
• піднімаючи рухому опорну балку (поз. 6 мал. 1.1) вверх виберіть по масштабній лінійці (поз. 9
мал. 1.2) необхідний кут згинання листового металу – сполучіть необхідний кут на масштабній
лінійці (поз. 9 мал. 1.2) з покажчиком (поз. 8 мал. 1.2);
• поверніть механізм (поз. 6 мал. 1.2) фіксування кута згинання листового металу до упору в
обмежник (поз. 7 мал. 1.2) переміщення рухомої опорної балки й закріпіть його в цім
положенні;
• опустіть рухому опорну балку (поз. 6 мал. 1.1) у крайнє нижнє положення
3. Зведіть притискну балку (поз. 3 мал. 1.1) у вихідне положення – натисніть на блокувальний
пристрій (поз. 7 мал. 1.1) ножної педалі (поз. 8 мал. 1.1) – педаль підніметься у вихідне положення.
4. Укладіть розмічений листовий метал на робочу площину (поз. 2 мал. 1.3) сегмента (поз. 1 мал.
1.3) нерухомої опорної балки (поз. 3 мал. 1.3).
5. Притисніть листовий метал до робочої площини (поз. 2 мал. 1.3) сегмента (поз. 1 мал. 1.3)
нерухомої опорної балки (поз. 3 мал. 1.3) притискною балкою (поз. 3 мал. 1.1).
6. Виконайте згинання листового металу - підніміть рухому опорну балку (поз. 6 мал. 1.1) до упору
механізму (поз. 6 мал. 1.2) фіксування кута згинання листового металу в обмежник (поз. 7 мал. 1.2)
переміщення рухомої опорної балки.
7. Опустіть рухому опорну балку (поз. 6 мал. 1.1) у крайнє нижнє положення.
8. Зведіть притискну балку (поз. 3 мал. 1.1) у вихідне положення – натисніть на блокувальний
пристрій (поз. 7 мал. 1.1) ножної педалі (поз. 8 мал. 1.1) – педаль підніметься у вихідне положення.
9. Вийміть з верстата вигнутий профільний виріб.
ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ Й РЕМОНТ ВЕРСТАТА.
Після закінчення роботи на верстаті очистите сегменти від забруднення, змажте напрямні
переміщення притискної балки й шарнірні з'єднання повороту рухливої опорної балки.
При необхідності виконання ремонтних робіт у плині гарантійного строку експлуатації звернетеся в
сервісну організацію ТОВ «Демікс».
ТОВ «Демікс» також виконує післягарантійне сервісне обслуговування.
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Инструкция по эксплуатации
(копия оригинала)
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1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О СТАНКЕ
Данная Инструкция по эксплуатации (далее – Инструкция) распространяется на гибочную
сегментную машину модели ESF1260B (далее – станок) торговой марки FDB и предназначено для
ознакомления потребителя (пользователя) с назначением, устройством, эксплуатацией и
техническим обслуживанием станка.
Станок предназначен для изготовления профильных изделий и корпусных деталей из
листового металла с низким содержанием углерода.
Изгибание листового материала выполняется вручную механическим приводом.



ВНИМАНИЕ!
Инструкция по эксплуатации не содержит подробных указаний относительно методов
изготовления профильных изделий и корпусных деталей из листового металла.



ВНИМАНИЕ!
В связи с постоянным усовершенствованием производителем станка, приведённые
технические характеристики и рисунки представляют собой общую техническую
информацию и актуальны на момент издания данной Инструкции.
Производитель оставляет за собой право на изменение конструкции и комплектации
станка без уведомления поставщика и потребителя.
Данная Инструкция не учитывает незначительных изменений, которые были внесены
производителем в конструкцию станка после издания данной Инструкции.

Станок должен эксплуатироваться при температуре окружающей среды от +5° С до +35° С и
относительной влажности воздуха не более 80% и при отсутствии воздействия атмосферных
осадков.
Станок оборудован средствами безопасности для безопасной работы обслуживающего
персонала. Предусмотренные конструкцией средства безопасности не могут учесть все аспекты
безопасности. Для безопасной работы на станке кроме указанных в руководстве мер
безопасности, необходимо также соблюдать общепринятые правила безопасности при работе на
металлообрабатывающих и гибочных станках.
Перед началом работы на станке ознакомьтесь с данной Инструкцией по эксплуатации.
Обратите внимание на указания по мерам безопасной работы на станке.
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ВНИМАНИЕ!
К работе на станке допускается персонал, который прошёл обучение и имеет навыки
работы на данном типе станков.

Перед началом выполнения работы на станке:
- оденьте средства индивидуальной защиты (спецодежду, спецобувь, перчатки), подберите
все свисающие концы спецодежды и закрепите их на предусмотренные застёжки. Длинные
волосы подберите под головной убор;
- очистите рабочее пространство вокруг станка от посторонних предметов;
- проверьте достаточную освещённость рабочего пространства вокруг станка и рабочей
зоны. Рекомендуемая освещённость рабочей зоны должна быть не менее 500 люкс;
- проверьте:
• прочность крепления станка к месту установки;
• прочность крепления сегментов;
• лёгкость перемещения прижимной и подвижной опорной балки.



ЗАПРЕЩАЕТСЯ!
Работать на станке в спецодежде со свисающими концами, с свисающих украшениях,
при плохом самочувствии, в состоянии алкогольного или наркотического опьянения
или при приёме лекарственных средств, снижающих внимание.

Работа на станке и его техническое обслуживание с соблюдение рекомендаций, указаний и
требований данной Инструкции обеспечит безотказную работу станка и продлит срок его
эксплуатации.




ЗАПРЕЩАЕТСЯ!
Самостоятельно вносить изменения в конструкцию станка и изменять его технические
характеристики.
ВНИМАНИЕ!
При самостоятельном внесении изменений в конструкцию станка и изменении его
технических характеристик, претензии к работе станка не принимаются.

Станок прошёл предпродажную подготовку и соответствует заявленным параметрам по
качеству и мерам безопасности.
Данная Инструкция является важной частью станка и не должно быть потеряна в процессе
его эксплуатации. При продаже станка Инструкцию необходимо передать новому владельцу.
2. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СТАНКА
Наименование показателя
Значение показателя
Максимальный ширина листового металла, мм
1250
Максимальный толщина листового металла, мм
1,5
Максимальный угол изгиба листового металла, градус
0…135
Габаритные размеры станка (Д*Ш*В), мм
1620*800*1115
Вес нетто, кг
340
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ВНИМАНИЕ!
В связи с постоянным усовершенствованием производителем станка, приведённые
технические характеристики представляют общую техническую информацию и актуальны
на момент издания данной Инструкции.
3. ПРИНЦИПИАЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО СТАНКА

Рис. 1.1 Принципиальное устройство станка
1 – опоры; 2 – противовес подвижной балки; 3 – прижимная балка; 4 – сегменты прижимной
балки; 5 – сегменты подвижной опорной балки; 6 – подвижная опорная балка; 7 – блокирующее
устройство ножной педали; 8 – ножная педаль прижимной балки
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Рис. 1.2 Принципиальное устройство станка
1 – ручки управления подвижной опорной балкой; 2 – ручка регулировки толщины листового
металла на подвижной опорной балке; 3 – болт фиксирования ручка регулировки толщины
листового металла на подвижной опорной балке; 4 – ручки регулировки листового металла на
прижимной балке; 5 – отверстие для смазывания направляющих прижимной балки; 6 – механизм
фиксирования угла изгибания листового металла; 7 – ограничитель перемещения подвижной
опорной балки; 8 – указатель угла изгибания листового металла; 9 – масштабная линейка выбора
угла изгибания листового металла; 10 – опора крепления станка к месту установки
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Рис. 1.3 Принципиальное устройство станка
1 – сегмент неподвижной опорной балки; 2 – рабочая плоскость сегмента неподвижной опорной
балки; 3 – неподвижная опорная балка



ВНИМАНИЕ!
В связи с постоянным усовершенствованием производителем станка, приведённые
рисунки принципиального устройства станка представляют общую техническую
информацию и актуальны на момент издания данной Инструкции.

4. ТРАНСПОРТИРОВКА, ЭКСПЛУАТАЦИЯ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ СТАНКА
Станок транспортируется в упаковке в собранном виде.
При транспортировке упаковки со станком руководствуйтесь указаниями на упаковке (вес,
центр тяжести и т. п.). Для перемещения упаковки со станком используйте средства малой
механизации.
Станок должен быть установлен на прочную ровную поверхность. Поверхность должна
выдерживать вес станка с заготовкой и не иметь уклонов по горизонтали.
ВНИМАНИЕ!
Не ровная и непрочна поверхность может привести к преждевременному выходу станка
из строя и сокращения срока его службы.
Место установки станка должно быть выбрано с учётом наличия свободного доступа к
станку для беспрепятственного выполнения работы и его технического обслуживания.
Установите упаковку со станком максимально близко к месту его установки на ровную
поверхность.
ВНИМАНИЕ!
Шатание упаковки со станком не допускается.




Разберите упаковку от поддона. Отсоедините станок от поддона. Установите и прикрепите
станок на ранее подготовленную поверхность.
Для снятия станка с поддона упаковки и его установки на заранее подготовленное место
используйте текстильные стропы (рис. 2).
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Рис. 2 Схема строповки станка
ВНИМАНИЕ!
Подъём станка с поддона упаковки выполняйте без рывков с минимальным
горизонтальным перемещением.
Не допускайте расшатывание станка и его удары о рядом стоящее оборудование.
Очистите станок от защитного антикоррозионного покрытия. Для очистки используйте
растворы для обезжиривания поверхностей.
ЗАПРЕЩАЕТСЯ!
Применять для удаления антикоррозионного покрытия нитрорастворители и другие
легковоспламеняемые жидкости.
Прикрепите станок к месту установки.
К работе на станке допускается персонал, обученный специальным знаниям, методам и
навыкам работы на данном типе станков.
ВНИМАНИЕ!
Отсутствие навыков по изготовлению профильных изделий и корпусных деталей из
листового металла может привести к поломке станка или нанесению вреда здоровью
персонала.





Перед установкой листового металла на станок:
1. Проверьте правильность установки сегментов (поз. 4, 5 рис. 1.1) на прижимной (поз. 3
рис. 1.1) и на подвижной опорной (поз. 6 рис. 1.1) балках. Приставьте уровень к кромке всех
сегментов – зазоры не допускаются. Для регулировки правильности установки сегментов
ослабьте потайные болты и отрегулируйте правильное положение сегмента.
2. Отрегулируйте прижимную (поз. 3 рис. 1.1) и подвижную опорную (поз. 6 рис. 1.1)
балки, с установленными на них сегментами, по толщине листового металла из которого будут
изготавливаться профильные изделия:
• опустите подвижную опорную балку (поз. 6 рис. 1.1) в крайнее нижнее положение.
Ослабьте болты (поз. 3 рис. 1.2) фиксирования ручек (поз. 2 рис. 1.2) регулировки
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толщины листового металла на подвижной опорной балке (поз. 6 рис. 1.1).
Ручками (поз. 2 рис. 1.2) отрегулируйте положение рабочей кромки сегментов (поз. 5
рис. 1.1) ниже рабочей плоскости (поз. 2 рис. 1.3) сегмента (поз. 1 рис. 1.3)
неподвижной опорной балки (поз. 3 рис. 1.3) по величине толщины листового
металла;
• нажмите на ножную педаль (поз. 8 рис. 1.1) прижимной балки (поз. 3 рис. 1.1) до
фиксирования её блокировочным устройством (поз. 7 рис. 1.1).
Рукоятками (поз. 4 рис. 1.2) отрегулируйте положение кромки сегментов (поз. 4
рис.1.1) по отношению к рабочей плоскости (поз. 2 рис. 1.3) сегмента (поз. 1 рис. 1.3)
неподвижной опорной балки (поз. 3 рис. 1.3) по величине толщины листового
металла.
3. Очистите кромки сегментов (поз. 4, 5 рис. 1.1) прижимной (поз. 3 рис. 1.1) и подвижной
опорной (поз. 6 рис. 1.1) балок и рабочую плоскость (поз. 2 рис. 1.3) сегмента (поз. 1 рис. 1.3)
неподвижной опорной балки (поз. 3 рис. 1.3) от пыли, смазки, грязи.
4. Очистите листовой металл от грязи, пыли, смазки, ржавчины.
Для изготовления профильных изделий из листового металла:
1. Установите угол изгибания листового металла:
• опустите подвижную опорную балку (поз. 6 рис. 1.1) в крайнее нижнее положение.
• ослабьте крепление механизма (поз. 6 рис. 1.2) фиксирования угла изгибания листового
металла;
• подымая подвижную опорную балку (поз. 6 рис. 1.1) вверх выберете по масштабной линейке
(поз. 9 рис. 1.2) требуемый угол изгибания листового металла – совместите требуемый угол на
масштабной линейке (поз. 9 рис. 1.2) с указателем (поз. 8 рис. 1.2);
• поверните механизм (поз. 6 рис. 1.2) фиксирования угла изгибания листового металла до
упора в ограничитель (поз. 7 рис. 1.2) перемещения подвижной опорной балки и закрепите
его в этом положении;
• опустите подвижную опорную балку (поз. 6 рис. 1.1) в крайнее нижнее положение
3. Возведите прижимную балку (поз. 3 рис. 1.1) в исходное положение – нажмите на
блокировочное устройство (поз. 7 рис. 1.1) ножной педали (поз. 8 рис. 1.1) – педаль подымится в
исходное положение.
4. Уложите размеченный листовой металл на рабочую плоскость (поз. 2 рис. 1.3) сегмента (поз. 1
рис. 1.3) неподвижной опорной балки (поз. 3 рис. 1.3).
5. Прижмите листовой металл к рабочей плоскости (поз. 2 рис. 1.3) сегмента (поз. 1 рис. 1.3)
неподвижной опорной балки (поз. 3 рис. 1.3) прижимной балкой (поз. 3 рис. 1.1).
6. Выполните изгибание листового металла - подымите подвижную опорную балку (поз. 6 рис. 1.1)
до упора механизма (поз. 6 рис. 1.2) фиксирования угла изгибания листового металла в ограничитель
(поз. 7 рис. 1.2) перемещения подвижной опорной балки.
7. Опустите подвижную опорную балку (поз. 6 рис. 1.1) в крайнее нижнее положение.
8. Возведите прижимную балку (поз. 3 рис. 1.1) в исходное положение – нажмите на
блокировочное устройство (поз. 7 рис. 1.1) ножной педали (поз. 8 рис. 1.1). педаль подымится в исходное
положение.
9. Удалите из станка изогнутое профильное изделие.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ СТАНКА.
После окончания работы на станке очистите сегменты от загрязнения, смажьте
направляющие перемещения прижимной балки и шарнирные соединения поворота подвижной
опорной балки.
При необходимости выполнения ремонтных работ в течении гарантийного срока
эксплуатации обратитесь в сервисную организацию ООО «Демикс».
ООО «Демикс» также выполняет послегарантийное сервисное обслуживание.
ESF1260B – 14.05.2019

Сторінка 15

Ексклюзивний представник ТМ «FDB Maschinen» в Україні ТОВ «Демікс»:
м. Дніпро, вул. В. Моссаковського, 1а, тел.: +38 (056) 375-43-21
www.demixstanki.com.ua
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