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1. ВСТУП
Шановний покупець, дякуємо Вам за покупку верстата комбінованого деревообробного
моделі MLС25 торговельної марки FDB Maschinen.
Дана Інструкція з експлуатації (далі Інструкція) поширюється на комбінованого
деревообробного моделі MLС25 (далі верстат) торгівельної марки FDB Maschinen, і призначене
для ознайомлення споживача (користувача) до початку експлуатації верстата з його
призначенням, основними заходами безпеки при його експлуатації, основними характеристиками
верстата, конструкцією основних його вузлів, порядком дотримання технічного обслуговування.
Верстат призначений для обробки плоских поверхонь на виробах з дерева – стругання
площин заготовок і калібрування заготовок у розмір (рейсмусування) в побутових умовах. Подача
заготовки здійснюється за допомогою вальців, які подають заготовку.
Конструкція верстата передбачає зміну кута нахилу напрямного упору для стругання
заготовок під необхідним кутом.
Верстат оснащений патрубком для видалення стружки за допомогою аспіраційної системою.
Верстат не призначений для стругання заготовок із плитних деревних матеріалів.
Верстат оснащений електродвигуном який розроблений для режиму роботи S6/40%, який
передбачає чергування періодів роботи з постійним навантаженням і періодів холостого ходу для
остигання електродвигуна.
УВАГА!
Верстат не передбачений для тривалої безперервної роботи і простругування
заготовок в великих обсягах протягом короткого терміну роботи.
УВАГА!
Верстат не призначений для стругання заготовок із деревних плит і інших матеріалів.






УВАГА!
При перевантаженні верстата чи простругування деревних плит і інших матеріалів,
претензії до роботи верстата не приймаються.
УВАГА!
У зв'язку з постійним удосконаленням верстата, виробник залишає за собою право на
зміну конструкції й комплектації верстата без повідомлення постачальника й
споживача.
Дана Інструкція з експлуатації (далі – 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 являють
собою загальну технічну інформацію й актуальні на момент видання даної Інструкції.
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УВАГА!
До роботи на верстаті допускається персонал, навчений спеціальним знанням,
методам і навичкам роботи із простругування заготовок на даному типі верстатів.
Даний верстат обладнаний засобами безпеки для обслуговуючого персоналу при роботі на
ньому. Передбачені конструкцією верстата засобу безпеки не можуть урахувати всі заходи
безпеки. Для безпечної роботи на верстаті до початку роботи на ньому ознайомтеся з даним
Посібником з експлуатації (далі – Керівництво).
На верстаті застосовуються знаки безпеки:



- загальна безпека;
- небезпечна електрична напруга;

- обертові деталі;

- небезпека ушкодження кінцівок рук;

- застосовуйте засіб захисту органів зору;

- застосовуйте засіб захисту органів слуху;

- напрямок рухові (обертання)




УВАГА!
Не приступайте до роботи на верстаті не володіючи методам виконання робіт із
простругування заготовок у розмір і не ознайомившись зі цим Керівництвом.
УВАГА!
Перед роботою на верстаті обов'язково ознайомтеся зі даним Керівництвом і вивчіть
інформацію про заходи безпеки. Безпечна робота на верстаті залежить від
застосування Вами засобів індивідуального захисту й дотримання Вами відповідних
заходів безпеки при виконанні робіт із простругування заготовок.

Верстат повинен експлуатуватися в приміщеннях з температурою навколишнього
середовища від + 10 (З до +40 (С и відносною вологістю не вище 80%.
Верстат пройшов передпродажну підготовку й відповідає заявленим параметрам по якості
й заходам безпеки.
Дана Інструкція є важливою частиною вашого встаткування. Вона не повинна бути
загублена в процесі роботи. При продажі верстата вона повинна бути передане новому покупцеві.
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2. ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Найменування показника
Величина
Максимальна ширина стругання. мм
254
Максимальна глибина стругання на стругальному столі1), мм
3
1)
Максимальна глибина стругання на рейсмусовому столі , мм
2
Висота стругання по товщині, мм
6-200
Кількість ножів, шт.
2
Швидкість обертання робочого вала, об/хв
8000
Швидкість подачі заготовки, м/хв
6
Розмір фугувального столу, мм
913х257
Кут нахилу напрямного упору, градус
90 °…135 °
Електродвигун
Напруга, В
220
Потужність, кВт
1,8
Маска нетто, кг
27
1)
глибина стругання залежить від ширини стругання заготовки і породи деревини.
Залежність глибини стругання від ширини стругання заготовки:
ширина заготовки, мм
глибина стругання, мм
0 - 100
0–3
100 - 210
0–2
210 - 300
0-1



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:
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1 – кожух привода верстата; 2 – ніжки верстата; 3 – стіл рейсмуса; 4 – кронштейн захисту
стругальних ножів; 5 – патрубок для приєднання до аспіраційної системі; 6 – рукоятка фіксування
кронштейна захисту стругальних ножів; 7 – стіл стругальний не рухомий; 8 – напрямний упор; 9 –
захист стругальних ножів; 10 – поворотне кріплення напрямного упору; 11 – рукоятка кріплення
захисту стругальних ножів; 12 – рукоятка регулювання глибини стругання рейсмуса; 13 – стіл
стругальний рухомий; 14 – рукоятка регулювання висоти столу стругального рухомого; 15 – ролики
підтримуючі стола рейсмуса; 16 – вимикач; 17 – кнопка аварійної зупинки; 18 – захист від
перевантаження електродвигуна по струму

Мал. 1.2 Принципова будова верстата:
1 – кришка вимикача із замком; 2 – кнопка аварійної зупинки; 3 – шток кнопки аварійної зупинки;
4 – кнопка «Ο - Викл»; 5 – кнопка «I – Вкл»

Мал.. 1.3 Принципова будова верстата
1 – шків вала двигуна; 2 – приводний пас робочого вала; 3 – проміжна зірочка приводу
вальців, що подають; 4 – робочий вал; 5 – зірочки вальців, що подають; 6 – ланцюг вальців, що
подають
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Мал. 1.4 Принципова будова верстата:
1 – стругальний ніж; 2 – клин; 3 – болт; 4 – робочий вал

Рис. 1.5 Принципова будова верстата. Принципова електросхема



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

4. МОНТАЖ І УСТАНОВКА
Верстат поставляється в упаковці в зібраному виді зі знятими для транспортування
напрямним упором із кріпленням, кронштейном із захистом стругальних ножів, рукоятками й
кріпильними з'єднаннями цих вузлів.
При транспортуванні верстата будьте уважні, дотримуйтесь обережності.
Верстат повинен бути встановлений на рівну поверхню. Відхилення поверхні по горизонталі
не допускаються. Поверхня повинна витримати вагу верстата з оброблюваною на ньому
заготовкою.
Місце установки верстата повинне бути обране з урахуванням наявності вільного простору
в зоні подачі й приймання заготовки, вільного доступу до місця приєднання верстата до
електричної мережі.
При вийманні верстата з упаковки й установці на заздалегідь обране місце піднімайте його
тільки за основу.
ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ!
Піднімати верстат за стругальні столи, рейсмусовий стіл і ролики підтримуючі.



Очистіть верстат від захисного антикорозійного покриття. Для видалення антикорозійного
покриття використовуйте розчини для знежирення.
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ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ!
Використовувати для зняття захисного антикорозійного покриття нітророзчинники.

Установіть й закріпіть кронштейн (поз. 4 мал. 1.1) захисту стругальних ножів (поз. 9 мал.
1.1), захист стругальних ножів, рукоятки (поз. 6, поз. 11 мал. 1.1), направляючий упор (поз. 8 мал.
1.1) з кріпленням (поз. 10 мал. 1.1).
Верстат вимагає додаткового заземлення (мал. 1.5).
Електроживлення верстата здійснюється від електричної мережі напругою 220 В
приєднанням кабелю верстата через захисні пристрої від короткого замикання – запобіжники або
автоматичні вимикачі на струм 16 А (мал. 1.5).
ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ!
Підключення верстата до електричної мережі скруткою жил кабелів верстата й
жил електричної мережі.




5. ЕКСПЛУАТАЦІЯ
УВАГА!
При роботі на верстаті рекомендується дотримуватися чергування періоду роботи
електродвигуна під постійним навантаженням (6 хв) і періоду холостого ходу (4 хв).

Перед першим пуском верстата в роботу, а надалі перед кожним початком роботи на
верстаті:
- очистіть робочий простір навколо верстата від сторонніх предметів;
- перевірте достатність висвітлення робочої зони. Затінення зони різання не допускаються;
- перевірте точність настроювань столів стругальних;
- перевірте легкість пересування всіх тертьових механізмів і вузлів;
- перевірте надійність кріплення стругальних ножів;
- перевірте правильність установки стругальних ножів. Стругальні ножі повинні бути виставлені
максимально точно стосовно стола стругальному не рухливому й друг до друга;
- перевірте надійність кріплення напрямного упору;
- перевірте надійність кріплення кронштейна захисту стругальних ножів;
- перевірте надійність кріплення кожуха привода;
- перевірте надійність кріплення заземлюючого провідника;
- перевірте цілісність кабелю приєднання верстата до електричної мережі;
- приєднаєте патрубок до аспіраційної системі;
- приберіть інструмент із верстата;
- розмістіть перед верстатом на робочому місці діелектричний килимок;
- приєднайте верстат до електричної мережі;
- включіть верстат кнопкою «I – Вкл.» (поз. 5 мал. 1.2) і дайте верстату попрацювати без
навантаження (на «холостому ході») протягом 2 хвилин. Сторонні шуми, перебої в роботі не
допускаються.
- виключіть верстат кнопкою «Ο - Викл» (поз. 4 мал. 1.2).
Верстат готовий до експлуатації
При виявленні сторонніх, шумів, вібрації, запаху гару, наявності напруги на верстаті
виключіть верстат кнопкою аварійної зупинки (поз. 17 мал. 1.1) і від'єднаєте верстат від
електричної мережі.
Перед початком роботи на верстаті одягніть спецодяг, підберіть усі звисаючі кінці спецодягу
й застебніть їх на передбачені застібки. Довгі волосся підберіть по головний убір. Одягніть засоби
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захисту органів зору й слуху.
ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ!
Працювати на верстаті:
- при наявності втоми, прийманні ліків, що знижують увагу, зосередженість і зухвалих
сонливість, у стані алкогольного й наркотичного сп'яніння;
- у звисаючих прикрасах, краватках;
- зі знятими захисними пристроями;
- без засобів індивідуального захисту органів зору й слуху.
Містите робоче місце в чистоті, не допускайте захаращення сторонніми предметами.
УВАГА!
Пам’ятайте, що навіть при правильному використанні верстата залишається
небезпека травмування:
- обертовим різальними інструмент;
- відлетілими частинами заготовок;
- електричним струмом.
ФУГУВАННЯ (СТРУГАННЯ). Перед виконання стругання (фугування) по вирівнюванню
площини заготовки:
- від'єднаєте верстат від електричної мережі;
- перевірте висоту ножів щодо стола стругального нерухомого (поз. 7 мал. 1..1) – ножі повинні
бути в одній площині з поверхнею стола;
- перевірте кріплення патрубка для приєднання до аспіраційної системі (поз. 5 мал. 1.1) до
внутрішньої сторони стола стругального нерухомого (поз. 7 мал. 1.1);
- приєднайте патрубок (поз. 5 мал. 1.1) до аспіраційної системі;
ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ!
Працювати на верстаті без приєднання патрубка до аспіраційної системі.






- відрегулюйте необхідну глибину стругання рукояткою (поз. 14 мал. 1.1) регулювання висоти
стола стругального рухливого;
УВАГА!
Обрана глибина стругання не повинна перевищувати передбачену технічними
характеристиками.
- відрегулюйте напрямний упор (поз. 8 мал. 1.1) відповідно до необхідного кута стругання торця
заготовки;
- приберіть із верстата інструмент;
- приєднайте верстат до електричної мережі;
- включіть верстат і дайте йому набрати конструктивно передбачену кількість обертів;
- перевірте заготовку на відсутність сторонніх предметів – цвяхів, шурупів, дроту й т. п.,
поперечних тріщин.
- зробіть пробне стругання, перевірте якість стругання.



СТРУГАННЯ В РОЗМІР (РЕЙСМУСУВАННЯ). Перед виконанням рейсмусування (стругання
заготовки в розмір):
- від'єднайте верстат від електричної мережі;
- зніміть напрямний упор (поз. 8 мал. 1.1) і кронштейн (поз. 4 мал. 1.1) захисту (поз. 9 мал. 1.1)
стругальних ножів;
- зніміть патрубок для приєднання до аспіраційної системі (поз. 5 мал. 1.1) із внутрішньої
сторони стола стругального нерухомого (поз. 7 мал. 1.1);
- прикріпіть патрубок (поз. 5 мал. 1.1) для приєднання до аспіраційної системі до стола
стругальному не рухливому (мал. 2);
- приєднайте патрубок (поз. 5 мал. 1.1) до аспіраційної системі;
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ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ!
Працювати на верстаті без приєднання патрубка до аспіраційної системі.

- виберіть рукояткою (поз. 12 мал. 1.1) регулювання необхідну глибини стругання рейсмуса;
УВАГА!
Обрана глибина стругання не повинна перевищувати передбачену технічними
характеристиками.
- приберіть із верстата інструмент;
- приєднайте верстат до електричної мережі;
- включіть верстат і дайте йому набрати конструктивно передбачену кількість обертів;
- перевірте заготовку на відсутність сторонніх предметів – цвяхів, шурупів, дроту й т. п.,
поперечних тріщин.
- зробіть пробне стругання, перевірте якість стругання.

Мал. 2 Кріплення патрубка до столу стругального нерухомого
1 – гвинти кріплення патрубка до стола стругальному нерухливому



УВАГА!
При роботі на верстаті не прикладайте до заготовки надмірного зусилля й Ваша
робота буде виконана якісніше і швидше.
Пам’ятайте, що надмірне прикладання зусилля до заготовки приводить до
збільшення навантаження на вузли верстата й зниженню терміну його служби.

З появою при пуску або в процесі роботи на верстаті сторонніх шумів, вібрації, запаху гару,
наявності напруги на металевих частинах верстата, заклинюванні різального інструменту – негайно
виключіть верстат кнопкою аварійної зупинки (поз. 17 мал. 1.1) і від'єднаєте його від електричної
мережі.
Продовжити роботу на верстаті дозволяється після виявлення причини несправності і її
усунення.




6. ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ
УВАГА!
Перед початком будь-яких робіт з очищення верстата від стружки й пилу, змащенню
тертьових поверхонь, технічному обслуговуванню й ремонту верстата виключіть й
від'єднайте його від електричної мережі й закрийте стругальні ножі захистом (поз. 9
мал. 1.1)
УВАГА!
Від своєчасного виконання технічного обслуговування, використання різального
інструменту із правильним заточенням, правильного регулювання різального
інструменту й рухомих столів залежать оптимальні результати обробки заготовок.
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Перед початком експлуатації верстата, у т. ч. після тривалої перерви в роботі, виконайте
змащення всіх тертьових поверхонь його вузлів і деталей, а також усіх ходових гвинтів і гайок.
У процесі виконання роботи на верстаті періодичні очищайте столи фуганка й рейсмуса від
стружки.
Після закінчення роботи на верстаті виконайте щозмінне технічне обслуговування:
- від'єднайте верстат від електричної мережі;
- очистіть верстат від стружки, пилу, залишків смоли;
- перевірте: - цілісність і ступінь зношування приводних пасів і ланцюгів. Виконаєте, при
необхідності, змазування зірочок і ланцюгів;
- міцність кріплення приводних шківів і зірочок;
- цілісність кабелю приєднання верстата до електричної мережі, що заземлює
провідника, огороджень струмоведучих частин електроапаратури;
- міцність кріплення всіх вузлів, що сполучаються, і деталей і їх ступінь зношування;
- виконайте змащення тертьових поверхонь, ходових гвинтів і гайок верстата;
- перевірте плавність пересування всіх рухливих механізмів і вузлів.
Очищення верстата від стружки й пилу виконуйте щітками з м'яким ворсом. Для очищення
смоли застосовуйте не агресивні рідини.
Для змащення рекомендується застосовувати консистентне мастило. Гвинт і гайку механізму
регулювання глибини стругання рейсмуса рекомендується змазувати сухим змащенням.
Для зміни стругальних ножів послабте болти (поз. 3 мал. 1.4) клина (поз. 2 мал. 1)
стругальних ножів (поз. 1 мал. 1.4). Замініть стругальні ножі. Установіть ножі на пружини,
зафіксуйте їх крайніми болтами клина й відрегулюйте висоту ножів стосовно валу (не більш 1 мм) і
по різниці висоти між собою (не більш 0.1) мм. Після закінчення регулювання затягніть усі болти
кріплення клина.
Для зміни приводного паса зніміть кожух привода (поз. 1 мал. 1.1) і зірочку (поз. 5 мал. 1.3)
лівого подаючого вальця з ланцюгом (поз. 6 мал. 1.3), послабте кріплення електродвигуна й
замініть приводний пас, при цьому ремінь натягнеться під вагою електродвигуна. Закріпіть
електродвигун. Установіть зірочку подаючого вальця з ланцюгом і закрийте кожух привода.
При необхідності виконання регулювальних або ремонтних робіт у період 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. ВВЕДЕНИЕ
Уважаемый покупатель, благодарим Вас за покупку станка
деревообрабатывающего модели MLС25 торговой марки FDB Maschinen.

11
13
14
16
16
19

комбинированного

Данная Инструкция по эксплуатации (далее Инструкция) распространяется на станка
комбинированного деревообрабатывающего модели MLС25 (далее станок) торговой марки FDB
Maschinen, и предназначено для ознакомления потребителя (пользователя) до начала
эксплуатации станка с его назначением, основными мерами безопасности при его эксплуатации,
основными характеристиками станка, конструкцией основных его узлов, порядком соблюдения
технического обслуживания.
Станок предназначен для обработки плоских поверхностей на изделиях из дерева –
строгание плоскостей заготовок и калибрование заготовок в размер (рейсмусование) в бытовых
условиях. Подача заготовки осуществляется с помощью подающих вальцов.
Конструкция станка предусматривает изменение угла наклона направляющего упора для
строгания заготовок под необходимым углом.
Станок оснащён патрубком для удаления стружки с помощью аспирационной системой.
Станок не предназначен для строгания заготовок из плитных древесных материалов.
Станок оснащён электродвигателем который разработан для режима работы S6 / 40%,
который предусматривает чередование периодов работы с постоянной нагрузкой и периодов
холостого хода для остывания электродвигателя.




ВНИМАНИЕ!
Станок не предусмотрен для продолжительной беспрерывной работы и
простругивания заготовок в больших объёмах на протяжении короткого времени
работы.
ВНИМАНИЕ!
Станок не предназначен для строгания заготовок из древесных плит і других
материалов.
ВНИМАНИЕ!
При перегрузке станка или простругивании древесных плит и других материалов,
претензии к работе станка не принимаются.



ВНИМАНИЕ!
В связи с постоянным усовершенствованием станка, производитель оставляет за
собой право на изменение конструкции и комплектации станка без уведомления
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поставщика и потребителя.
Данное Руководство не учитывает незначительных изменений, которые были
внесены производителем в конструкцию станка после издания данного Руководства.
Приведённые в данном Руководстве спецификации, технические характеристики и
рисунки представляют собой общую техническую информацию и актуальны на
момент издания данного Руководства.
ВНИМАНИЕ!
К работе на станке допускается персонал, обученный специальным знаниям,
методам и навыкам работы по простругиванию заготовок в размер на данном типе
станков.
Данный станок оборудован средствами безопасности для обслуживающего персонала при
работе на нём. Предусмотрены конструкцией станка средства безопасности не могут учесть все
меры безопасности. Для безопасной работы на станке до начала работы на нём ознакомьтесь с
данным Руководством по эксплуатации (далее – Руководство).
На станке применяются знаки безопасности:



- общая безопасность;
- опасное электрическое напряжение;
- вращающиеся детали;
- опасность повреждения конечностей рук;

- применяйте средства защиты органов зрения;

- применяйте средства защиты органов слуха;

- направление движения (вращения)




ВНИМАНИЕ!
Не приступайте к работе на станке не обладая методам выполнения работ по
простругиванию заготовок в размер и не ознакомившись с настоящим Руководством.
ВНИМАНИЕ!
Перед работой на станке обязательно ознакомьтесь с настоящим Руководством и
изучите информацию о мерах безопасности. Безопасная работа на станке зависит от
применения Вами средств индивидуальной защиты и соблюдения Вами
соответствующих мер безопасности при выполнении работ по простругиванию
заготовок.
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Станок должен эксплуатироваться в помещениях с температурой окружающей среды от + 10
°С до +40 °С и относительной влажностью не выше 80%.
Станок прошёл предпродажную подготовку и соответствует заявленным параметрам по
качеству и мерам безопасности.
Данное Руководство является важной частью вашего оборудования. Она не должна быть
утеряна в процессе работы. При продаже станка оно должно быть передано новому покупателю.
2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Наименование показателя
Величина
Максимальная ширина строгания. мм
254
1)
Максимальная глубина строгания на строгальном столе , мм
3
Максимальная глубина строгания на рейсмусовом столе1), мм
2
Высота строгания по толщине, мм
6-200
Количество ножей, шт.
2
Скорость вращения рабочего вала, об/мин
8000
Скорость подачи заготовки, м/мин
6
Размер фуговального стола, мм
913х257
Угол наклона направляющего упора, градус
90 °…135 °
Электродвигатель
Напряжение, В
220
Мощность, кВт
1,8
Маска нетто, кг
27
1)
глубина строгания зависит от ширины строгания заготовки и породы древесины.
Зависимость глубины строгания от ширины строгания заготовки:
ширина заготовки, мм
глубина строгания, мм
0 - 100
0–3
100 - 210
0–2
210 - 300
0-1



ВНИМАНИЕ!
У связи с постоянным усовершенствованием станка приведённые в данной
Инструкции технические характеристики представляют собою общую техническую
информацию и актуальны на момент издания данной Инструкции.
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3. ПРИНЦИПИАЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО СТАНКА

Рис. 1.1 Принципиальное устройство станка:
1 – кожух привода станка; 2 – ножки станка; 3 – стол рейсмуса; 4 – кронштейн защиты строгальных
ножей; 5 – патрубок для подсоединения к аспирационной системе; 6 – рукоятка фиксирования
кронштейна защиты строгальных ножей; 7 – стол строгальный не подвижный; 8 – направляющий
упор; 9 – защита строгальных ножей; 10 – поворотное крепление направляющего упора; 11 –
рукоятка крепления защиты строгальных ножей; 12 – рукоятка регулировки глубины строгания
рейсмуса; 13 – стол строгальный подвижный;
14 – рукоятка регулировки высоты стола строгального подвижного; 15 – ролики поддерживающие
стола рейсмуса; 16 – выключатель; 17 – кнопка аварийной остановки; 18 – защита от перегрузки
электродвигателя по току

Рис. 1.2 Принципиальное устройство станка:
1 – крышка выключателя с замком; 2 – кнопка аварийной остановки; 3 – шток кнопки аварийной
остановки; 4 – кнопка «Ο - Выкл»; 5 – кнопка «I – Вкл»
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Рис. 1.3 Принципиальное устройство станка
1 – шкив вала двигателя; 2 – приводной ремень рабочего вала; 3 – промежуточная
звёздочка привода подающих вальцов; 4 – рабочий вал; 5 – звёздочки подающих вальцов; 6 –
цепь подающих вальцов

Рис. 1.4 Принципиальное устройство станка:
1 – строгальный нож; 2 – клин; 3 – болт; 4 – рабочий вал

Рис. 1.5 Принципиальное устройство станка. Принципиальная электросхема
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ВНИМАНИЕ!
У связи с постоянным усовершенствованием станка приведённые в данной
Инструкции рисунки принципиального устройства станка представляют собою общую
техническую информацию и актуальны на момент издания данной Инструкции.

4. МОНТАЖ И УСТАНОВКА
Станок поставляется в упаковке в собранном виде со снятыми для транспортировки
направляющим упором с креплением, кронштейном с защитой строгальных ножей, рукоятками и
крепильными соединениями этих узлов.
При транспортировке станка будьте внимательны, соблюдайте осторожность.
Станок должен быть установлен на ровную поверхность. Отклонения поверхности по
горизонтали не допускаются. Поверхность должна выдержать вес станка с обрабатываемой на
нём заготовкой.
Место установки станка должно быть выбрано с учётом наличия свободного пространства в
зоне подачи и приёма заготовки, свободного доступа к месту подсоединения станка к
электрической сети.
При вынимании станка из упаковки и установки на заранее выбранное место подымайте
его только за основание.
ЗАПРЕЩАЕТСЯ!
Подымать станок за строгальные столы, рейсмусовый стол и ролики
поддерживающие.
Очистите станок от защитного антикоррозионного покрытия. Для удаления
антикоррозионного покрытия используйте растворы для обезжиривания.
ЗАПРЕЩАЕТСЯ!
Использовать для снятия защитного антикоррозионного покрытия
нитрорастворители.
Установите и закрепите кронштейн (поз. 4 рис. 1.1) защиты строгальных ножей (поз. 9 рис.
1.1), защиту строгальных ножей, рукоятки (поз. 6, поз. 11 рис. 1.1), направляющий упор (поз. 8 рис.
1.1) с креплением (поз. 10 рис. 1.1).
Станок требует дополнительного заземления (рис. 1.4).




Электропитание станка MB330 осуществляется от электрической сети напряжением 220 В
подсоединением кабеля станка через защитные устройства от короткого замыкания –
предохранители или автоматические выключатели на ток 16 А (рис. 1.4).
ЗАПРЕЩАЕТСЯ!
Подключение станка к электрической сети скруткой жил кабелей станка и жил
электрической сети.




5. ЭКСПЛУАТАЦИЯ

ВНИМАНИЕ!
При работе на станке рекомендуется придерживаться чередования периода работы
электродвигателя под постоянной нагрузкой (6 мин) и периода холостого хода (4
мин).

Перед первым пуском станка в работу, а в дальнейшем перед каждым началом работы на
станке:
- очистите рабочее пространство вокруг станка от посторонних предметов;
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- проверьте достаточность освещения рабочей зоны. Затенение зоны резания не допускаются;
- проверьте точность настроек столов строгальных;
- проверьте лёгкость передвижения всех трущихся механизмов и узлов;
- проверьте надёжность крепления строгальных ножей;
- проверьте правильность установки строгальных ножей. Строгальные ножи должны быть
выставлены максимально точно по отношению к столу строгальному не подвижному и друг к
другу;
- проверьте надёжность крепления направляющего упора;
- проверьте надёжность крепления кронштейна защиты строгальных ножей;
- проверьте надёжность крепления кожуха привода;
- проверьте надёжность крепления заземляющего проводника;
- проверьте целостность кабеля подсоединения станка к электрической сети;
- подсоедините патрубок к аспирационной системе;
- уберите инструмент со станка;
- разместите перед станком на рабочем месте диэлектрический коврик;
- подсоедините станок к электрической сети;
- включите станок кнопкой «I – Вкл.» (поз. 5 рис. 1.2) и дайте станку поработать без нагрузки (на
«холостом ходу») не мене 2 минут. Посторонние шумы, перебои в работе не допускаются.
- выключите станок кнопкой «Ο - Выкл» (поз. 4 рис. 1.2).
Станок готов к эксплуатации
При выявлении сторонних, шумов, вибрации, запаха гари, наличии напряжения на станке
выключите станок кнопкой аварийной остановки (поз. 17 рис. 1.1) и отсоедините станок от
электрической сети.
Перед началом работы на станке оденьте спецодежду, подберите все свисающие концы
спецодежды и застегните их на предусмотренные застёжки. Длинные волосы подберите по
головной убор. Оденьте средства защиты органов зрения и слуха.
ЗАПРЕЩАЕТСЯ!
Работать на станке:
- при наличии усталости, приёме лекарств, снижающих внимание, сосредоточенность
и вызывающих сонливость, в состоянии алкогольного и наркотического опьянения;
- в свисающих украшениях, галстуках;
- со снятыми защитными устройствами;
- без средств индивидуальной защиты органов зрения и слуха.
Содержите рабочее место в чистоте, не допускайте загромождения посторонними
предметами.





ВНИМАНИЕ!
Помните, что даже при правильном использовании станка остаётся опасность
травмирования:
- вращающимся режущими инструментами;
- отлетевшими частями заготовок;
- электрическим током.

ФУГОВАНИЕ (СТРОГАНИЕ). Перед выполнения строгания (фугования) по выравниванию
плоскости заготовки:
- отсоедините станок от электрической сети;
- проверьте высоту ножей относительно стола строгального неподвижного (поз. 7 рис. 1..1) –
ножи должны быть в одной плоскости с поверхностью стола;
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- проверьте крепление патрубка для подсоединения к аспирационной системе (поз. 5 рис. 1.1)
к внутренней стороне стола строгального неподвижного (поз. 7 рис. 1.1);
- подсоедините патрубок (поз. 5 рис. 1.1) к аспирационной системе;
ЗАПРЕЩАЕТСЯ!
Работать на станке без подсоединения патрубка к аспирационной системе.



- отрегулируйте необходимую глубину строгания рукояткой (поз. 14 рис. 1.1) регулировки
высоты стола строгального подвижного;
ВНИМАНИЕ!
Выбранная глубина строгания не должна превышать предусмотренную
техническими характеристиками.
- отрегулируйте направляющий упор (поз. 8 рис. 1.1) в соответствии с необходимым углом
строгания торца заготовки;
- уберите со станка инструмент;
- подсоедините станок к электрической сети;
- включите станок и дайте ему набрать конструктивно предусмотренное количество оборотов;
- проверьте заготовку на отсутствие сторонних предметов – гвоздей, шурупов, проволоки и т. п.,
поперечных трещин.
- сделайте пробное строгание, проверьте качество строгания.



СТРОГАНИЕ В РАЗМЕР (РЕЙСМУСОВАНИЕ). Перед выполнением рейсмусования (строгания
заготовки в размер):
- отсоедините станок от электрической сети;
- снимите направляющий упор (поз. 8 рис. 1.1) и кронштейн (поз. 4 рис. 1.1) защиты (поз. 9 рис.
1.1) строгальных ножей;
- снимите патрубок для подсоединения к аспирационной системе (поз. 5 рис. 1.1) с внутренней
стороны стола строгального неподвижного (поз. 7 рис. 1.1);
- прикрепите патрубок (поз. 5 рис. 1.1) для подсоединения к аспирационной системе к столу
строгальному не подвижному (рис. 2);
- подсоедините патрубок (поз. 5 рис. 1.1) к аспирационной системе;
ЗАПРЕЩАЕТСЯ!
Работать на станке без подсоединения патрубка к аспирационной системе.




- выберите рукояткой (поз. 12 рис. 1.1) регулировки требуемую глубины строгания рейсмуса;
ВНИМАНИЕ!
Выбранная глубина строгания не должна превышать предусмотренную
техническими характеристиками.
- уберите со станка инструмент;
- подсоедините станок к электрической сети;
- включите станок и дайте ему набрать конструктивно предусмотренное количество оборотов;
- проверьте заготовку на отсутствие сторонних предметов – гвоздей, шурупов, проволоки и т. п.,
поперечных трещин.
- сделайте пробное строгание, проверьте качество строгания.
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Рис. 2 Крепление патрубка к столу строгальному неподвижному
1 – винты крепления патрубка к столу строгальному неподвижному



ВНИМАНИЕ!
При работе на станке не прикладывайте к заготовке чрезмерного усилия и Ваша
работа будет выполнена качественней и быстрее.
Помните, что чрезмерное приложение усилия к заготовке приводит к увеличению
нагрузки на узлы станка и снижению срока его службы.

При появлении при пуске или в процессе работы на станке посторонних шумов, вибрации,
запаха гари, наличия напряжения на металлических частях станка, заклинивании режущего
инструмента – немедленно выключите станок кнопкой аварийной остановки (поз. 17 рис. 1.1) и
отсоедините его от электрической сети.
Продолжить работу на станке разрешается после выявления причины неисправности и её
устранения.
6. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ



ВНИМАНИЕ!
Перед началом любых работ по очистке станка от стружки и пыли, смазке трущихся
поверхностей, техническому обслуживанию и ремонту станка выключите и
отсоедините его от электрической сети и закройте строгальные ножи защитой (поз. 9
рис. 1.1)



ВНИМАНИЕ!
От своевременного выполнения технического обслуживания, использования
режущего инструмента с правильной заточкой, правильной регулировки режущего
инструмента и подвижных столов зависят оптимальные результаты обработки
заготовок.

Перед началом эксплуатации станка, в т. ч. после длительного перерыва в работе,
выполните смазку всех трущихся поверхностей его узлов и деталей, а также всех ходовых винтов и
гаек.
В процессе выполнения работы на станке периодические очищайте столы фуганка и
рейсмуса от стружки.
После окончания работы на станке выполните ежесменное техническое обслуживание:
- отсоедините станок от электрической сети;
- очистите станок от стружки, пыли, остатков смолы;
- проверьте: - целостность и степень износа приводных ремней и цепей. Выполните, при
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необходимости, смазывание звёздочек и цепей;
- прочность крепления приводных шкивов и звёздочек;
- целостность кабеля присоединения станка к электрической сети, заземляющего
проводника, ограждений токоведущих частей электроаппаратуры;
- прочность крепления всех сопрягаемых узлов и деталей и их степень износа;
- выполните смазку трущихся поверхностей, ходовых винтов и гаек станка;
- проверьте плавность передвижения всех подвижных механизмов и узлов.
Очистку станка от стружки и пыли выполняйте щётками с мягким ворсом. Для очистки
смолы применяйте не агрессивные жидкости.
Для смазки рекомендуется применять консистентную смазку. Винт и гайку механизма
регулировки глубины строгания рейсмуса рекомендуется смазывать сухой смазкой.
Для смены строгальных ножей ослабьте болты (поз. 3 рис. 1.4) клина (поз. 2 рис. 1)
строгальных ножей (поз. 1 рис. 1.4). Смените строгальные ножи. Установите ножи на пружины,
зафиксируйте их крайними болтами клина и отрегулируйте высоту ножей по отношению к валу (не
более 1 мм) и по разности высоты между собой (не более 0.1) мм. После окончания регулировки
затяните все болты крепления клина.
Для смены приводного ремня снимите кожух привода (поз. 1 рис. 1.1) и звёздочку (поз. 5
рис. 1.3) левого подающего вальца с цепью (поз. 6 рис. 1.3), ослабьте крепление электродвигателя
и замените приводной ремень, при этом ремень натянется под весом электродвигателя.
Закрепите электродвигатель. Установите звёздочку подающего вальца с цепью и закройте кожух
привода.
При необходимости выполнения регулировочных или ремонтных работ в период
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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