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1. ВСТУП
Дана Інструкція по експлуатації (далі Інструкція) поширюється на верстат форматнорозкроювальний моделі MJ6132Z-B (далі верстат), і призначена для ознайомлення покупця
(користувача) до початку експлуатації верстата з його призначенням, основними заходами
безпеки при його експлуатації, його основними характеристиками, конструкцією основних
його вузлів, порядком дотримання його технічного обслуговування.
Верстат призначений для розпилювання заготовок з дерева, ДСП, МДФ і подібних
матеріалів, а також твердих полімерних матеріалів.
Наявність підрізної пилки дозволяє виконувати розпилювання заготовок без сколювання її
країв поверхні.
Вертикальне переміщення й нахил основного пильного диска здійснюється ручним
способом відповідними маховиками.
Величина вертикального переміщення основного пильного диска контролюється по
дисплею.




ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ!
Розпилювати заготовки із твердих полімерних матеріалів, які виділяють шкідливі
речовини й металів і їх сплавів.
УВАГА!
Інструкція не містить докладних описів методів розпилювання заготовок з дерева,
ДСП, МДФ і подібних матеріалів, а також полімерних матеріалів.



УВАГА!
До роботи на верстаті допускається персонал навчений спеціальним знанням,
методам і навичкам роботи на даному типі верстатів.



УВАГА!
Верстат поставляється з мінімальною комплектацією.
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УВАГА!
У зв'язку з постійним удосконаленням верстата, виробник залишає за собою право
на зміну конструкції, технічних характеристик і комплектації верстата без
повідомлення постачальника, і споживача.
Дана Інструкція не враховує незначних змін, які були внесені виробником у
конструкцію верстата після видання даної Інструкції.
Наведені в даній Інструкції специфікації, технічні характеристики й малюнки
принципового пристрою являють собою загальну технічну інформацію й актуальні
на момент видання даної Інструкції.




ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ!
Самовільне внесення змін у конструкцію верстата й зміна його технічних
параметрів.
УВАГА!
При самостійному внесенні змін у конструкцію верстата протягом гарантійного
строку експлуатації претензії до роботи верстата не приймаються.

Верстат повинен експлуатуватися при відсутності прямого впливу атмосферних опадів і
сонячних променів, при температурі навколишнього повітря від +15…35°С и відносною
вологістю повітря не більш 80%.
Даний верстат пройшов передпродажну підготовку й відповідає заявленим
параметрам по якості й заходам безпеки.



УВАГА!
Перед початком експлуатації виконаєте монтажні й пусконалагоджувальні роботи згідно
з рекомендаціями даної Інструкції.

Для забезпечення безвідмовної й безпечної роботи на верстаті дотримуйте вимог,
зазначених у справжній Інструкції.
Дана Інструкція є важливою частиною Вашого верстата й не повинне бути загублена в
процесі експлуатації верстата. При продажі верстата дану Інструкцію необхідно передати
новому власникові.
2. ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Показник
Розмір рухливого стола (Д×Ш), мм
Максимальна довжина розпилу, мм
Розмір чавунного стола станини (Д×Ш), мм
Максимальна ширина між пильним диском і поздовжнім упором,
мм
Максимальна висота пропилу при 90, мм
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Діаметр основного пильного диска, мм

300

Діаметр вала основного пильного диска, мм

30

Швидкість обертання основного пильного диска, об/хв

4000 / 6000

Двигун основного пильного диска 380 В, 50 Гц, кВт

5,5

Діаметр підрізного пильного диска, мм

120

Діаметр вала підрізного пильного диска, мм

22

Швидкість обертання підрізного пильного диска, об/хв

10000

Двигун підрізного пильного диска 380 В, 50 Гц, кВт

1,1

Кут нахилу основного пильного диска, градус

45

Габаритні розміри зібраного верстата (Д×Ш×В), мм
Габарити робочого простору (Д×Ш), мм
Вага нетто, кг



3350×3330×1460
6750×4820
700

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

3. ПРИНЦИПОВА БУДОВА ВЕРСТАТА

Мал. 1.1 Принципова будова верстата
1 – фіксатор рухомого стола; 2 – ручка переміщення рухомого стола; 3 – станина; 4 – основний
пильний диск; 5 – розклинюючий ніж; 6 – підтримуюча платформа; 7 – опора висувної лінійки
поворотного упору підтримуючої платформи; 8 – висувна лінійка поворотного упору
підтримуючої платформи; 9 – поперечні упори; 10 – поворотний упор підтримуючої
платформи; 11 - притискний пристрій; 12 – рукоятка механізму притискного пристрою;
13 – поздовжній додатковий сталевий стіл; 14 – поперечний додатковий сталевий стіл;
15 – штовхач; 16 – рухомий стіл; 17 – поворотний упор рухомого стола; 18 – рукоятка
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фіксування кута повороту упору рухомого стола; 19 – рукоятка фіксування переміщення упору
уздовж рухомого стола

Мал. 1.2 Принципова будова верстата
1 – регулювальна опора підтримуючої платформи; 2 – рукоятки фіксування поворотного упору
підтримуючої платформи; 3 – кронштейн підтримуючої платформи; 4 – рукоятка фіксування
висувної лінійки поворотного упору підтримуючої платформи; 5 – чавунний стіл станини;
6 – кронштейн кріплення системи аспірації; 7 – захисний кожух пильного диска з патрубком
для приєднання аспіраційної системи; 8 – масштабна лінійка кута повороту поворотного упору
підтримуючої платформи; 9 – опорна планка підтримуючого стола

Мал. 1.3 Принципова будова верстата
1 – напрямна поздовжнього упору стола станини; 2 – поздовжній упор; 3 – рукоятки
фіксування поздовжнього упору; 4 – напрямні рухливого стола; 5 – головний вимикач; 6 –
масляний насос; 7 – коробка підключення верстата до електричної мережі;
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8 – підрізний пильний диск; 9 – огородження блоку пильних дисків

Мал. 1.4 Принципова будова верстата
1 – маховик нахилу основного пильного диска; 2 – дисплей контролю кута нахилу основного
пильного диска; 3 – кнопка «ПУСК» основного пильного диска; 4 – кнопка «СТОП» основного
пильного диска; 5 – кнопка «ПУСК» підрізного пильного диска; 6 – кнопка «СТОП» підрізного
пильного диска; 7 – сигнальна лампа подачі напруги; 8 –кнопка аварійної зупинки верстата

Мал. 1.5 Принципова будова верстата
1 – маховик вертикального переміщення основного пильного диска; 2 – рукоятка
вертикального переміщення підрізного пильного диска; 3 – рукоятка горизонтального
переміщення підрізного пильного диска
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Мал. 1.6 Принципова будова верстата
1 – регулювальні гайки натягу приводного паса основного пильного диска; 2 – регулювальні
гайки натягу приводного паса підрізного пильного диска; 3 – електродвигун основного
пильного диска; 4 – електродвигун підрізного пильного диска; 5 – відсік збору ошурок;
6 – патрубок приєднання верстата до аспіраційної системі



УВАГА!
У зв'язку з постійним удосконаленням верстата, наведені в даній Інструкції малюнки
принципового пристрою верстата являють собою загальну технічну інформацію й актуальні
на момент видання даної Інструкції.

4. ВКАЗІВКИ ПО ЗАХОДАХ БЕЗПЕКИ
До роботи на верстаті допускається персонал, який навчений методам механічної
обробки заготовок на форматно-розкроювальних верстатах.
Перед початком роботи на верстаті ознайомитеся зі справжньою Інструкцією,
ознайомтеся із пристроєм верстата, порядком регулювання верстата й заходами безпеки при
роботі на верстаті.



УВАГА!
Інструкція не містить докладних вказівок щодо методів розпилювання заготовок.

Верстат обладнаний засобами безпеки обслуговуючого персоналу при роботі на ньому:
кнопкою аварійної зупинки (поз. 11 мал. 1.5); розклинюючим ножем (поз. 24 мал. 1.1); захисним
кожухом (поз. 11 мал. 1.2) курного диска; патрубками (поз. 13 мал. 1.2, поз. 1 мал. 1.6) для
підключення гнучкого трубопроводу для видалення стружки; притискним пристроєм (поз. 17 мал. 1.1)
заготовок; важелями, рукоятками фіксування упорів, маховиків, рухливого стола.
На верстаті застосовуються знаки безпеки:
- загальна безпека;
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- небезпечна електрична напруга;

- напрямок руху (обертання)



ПОПЕРЕДЖЕННЯ!
Неуважність до знаків безпеки й недотримання вимог безпеки, зазначених цими знаками
може спричинити нанесення шкоди здоров'ю оператора й ушкодження верстата.

На додаток до передбачених конструкцією верстата засобів безпеки й нанесеним на
верстат знакам безпеки рекомендується дотримувати загальнотехнічних вимог безпеки при
роботі на деревообробних верстатах.



УВАГА!
При розпилюванні заготовок шириною менш 120 мм із використанням поздовжнього упору,
для їхнього переміщення поблизу пильного диска, використовуйте штовхач.



УВАГА!
Перед початком експлуатації виконаєте монтажні й пусконалагоджувальні роботи згідно з
рекомендаціями даної Інструкції.



УВАГА!
Зазор між розклинюючим ножем і вершинами зубів пильного диска повинен бути в межах 38 мм.

Перед кожним підключенням верстата до електричної мережі:
- перевірте цілісність і міцність кріплення пильних дисків;
- перевірте цілісність і справність пристроїв безпеки;
- перевірте міцність кріплення додаткових столів;
- перевірте правильність регулювання рухомого стола й додаткових столів щодо стола
станини;
- перевірте правильність регулювання розклинюючого ножа;
- перевірте цілісність кабелю підключення верстата до електричної мережі й заземлюючого
провідника;
- приєднайте верстат до пилезбірника або до централізованої системи аспірації;
- очистіть робочий простір навколо верстата з урахуванням габариту висування лінійки (поз.
8 мал. 1.1) поворотного упору (поз. 10 мал. 1.1) підтримуючої платформи (поз. 6 мал. 1.1) і
переміщення рухливого стола (поз. 16 мал. 1.1);
- натисніть на кнопку аварійної зупинки (поз. 8 мал. 1.4);
- одягніть спецодяг і засіб захисту органів зору. Застебніть спецодяг на всі передбачені
застібки. Довгі волосся підберіть під головний убір. Зніміть звисаючі прикраси.



ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ!
Працювати на верстаті:
- при наявності дефектів на пильних дисках (тріщин, сколовши);
- без приєднання верстата до пилезбірника або до централізованої аспіраційної системи, або
при непрацюючій системі аспірації;
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- без застосування засобів захисту органів зору;
- при прийманні лікарських засобів, які викликають зниження уваги;
- у стані алкогольного або наркотичного сп'яніння;
- із забинтованими кінцівками рук;
- у спецодязі зі звисаючими кінцями.

При розпилюванні плитних матеріалів більших розмірів використовуйте притискний
пристрій.
Приступайте до розпилювання заготовок після досягнення пильними дисками
максимального числа обертів.
Після кожного розпилювання видаляйте обрізки.
Видалення обрізок і ошурок виконуйте поле повної зупинки пильного диска.



УВАГА!
Усі роботи з регулювання верстата, очищення верстата від обрізків і ошурок, технічного
обслуговування й ремонту верстата виконуйте після від'єднання верстата від електричної
мережі.

5. ТРАНСПОРТУВАННЯ, УСТАНОВКА Й СКЛАДАННЯ ВЕРСТАТА
Верстат поставляється в частково розібраному виді у двох упакуваннях:
- упакування зі станиною (поз. 3 мал. 1.1), додатковими столами (поз. 13, 14 мал. 1.1),
розклинюючим ножем (поз. 5 мал. 1.1), захисним кожухом (поз. 7 мал. 1.2) пильного диска,
кронштейном (поз. 3 мал. 1.2) підтримуючої платформи, підтримуючою платформою (поз. 6
мал. 1.1) рухливого стола, поперечним упором (поз. 10 мал. 1.1) підтримуючої платформи,
поворотним упором (поз. 17 мал. 1.1) рухливого стола, притискним пристроєм (поз. 11 мал.
1.1), поздовжнім упором (поз. 2 мал. 1.3), кріпильними з'єднаннями й набором слюсарного
інструмента для складання й регулювання верстата. У станині (мал. 1.3, 1.5. 1.6) змонтовані із
заводськими настроюваннями вузли пильних дисків з електродвигунами й механізмами їх
нахилу й вертикального переміщення. На станині змонтовані із заводськими настройками
опори для установки й кріплення основи з направляючими (поз. 4 мал. 1.3) рухливого стола;
- упакування з рухомим столом (поз. 16 мал. 1.1).
Для транспортування упакувань зі станиною й рухомим столом використовуйте засоби
малої механізації.
Верстат повинен бути змонтований на міцному рівному горизонтальному майданчику
(фундаменті), який витримує вагу верстата з оброблюваною заготовкою. Майданчик повинен
бути горизонтальним під усім робочим простором з ухилами згідно будівельних норм для
облаштованості фундаментів під верстати даного типу.
Місце установки повинне бути обране з урахуванням вільного переміщення навколо
робочого простору верстата, вільного доступу до електрощита підключення верстата до
електричної мережі.
УСТАНОВКА Й СКЛАДАННЯ ВЕРСТАТА.




УВАГА!
Установку й складання верстата повинні виконувати два працівники.
Для установки станини використовуйте засоби малої механізації.
УВАГА!
Монтажні й пусконалагоджувальні роботи повинен виконувати персонал, який навчений
даному виду робіт.
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УВАГА!
При виконанні монтажних і пусконалагоджувальних робіт не навченим персоналом,
претензії до роботи верстата не ухвалюються.

Складання верстата:
- установіть й прикріпіть станину (поз. 3 мал. 1.1) верстата на заздалегідь підготовлену
майданчик;
- перевірте горизонтальність поверхні стола (поз. 5 мал. 1.2) станини – відхилення не
повинні перевищувати відхилень горизонталей майданчика;
- установіть й прикріпіть на станину основу разом з рухомим столом (поз. 16 мал. 1.1).
Установіть на рухливий стіл ручки (поз. 2 мал. 1.1);
- перевірте горизонтальність поверхні рухомого стола (поз. 16 мал. 1.1) з горизонтальністю
поверхні стола (поз. 5 мал. 1.2) станини – відхилення не повинні перевищувати допустимих
відхилень при розпилюванні плитних матеріалів;
- установіть й прикріпіть на кронштейн (поз. 3 мал. 1.2) регулювальну опору (поз. 1 мал. 1.1)
підтримуючої платформи, а підтримуючу платформу (поз. 6 мал. 1.1) прикріпіть до рухомого
стола (поз. 16 мал. 1.1);
- перевірте горизонтальність поверхні підтримуючої платформи (поз. 6 мал. 1.1) з
горизонтальністю поверхні рухомого стола (поз. 16 мал. 1.1) – відхилення не повинні
перевищувати допустимих відхилень при розпилюванні плитних матеріалів;
- зафіксуйте рухомий стіл (поз. 16 мал. 1.1) у нерухомому стані фіксатором (поз. 1 мал. 1.1);
- змонтуйте на підтримуючій платформі (поз. 6 мал. 1.1) упор (поз. 10 мал. 1.1) з висувною
лінійкою (поз. 8 мал. 1.1);
- прикріпіть до стола (поз. 5 мал. 1.2) станини додаткові столи (поз. 13, 14 мал. 1.1);
- перевірте горизонтальність поверхні додаткових столів (поз. 13.14 мал. 1.1) з
горизонтальністю поверхні стола (поз. 5 мал. 1.2) станини – відхилення не повинні допустимих
відхилень при розпилюванні плитних матеріалів;
- прикріпіть до стола (поз. 5 мал. 1.2) станини й до поперечного додаткового стола (поз. 14
мал. 1.1) направляючу (поз. 1 мал. 1.3) переміщення повздовжнього упору (поз. 2 мал. 1.3);
- установіть на направляючу (поз. 1 мал. 1.3) кронштейн повздовжнього упору (поз. 2 мал.
1.3);
- перемістіть рухомий стіл (поз. 16 мал. 1.1) у крайнє праве положення, відкрийте
огородження (поз. 9 мал. 1.3), установіть й закріпіть пильні диски (поз. 4 мал. 1.1, поз. 8 мал.
1.3) на відповідні вали. Вал основного пильного диска має ліве різьблення, а вал підрізного
пильного диска має праве різьблення;
- установіть розклинюючий ніж (поз. 5 мал. 1.1), відрегулюйте зазор між розклинюючим
ножем і верхніми крапками зубів основного пильного диска й закріпіть розклинюючий ніж;



УВАГА!
Товщина розклинююго ножа й підрізного пильного диска повинна бути не менш товщини
основного пильного диска.

- прикріпіть до станини (поз. 3 мал. 1.1) кронштейн (поз. 6 мал. 1.2) кріплення системи
аспірації;
- прикріпіть до кронштейна (поз. 6 мал. 1.2) захисний кожух (поз. 7 мал. 1.2) пильного
диска;
- змонтуйте кабель підключення верстата до електричної мережі в коробці підключення
(поз. 7 мал. 1.2);
- виконайте заземлення верстата.
Верстат поставляється із заводськими настроюваннями.
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Після закінчення складання верстата й регулювань горизонтальності столів, зазору між
розклинюючим ножем і основним пильним диском, виконаєте перевірку заводських
настроювань допустимих відхилень при розпилюванні плитних матеріалів і заготовок з
дерева.
Перед приєднанням верстата до електричної мережі і його включенням:
- зафіксуйте рухомий стіл (поз. 16 мал. 1.1) фіксатором (поз. 1 мал. 1.1);
- натисніть на кнопку аварійної зупинки (поз. 8 мал. 1.4) і переведіть головний вимикач (поз.
5 мал. 1.3) у виключене положення («0»):
- приєднайте кабель верстата до електричної мережі;
- переведіть головний вимикач (поз. 5 мал. 1.3) у включене положення («1»):
- зведіть кнопку аварійної зупинки (поз. 8 мал. 1.4) у вихідне положення – поверніть її проти
годинникової стрілки до клацання;
- включіть по черзі електродвигуни підрізного й основного пильних дисків. Дайте пильним
дискам набрати конструктивно передбачену швидкість їх обертання й дайте їм попрацювати
без навантаження протягом хвилин.
Сторонні шуми, вібрація, запах гару не допускаються.



УВАГА!
При виникненні сторонніх шумів, вібрації, заходу гару або інших аварійних ситуацій негайно
відключите верстат кнопкою аварійної зупинки (поз. 8 мал. 1.4).

Поновлення роботи можливо тільки після усунення несправності, яка стала причиною
аварійної зупинки верстата.
6. ЕКСПЛУАТАЦІЯ Й ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ



УВАГА!
Усі роботи з установки необхідних при розпилюванні упорів, упорів-обмежників,
притискного пристрою, регулюванню кута нахилу основного пильного диска, укладення й
закріплення плитних матеріалів на рухомому столі, регулювання ширини пропила
повздовжнім упором, видалення обрізків і ошурок, технічного обслуговування й ремонту
верстата виконуйте після відключення верстата від електричної мережі .

Перед кожним початком роботи й підключенням верстата до електричної мережі:
- перевірте цілісність і міцність кріплення пильних дисків;
- перевірте цілісність і справність пристроїв безпеки;
- перевірте міцність кріплення додаткового стола;
- перевірте правильність регулювання рухливого стола й додаткового стола щодо стола
станини;
- перевірте правильність регулювання розклинюючого ножа;
- перевірте цілісність кабелю підключення верстата до електричної мережі й заземлюючого
провідника;
- приєднайте верстат до пилезбірника або до централізованої системи аспірації;
- очистіть робочий простір навколо верстата з урахуванням габариту висування поперечного
упору підтримуючої платформи й переміщення рухливого стола;
- одягніть спецодяг і засіб захисту органів зору. Застебніть спецодяг на всі передбачені
застібки. Довгі волосся підберіть під головний убір. Зніміть звисаючі прикраси;
- зафіксуйте рухомий стіл (поз. 16 мал. 1.1) фіксатором (поз. 1 мал. 1.1);
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- натисніть на кнопку аварійної зупинки (поз. 8 мал. 1.4) і переведіть головний вимикач (поз.
5 мал. 1.3) у виключене положення («0»):
- приєднайте кабель верстата до електричної мережі;
- переведіть головний вимикач (поз. 5 мал. 1.3) у включене положення («1»):
- зведіть кнопку аварійної зупинки (поз. 8 мал. 1.4) у вихідне положення – поверніть її проти
годинникової стрілки до клацання;
- включіть по черзі електродвигуни підрізного й основного пильних дисків. Дайте пильним
дискам набрати конструктивно передбачену швидкість їх обертання й дайте їм попрацювати
без навантаження протягом 2 хвилин. Сторонні шуми, вібрація, запах гару не допускаються.



УВАГА!
Розпилювання заготовок виконуйте тільки після набору пильними дисками конструктивно
передбачених швидкостей їх обертання.

Для нахилу основного пильного диска:
- натисніть на кнопку аварійної зупинки (поз. 8 мал. 1.4) і переведіть головний вимикач (поз.
5 мал. 1.3) у виключене положення («0»):
- приєднайте кабель верстата до електричної мережі;
- переведіть головний вимикач (поз. 5 мал. 1.3) у включене положення («1»):
- зафіксуйте рухомий стіл (поз. 16 мал. 1.1) фіксатором (поз. 1 мал. 1.1);
- натисніть на кнопку «ZERO/▲» дисплея (поз. 2 мал. 1.4) і втримуйте її 2 секунди дисплей увімкнеться й на ньому відобразиться значення кута нахилу основного пильного
диска;
- змініть обертанням маховика (поз. 1 мал. 1.4) кут нахилу основного пильного диска. Зміна
кута нахилу контролюйте по дисплею (поз. 2 мал. 1.4);
- після вибору необхідного кута нахилу основного пильного диска натисніть на кнопку
«END/� » і втримуйте її до фіксування обраного кута нахилу основного пильного диска.
Для зміни висоти основного або підрізного пильного диска:
- натисніть на кнопку аварійної зупинки (поз. 8 мал. 1.4) і переведіть головний вимикач (поз.
5 мал. 1.3) у виключене положення («0»):
- приєднайте кабель верстата до електричної мережі;
- переведіть головний вимикач (поз. 5 мал. 1.3) у включене положення («1»):
- зафіксуйте рухливий стіл (поз. 16 мал. 1.1) фіксатором (поз. 1 мал. 1.1);
- виміряйте висоту основного або підрізного пильного диска й визначите необхідну
величину зміни висоти;
- змініть обертанням маховика (поз. 1 мал. 1.5) висоту основного пильного диска на
необхідну висоту. Результати зміни висоти основного пильного диска перевірте вимірювання;
- змініть обертанням рукоятки (поз. 2 мал. 1.5) висоту підрізного пильного диска. Результати
зміни висоти підрізного пильного диска виконаєте вимірюванням.
Для зміни пильних дисків:
- натисніть на кнопку аварійної зупинки (поз. 8 мал. 1.4) і переведіть головний вимикач (поз.
5 мал. 1.3) у виключене положення («0»);
- перемістіть рухомий стіл (поз. 16 мал. 1.1) у крайнє праве положення, відкрийте
огородження (поз. 9 мал. 1.3);
- замініть пильні диски (поз. 4 мал. 1.1, поз. 8 мал. 1.3);
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ПАМ’ЯТАЙТЕ!
Вал основного пильного диска має ліве різьблення ( тобто гайка кріплення закручується
проти годинникової стрілки й відкручується за годинниковою стрілкою).
Вал підрізного пильного диска має праве різьблення ( тобто гайка кріплення закручується за
годинниковою стрілкою й відкручується проти годинниковий стрілці).

- відрегулюйте зазор між розклинюючим ножем і верхніми крапками зубів основного
пильного диска;
- закрийте огородження (поз. 9 мал. 1.3);
- поверніть рухомий стіл (поз. 16 мал. 1.1) у вихідне не робоче положення й зафіксуйте
фіксатором (поз. 1 мал. 1.1);
- перевірте працездатність верстата як зазначено вище.
Для зміни приводного паса основного пильного диска:
- розмістіть пильний диск під кутом 90°;
- переведіть головний вимикач (поз. 5 мал. 1.3) у виключене положення («0»);
- відкрийте дверцята відсіку привода пильних дисків;
- послабте верхню регулювальну гайку (поз. 1 мал. 1.6) натягу приводного паса основного
пильного диска;
- послабте натяг приводного паса основного пильного диска піднімаючи електродвигун
(поз. 3 мал. 1.6) привода основного пильного диска обертанням нижньої регулювальної гайки
(поз. 1 мал. 1.6) за годинниковою стрілкою;
- замініть приводний пас;
- виконайте натяг приводного паса основного пильного диска опускаючи електродвигун
(поз. 3 мал. 1.6) обертанням нижньої регулювальної гайки (поз. 1 мал. 16) проти годинникової
стрілки;
- перевірте натяг приводного паса й зафіксуйте обраний натяг верхньою регулювальною
гайкою (поз. 1 мал. 1.6);
- перевірте правильність розташування розклинюючого ножа й основного пильного диска.
Повинні розташовуватися в одній площині;
- перевірте працездатність верстата як зазначено вище.
Для зміни приводного паса підрізного пильного диска:
- розмістіть пильний диск під кутом 90°;
- переведіть головний вимикач (поз. 5 мал. 1.3) у виключене положення («0»);
- відкрийте дверцята відсіку привода пильних дисків;
- послабте верхню регулювальну гайку (поз. 2 мал. 16) натягу підрізного пильного диска;
- рукою підніміть електродвигун (поз. 4 мал. 1.6) привода підрізного пильного диска;
- утримуючи електродвигун (поз. 4 мал. 1.6) у піднятому стані, виконаєте заміну приводного
паса підрізного пильного диска;
- опустіть електродвигун (поз. 4 мал. 1.6) до упору в нижню регулювальну гайку (поз. 2 мал.
1.6);
- при необхідності відрегулюйте натяг приводного паса й зафіксуйте його верхньою
регулювальною гайкою (поз. 2 мал. 1.6);
- перевірте правильність розташування основного пильного диска й підрізного пильного
диска. Повинні розташовуватися в одній площині;
- перевірте працездатність верстата як зазначено вище.
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ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ
УВАГА!
Усі роботи з технічного обслуговування й ремонту верстата виконуйте після від'єднанні
верстата від електричної мережі.

Після закінчення роботи на верстаті:
- очистіть верстат від залишків обрізок і ошурок. Для очищення використовуйте пилосос або
щітку з м'яким ворсом і дрантя. Особливо ретельно очистите напрямні рухливого стола й пази
для переміщення упорів;
- змажте із застосуванням масляного насоса (поз 6 мал. 1.3) направляючі (поз. 4 мал. 1.3)
рухомого стола (поз. 16 мал. 1.1);
- перевірте цілісність і міцність кріплення пильних дисків, розклинюючого ножа, станини на
місці установки, столів до станини, підтримуючої платформи до рухливого стола й на
кронштейні;
- перевірте цілісність кабелю підключення верстата до електричної мережі й заземлюючого
провідника.
Раз на місяць:
- після очищення верстата нанесіть на напрямні рухливого стола тонкий шар машинного
масла;
- очистіть від залишків ошурок відсік (поз. 5 мал. 1.6) збору ошурок блоку пильних дисків.
Для очищення використовуйте пилосос;
- перевірте стан і натяг приводних пасів.
Підшипники валів пильних дисків укладені в герметичні кожухи й заповнені довговічним
змащенням і не вимагають додаткового змащення в період їх експлуатації.
При необхідності виконання регулювальних або ремонтних робіт у плині гарантійного
строку експлуатації звернетеся в сервісну організацію ТОВ «Демікс».
ТОВ «Демікс» також виконує післягарантійне сервісне обслуговування.
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1. ВВЕДЕНИЕ
Данная Инструкция по эксплуатации (далее Инструкция) распространяется на станок
форматно-раскроечный модели MJ6132Z-B (далее станок), и предназначена для
ознакомления покупателя (пользователя) до начала эксплуатации станка с его назначением,
основными мерами безопасности при его эксплуатации, его основными характеристиками,
конструкцией основных его узлов, порядком соблюдения его технического обслуживания.
Станок предназначен для распиливания заготовок из дерева, ДСП, МДФ и подобных
материалов, а также твёрдых полимерных материалов.
Наличие подрезной пилы позволяет выполнять распиловку заготовок без скалывания её
краёв поверхности.
Вертикальное перемещение и наклон основного пильного диска осуществляется ручным
способом соответствующими маховиками.
Величина вертикального перемещения основного пильного диска контролируется по
дисплею.






ЗАПРЕЩАЕТСЯ!
Распиливать заготовки из твёрдых полимерных материалов, которые выделяют
вредные вещества и металлов и их сплавов.
ВНИМАНИЕ!
Инструкция не содержит подробных описаний методов распиливания заготовок
из дерева, ДСП, МДФ и подобных материалов, а также полимерных материалов.
ВНИМАНИЕ!
К работе на станке допускается персонал обученный специальным знаниям,
методам и навыкам работы на данном типе станков.
ВНИМАНИЕ!
Станок поставляется с минимальной комплектацией.
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ВНИМАНИЕ!
В связи с постоянным усовершенствованием станка, производитель оставляет за
собой право на изменение конструкции, технических характеристик 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.
Приведённые в данной Инструкции спецификации, технические характеристики и
рисунки принципиального устройства представляют собой общую техническую
информацию и актуальны на момент издания данной Инструкции.




ЗАПРЕЩАЕТСЯ!
Самовольное внесение изменений в конструкцию станка и изменение его
технических параметров.
ВНИМАНИЕ!
При самостоятельном внесении изменений в конструкцию станка в течении
гарантийного срока эксплуатации претензии к работе станка не принимаются.

Станок должен эксплуатироваться при отсутствии прямого воздействия атмосферных
осадков и солнечных лучей, при температуре окружающего воздуха от +15…35°С и
относительной влажностью воздуха не более 80%.
Данный станок прошёл предпродажную подготовку и соответствует заявленным
параметрам по качеству и мерам безопасности.



ВНИМАНИЕ!
Перед началом эксплуатации выполните монтажные и пусконаладочные работы
согласно рекомендациям данной Инструкции.

Для обеспечения безотказной и безопасной работы на станке соблюдайте требования,
указанные в настоящей Инструкции.
Данная Инструкция является важной частью Вашего станка и не должна быть потеряно
в процессе эксплуатации станка. При продаже станка данную Инструкцию необходимо
передать новому владельцу.
2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Показатель
Размер подвижного стола (Д×Ш), мм
Максимальная длина распила, мм
Размер чугунного стола станины (Д×Ш), мм

Значение
3200×375
3200
980×550

Максимальная ширина между пильным диском и продольным
упором, мм
Максимальная высота пропила при 90°, мм

1124

Диаметр основного пильного диска, мм

300
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Диаметр вала основного пильного диска, мм

30

Скорость вращения основного пильного диска, об/мин

4000 / 6000

Двигатель основного пильного диска 380 В, 50 Гц, кВт

5,5

Диаметр подрезного пильного диска, мм

120

Диаметр вала подрезного пильного диска, мм

22

Скорость вращения подрезного пильного диска, об/мин

10000

Двигатель подрезного пильного диска 380 В, 50 Гц, кВт

1,1

Угол наклона основного пильного диска, градус

45

Габаритные размеры собранного станка (Д×Ш×В), мм
Габариты рабочего пространства (Д×Ш), мм
Вес нетто, кг



3350×3330×1460
6750×4820
700

ВНИМАНИЕ!
В связи с постоянным усовершенствованием станка, приведённые в данной Инструкции
технические характеристики представляют собой общую техническую информацию и
актуальны на момент издания данной Инструкции.

3. ПРИНЦИПИАЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО СТАНКА

Рис. 1.1 Принципиальное устройство станка
1 – фиксатор подвижного стола; 2 – ручка перемещения подвижного стола; 3 – станина;
4 – основной пильный диск; 5 – расклинивающий нож; 6 – поддерживающая платформа;
7 – опора выдвижной линейки поворотного упора поддерживающей платформы;
8 – выдвижная линейка поворотного упора поддерживающей платформы; 9 – поперечные
упоры; 10 – поворотный упор поддерживающей платформы; 11 - прижимное устройство;
12 – рукоятка механизма прижимного устройства; 13 – продольный дополнительный стальной
стол; 14 – поперечный дополнительный стальной стол; 15 – толкатель; 16 – подвижный стол;
17 – поворотный упор подвижного стола; 18 – рукоятка фиксирования угла поворота упора
подвижного стола; 19 – рукоятка фиксирования перемещения упора вдоль подвижного стола
MJ6132Z-B – 11.09.2019
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Рис. 1.2 Принципиальное устройство станка
1 – регулировочная опора поддерживающей платформы; 2 – рукоятки фиксирования
поворотного упора поддерживающей платформы; 3 – кронштейн поддерживающей
платформы; 4 – рукоятка фиксирования выдвижной линейки поворотного упора
поддерживающей платформы; 5 – чугунный стол станины; 6 – кронштейн крепления системы
аспирации; 7 – защитный кожух пильного диска с патрубком для подсоединения
аспирационной системы; 8 – масштабная линейка угла поворота поворотного упора
поддерживающей платформы; 9 – опорная планка поддерживающего стола

Рис. 1.3 Принципиальное устройство станка
1 – направляющая продольного упора стола станины; 2 – продольный упор; 3 – рукоятки
фиксирования продольного упора; 4 – направляющие подвижного стола; 5 – главный
выключатель; 6 – масляный насос; 7 – коробка подключения станка к электрической сети;
8 – подрезной пильный диск; 9 – ограждение блока пильных дисков
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Рис. 1.4 Принципиальное устройство станка
1 – маховик наклона основного пильного диска; 2 – дисплей контроля угла наклона основного
пильного диска; 3 – кнопка «ПУСК» основного пильного диска; 4 – кнопка «СТОП» основного
пильного диска; 5 – кнопка «ПУСК» подрезного пильного диска; 6 – кнопка «СТОП»
подрезного пильного диска; 7 – сигнальная лампа подачи напряжения; 8 – кнопка аварийной
остановки станка

Рис. 1.5 Принципиальное устройство станка
1 – маховик вертикального перемещения основного пильного диска; 2 – рукоятка
вертикального перемещения подрезного пильного диска; 3 – рукоятка горизонтального
перемещения подрезного пильного диска
MJ6132Z-B – 11.09.2019
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Рис. 1.6 Принципиальное устройство станка
1 – регулировочные гайки натяжения приводного ремня основного пильного диска;
2 – регулировочные гайки натяжения приводного ремня подрезного пильного диска;
3 – электродвигатель основного пильного диска; 4 – электродвигатель подрезного пильного
диска; 5 – отсек сбора опилок; 6 – патрубок подсоединения станка к аспирационной системе



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

4. УКАЗАНИЯ ПО МЕРАМ БЕЗОПАСНОСТИ
К работе на станке допускается персонал, который обучен методам механической
обработки заготовок на форматно-раскроечных станках.
Перед началом работы на станке ознакомитесь с настоящей Инструкцией, ознакомьтесь
с устройством станка, порядком регулировки станка и мерами безопасности при работе на
станке.



ВНИМАНИЕ!
Инструкция не содержит подробных указаний относительно методов распиловки заготовок.

Станок оборудован средствами безопасности обслуживающего персонала при работе на нем:
кнопкой аварийной остановки (поз. 11 рис. 1.5); расклинивающим ножом (поз. 24 рис. 1.1); защитным
кожухом (поз. 11 рис. 1.2) пыльного диска; патрубками (поз. 13 рис. 1.2, поз. 1 рис. 1.6) для
подключения гибкого трубопровода для удаления стружки; прижимным устройством (поз. 17 рис. 1.1)
заготовок; рычагами, рукоятками фиксирования упоров, маховиков, подвижного стола.
На станке применяются знаки безопасности:
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- общая безопасность;

- опасное электрическое напряжение;

- направление движения (вращения)



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Невнимание к знакам безопасности и несоблюдение требований безопасности, указанных
этими знаками может повлечь нанесения вреда здоровью оператора и повреждение станка.

В дополнение к предусмотренным конструкцией станка средств безопасности и
нанесённым на станок знакам безопасности рекомендуется соблюдать общетехнические
требования безопасности при работе на деревообрабатывающих станках.



ВНИМАНИЕ!
При распиливании заготовок шириной менее 120 мм с использованием продольного упора,
для их перемещения в близи пильного диска, используйте толкатель.



ВНИМАНИЕ!
Перед началом эксплуатации выполните монтажные и пусконаладочные работы согласно
рекомендациям данной Инструкции.



ВНИМАНИЕ!
Зазор между расклинивающим ножом и вершинами зубьев пильного диска должен быть в
пределах 3-8 мм.

Перед каждым подключением станка к электрической сети:
- проверьте целостность и прочность крепления пильных дисков;
- проверьте целостность и исправность устройств безопасности;
- проверьте прочность крепления дополнительных столов;
- проверьте правильность регулировки подвижного стола и дополнительных столов
относительно стола станины;
- проверьте правильность регулировки расклинивающего ножа;
- проверьте целостность кабеля подключения станка к электрической сети и заземляющего
проводника;
- подсоедините станок к пылесборнику или к централизованной системе аспирации;
- очистите рабочее пространство вокруг станка с учётом габарита выдвижения линейки
(поз. 8 рис. 1.1) поворотного упора (поз. 10 рис. 1.1) поддерживающей платформы (поз. 6 рис.
1.1) и перемещения подвижного стола (поз. 16 рис. 1.1);
- нажмите на кнопку аварийной остановки (поз. 8 рис. 1.4);
- оденьте спецодежду и средство защиты органов зрения. Застегните спецодежду на все
предусмотренные застёжки. Длинные волосы подберите под головной убор. Снимите
свисающие украшения.
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ЗАПРЕЩАЕТСЯ!
Работать на станке:
- при наличии дефектов на пильных дисках (трещин, сколов);
- без подсоединения станка к пылесборнику или к централизованной аспирационной
системы, или при неработающей системе аспирации;
- без применения средств защиты органов зрения;
- при приёме лекарственных средств, которые вызывают снижение внимания;
- в состоянии алкогольного или наркотического опьянения;
- с забинтованными конечностями рук;
- в спецодежде с свисающими концами.

При распиливании плитных материалов больших размеров используйте прижимное
устройство.
Приступайте к распиловке заготовок после достижения пильными дисками
максимального числа оборотов.
После каждого распиливания удаляйте обрезки.
Удаление обрезок и опилок выполняйте поле полной остановки пильного диска.



ВНИМАНИЕ!
Все работы по регулировке станка, очистке станка от обрезков и опилок, техническому
обслуживанию и ремонту станка выполняйте после отсоединения станка от электрической
сети.

5. ТРАНСПОРТИРОВКА, УСТАНОВКА И СБОРКА СТАНКА
Станок поставляется в частично разобранном виде в двух упаковках:
- упаковка с станиной (поз. 3 рис. 1.1), дополнительными столами (поз. 13, 14 рис. 1.1),
расклинивающим ножом (поз. 5 рис. 1.1), защитным кожухом (поз. 7 рис. 1.2) пильного диска,
кронштейном (поз. 3 рис. 1.2) поддерживающей платформы, поддерживающей платформой
(поз. 6 рис. 1.1) подвижного стола, поперечным упором (поз. 10 рис. 1.1) поддерживающей
платформы, поворотным упором (поз. 17 рис. 1.1) подвижного стола, прижимным
устройством (поз. 11 рис. 1.1), продольным упором (поз. 2 рис. 1.3), крепёжными
соединениями и набором слесарного инструмента для сборки и регулировки станка. В
станине (рис. 1.3, 1.5. 1.6) смонтированы с заводскими настройками узлы пильных дисков с
электродвигателями и механизмами их наклона и вертикального перемещения. На станине
смонтированы с заводскими настройками опоры для установки и крепления основания с
направляющими (поз. 4 рис. 1.3) подвижного стола;
- упаковка с подвижным столом (поз. 16 рис. 1.1).
Для транспортировки упаковок с станиной и подвижным столом используйте средства
малой механизации.
Станок должен быть смонтирован на прочной ровной горизонтальной площадке
(фундаменте), которая выдерживает вес станка с обрабатываемой заготовкой. Площадка
должна быть горизонтальной под всем рабочим пространством с уклонами согласно
строительных норм для обустройства фундаментов под станки данного типа.
Место установки должно быть выбрано с учётом свободного перемещения вокруг
рабочего пространства станка, свободного доступа к электрощиту подключения станка к
электрической сети.
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УСТАНОВКА И СБОРКА СТАНКА.





ВНИМАНИЕ!
Установку и сборку станка должны выполнять два работника.
Для установки станины используйте средства малой механизации.
ВНИМАНИЕ!
Монтажные и пусконаладочные работы должен выполнять персонал, который обучен
данному виду работ.
ВНИМАНИЕ!
При выполнении монтажных и пусконаладочных работ не обученным персоналом,
претензии к работе станка не принимаются.

Сборка станка:
- установите и прикрепите станину (поз. 3 рис. 1.1) станка на заранее подготовленную
площадку;
- проверьте горизонтальность поверхности стола (поз. 5 рис. 1.2) станины – отклонения не
должны превышать отклонений горизонталей площадки;
- установите и прикрепите на станину основание вместе с подвижным столом (поз. 16 рис.
1.1). Установите на подвижный стол ручки (поз. 2 рис. 1.1);
- проверьте горизонтальность поверхности подвижного стола (поз. 16 рис. 1.1) с
горизонтальностью поверхности стола (поз. 5 рис. 1.2) станины – отклонения не должны
превышать допустимых отклонений при распиливании плитных материалов;
- установите и прикрепите на кронштейн (поз. 3 рис. 1.2) регулировочную опору (поз. 1 рис.
1.1) поддерживающей платформы, а поддерживающую платформу (поз. 6 рис. 1.1)
прикрепите к подвижному столу (поз. 16 рис. 1.1);
- проверьте горизонтальность поверхности поддерживающей платформы (поз. 6 рис. 1.1) с
горизонтальностью поверхности подвижного стола (поз. 16 рис. 1.1) – отклонения не должны
превышать допустимых отклонений при распиливании плитных материалов;
- зафиксируйте подвижный стол (поз. 16 рис. 1.1) в неподвижном состоянии фиксатором
(поз. 1 рис. 1.1);
- смонтируйте на поддерживающей платформе (поз. 6 рис. 1.1) упор (поз. 10 рис. 1.1) с
выдвижной линейкой (поз. 8 рис. 1.1);
- прикрепите к столу (поз. 5 рис. 1.2) станины дополнительные столы (поз. 13, 14 рис. 1.1);
- проверьте горизонтальность поверхности дополнительных столов (поз. 13. 14 рис. 1.1) с
горизонтальностью поверхности стола (поз. 5 рис. 1.2) станины – отклонения не должны
допустимых отклонений при распиливании плитных материалов;
- прикрепите к столу (поз. 5 рис. 1.2) станины и к поперечному дополнительному столу (поз.
14 рис. 1.1) направляющую (поз. 1 рис. 1.3) перемещения продольного упора (поз. 2 рис. 1.3);
- установите на направляющую (поз. 1 рис. 1.3) кронштейн продольного упора (поз. 2 рис.
1.3);
- переместите подвижный стол (поз. 16 рис. 1.1) в крайнее правое положение, откройте
ограждение (поз. 9 рис. 1.3), установите и закрепите пильные диски (поз. 4 рис. 1.1, поз. 8 рис.
1.3) на соответствующие валы. Вал основного пильного диска имеет левую резьбу, а вал
подрезного пильного диска имеет правую резьбу;
- установите расклинивающий нож (поз. 5 рис. 1.1), отрегулируйте зазор между
расклинивающим ножом и верхними точками зубьев основного пильного диска и закрепите
расклинивающий нож;



ВНИМАНИЕ!
Толщина расклинивающего ножа и подрезного пильного диска должна быть не менее
толщины основного пильного диска.
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- прикрепите к станине (поз. 3 рис. 1.1) кронштейн (поз. 6 рис. 1.2) крепления системы
аспирации;
- прикрепите к кронштейну (поз. 6 рис. 1.2) защитный кожух (поз. 7 рис. 1.2) пильного
диска;
- смонтируйте кабель подключения станка к электрической сети в коробке подключения
(поз. 7 рис. 1.2);
- выполните заземление станка.
Станок поставляется с заводскими настройками.
После окончания сборки станка и регулировок горизонтальности столов, зазора между
расклинивающим ножом и основным пильным диском, выполните проверку заводских
настроек допустимых отклонений при распиливании плитных материалов и заготовок из
дерева.
Перед подсоединением станка к электрической сети и его включением:
- зафиксируйте подвижный стол (поз. 16 рис. 1.1) фиксатором (поз. 1 рис. 1.1);
- нажмите на кнопку аварийной остановки (поз. 8 рис. 1.4) и переведите главный
выключатель (поз. 5 рис. 1.3) в выключенное положение («0»):
- подсоедините кабель станка к электрической сети;
- переведите главный выключатель (поз. 5 рис. 1.3) в включённое положение («1»):
- возведите кнопку аварийной остановки (поз. 8 рис. 1.4) в исходное положение –
поверните её против часовой стрелки до щелчка;
- включите поочерёдно электродвигатели подрезного и основного пильных дисков. Дайте
пильным дискам набрать конструктивно предусмотренную скорость их вращения и дайте им
поработать без нагрузки в течении 2 минут.
Посторонние шумы, вибрация, запах гари не допускаются.



ВНИМАНИЕ!
При возникновении посторонних шумов, вибрации, запаха гари или прочих аварийных
ситуаций немедленно отключите станок кнопкой аварийной остановки (поз. 8 рис. 1.4).

Возобновление работы возможно только после устранения неисправности, которая
стала причиной аварийной остановки станка.
6. ЭКСПЛУАТАЦИЯ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ



ВНИМАНИЕ!
Все работы по установке необходимых при распиловке упоров, упоров-ограничителей,
прижимного устройства, регулировке угла наклона основного пильного диска, укладывании
и закреплении плитных материалов на подвижном столе, регулировке ширины пропила
продольным упором, удалении обрезков и опилок, техническому обслуживании и ремонту
станка выполняйте после отключения станка от электрической сети .

Перед каждым началом работы и подключением станка к электрической сети:
- проверьте целостность и прочность крепления пильных дисков;
- проверьте целостность и исправность устройств безопасности;
- проверьте прочность крепления дополнительного стола;
- проверьте правильность регулировки подвижного стола и дополнительного стола
относительно стола станины;
- проверьте правильность регулировки расклинивающего ножа;
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- проверьте целостность кабеля подключения станка к электрической сети и заземляющего
проводника;
- подсоедините станок к пылесборнику или к централизованной системе аспирации;
- очистите рабочее пространство вокруг станка с учётом габарита выдвижения поперечного
упора поддерживающей платформы и перемещения подвижного стола;
- оденьте спецодежду и средство защиты органов зрения. Застегните спецодежду на все
предусмотренные застёжки. Длинные волосы подберите под головной убор. Снимите
свисающие украшения;
- зафиксируйте подвижный стол (поз. 16 рис. 1.1) фиксатором (поз. 1 рис. 1.1);
- нажмите на кнопку аварийной остановки (поз. 8 рис. 1.4) и переведите главный
выключатель (поз. 5 рис. 1.3) в выключенное положение («0»):
- подсоедините кабель станка к электрической сети;
- переведите главный выключатель (поз. 5 рис. 1.3) в включённое положение («1»):
- возведите кнопку аварийной остановки (поз. 8 рис. 1.4) в исходное положение –
поверните её против часовой стрелки до щелчка;
- включите поочерёдно электродвигатели подрезного и основного пильных дисков. Дайте
пильным дискам набрать конструктивно предусмотренную скорость их вращения и дайте им
поработать без нагрузки в течении 2 минут. Посторонние шумы, вибрация, запах гари не
допускаются.



ВНИМАНИЕ!
Распиливание заготовок выполняйте только после набора пильными дисками
конструктивно предусмотренных скоростей их вращения.

Для наклона основного пильного диска:
- нажмите на кнопку аварийной остановки (поз. 8 рис. 1.4) и переведите главный
выключатель (поз. 5 рис. 1.3) в выключенное положение («0»):
- подсоедините кабель станка к электрической сети;
- переведите главный выключатель (поз. 5 рис. 1.3) в включённое положение («1»):
- зафиксируйте подвижный стол (поз. 16 рис. 1.1) фиксатором (поз. 1 рис. 1.1);
- нажмите на кнопку «ZERO/▲» дисплея (поз. 2 рис. 1.4) и удерживайте её 2 секунды дисплей включится и на нём отобразится значение угла наклона основного пильного диска;
- измените вращением маховика (поз. 1 рис. 1.4) угол наклона основного пильного диска.
Изменение угла наклона контролируйте по дисплею (поз. 2 рис. 1.4);
- после выбора требуемого угла наклона основного пильного диска нажмите на кнопку
«END/� » и удерживайте её до фиксирования выбранного угла наклона основного пильного
диска.
Для изменения высоты основного или подрезного пильного диска:
- нажмите на кнопку аварийной остановки (поз. 8 рис. 1.4) и переведите главный
выключатель (поз. 5 рис. 1.3) в выключенное положение («0»):
- подсоедините кабель станка к электрической сети;
- переведите главный выключатель (поз. 5 рис. 1.3) в включённое положение («1»):
- зафиксируйте подвижный стол (поз. 16 рис. 1.1) фиксатором (поз. 1 рис. 1.1);
- замеряйте высоту основного или подрезного пильного диска и определите требуемую
величину изменения высоты;
- измените вращением маховика (поз. 1 рис. 1.5) высоту основного пильного диска на
требуемую высоту. Результаты изменения высоты основного пильного диска проверьте
измерением;
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- измените вращением рукоятки (поз. 2 рис. 1.5) высоту подрезного пильного диска.
Результаты изменения высоты подрезного пильного диска выполните измерением.
Для смены пильных дисков:
- нажмите на кнопку аварийной остановки (поз. 8 рис. 1.4) и переведите главный
выключатель (поз. 5 рис. 1.3) в выключенное положение («0»);
- переместите подвижный стол (поз. 16 рис. 1.1) в крайнее правое положение, откройте
ограждение (поз. 9 рис. 1.3);
- замените пильные диски (поз. 4 рис. 1.1, поз. 8 рис. 1.3);



ПОМНИТЕ!
Вал основного пильного диска имеет левую резьбу (т. е. гайка крепления закручивается
против часовой стрелки и откручивается по часовой стрелке).
Вал подрезного пильного диска имеет правую резьбу (т. е. гайка крепления закручивается по
часовой стрелке и откручивается против часовой стрелке).

- отрегулируйте зазор между расклинивающим ножом и верхними точками зубьев
основного пильного диска;
- закройте ограждение (поз. 9 рис. 1.3);
- верните подвижный стол (поз. 16 рис. 1.1) в исходное не рабочее положение и
зафиксируйте фиксатором (поз. 1 рис. 1.1);
- проверьте работоспособность станка как указано выше.
Для смены приводного ремня основного пильного диска:
- разместите пильный диск под углом 90°;
- переведите главный выключатель (поз. 5 рис. 1.3) в выключенное положение («0»);
- откройте дверцу отсека привода пильных дисков;
- ослабьте верхнюю регулировочную гайку (поз. 1 рис. 1.6) натяжения приводного ремня
основного пильного диска;
- ослабьте натяжение приводного ремня основного пильного диска подымая
электродвигатель (поз. 3 рис. 1.6) привода основного пильного диска вращением нижней
регулировочной гайки (поз. 1 рис. 1.6) по часовой стрелке;
- замените приводной ремень;
- выполните натяжение приводного ремня основного пильного диска опуская
электродвигатель (поз. 3 рис. 1.6) вращением нижней регулировочной гайки (поз. 1 рис. 16)
против часовой стрелки;
- проверьте натяжение приводного ремня и зафиксируйте выбранное натяжение верхней
регулировочной гайкой (поз. 1 рис. 1.6);
- проверьте правильность расположения расклинивающего ножа и основного пильного
диска. Должны располагаться в одной плоскости;
- проверьте работоспособность станка как указано выше.
Для смены приводного ремня подрезного пильного диска:
- разместите пильный диск под углом 90°;
- переведите главный выключатель (поз. 5 рис. 1.3) в выключенное положение («0»);
- откройте дверцу отсека привода пильных дисков;
- ослабьте верхнюю регулировочную гайку (поз. 2 рис. 16) натяжения подрезного пильного
диска;
- рукой подымите электродвигатель (поз. 4 рис. 1.6) привода подрезного пильного диска;
- удерживая электродвигатель (поз. 4 рис. 1.6) в поднятом состоянии, выполните замену
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приводного ремня подрезного пильного диска;
- опустите электродвигатель (поз. 4 рис. 1.6) до упора в нижнюю регулировочную гайку
(поз. 2 рис. 1.6);
- при необходимости отрегулируйте натяжение приводного ремня и зафиксируйте его
верхней регулировочной гайкой (поз. 2 рис. 1.6);
- проверьте правильность расположения основного пильного диска и подрезного пильного
диска. Должны располагаться в одной плоскости;
- проверьте работоспособность станка как указано выше.



ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
ВНИМАНИЕ!
Все работы по техническому обслуживанию и ремонту станка выполняйте после
отсоединении станка от электрической сети.

После окончания работы на станке:
- очистите станок от остатков обрезок и опилок. Для очистки используйте пылесос или
щётку с мягким ворсом и ветошь. Особенно тщательно очистите направляющие подвижного
стола и пазы для перемещения упоров;
- смажьте с применением масляного насоса (поз 6 рис. 1.3) направляющие (поз. 4 рис. 1.3)
подвижного стола (поз. 16 рис. 1.1);
- проверьте целостность и прочность крепления пильных дисков, расклинивающего ножа,
станины на месте установки, столов к станине, поддерживающей платформы к подвижному
столу и на кронштейне;
- проверьте целостность кабеля подключения станка к электрической сети и заземляющего
проводника.
Раз в месяц:
- после очистки станка нанесите на направляющие подвижного стола тонкий слой
машинного масла;
- очистите от остатков опилок отсек (поз. 5 рис. 1.6) сбора опилок блока пильных дисков.
Для очистки используйте пылесос;
- проверьте состояние и натяжение приводных ремней.
Подшипники валов пильных дисков заключены в герметичные кожухи и заполнены
долговечной смазкой и не требуют дополнительной смазки в период их эксплуатации.
При необходимости выполнения регулировочных или ремонтных работ в течении
гарантийного срока эксплуатации обратитесь в сервисную организацию ООО «Демикс».
ООО «Демикс» также выполняет послегарантийное сервисное обслуживание.

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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