Верстат комбінований деревообробний

Модель MLQ400M
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1. ВСТУП
Шановний покупець, дякуємо Вам за покупку верстата комбінованого деревообробного моделі
MLQ400М (далі верстат) торгівельної марки FDB Maschinen.
Дана Інструкція по експлуатації (далі Інструкція) призначена для споживача (користувача) з метою
ознайомлення із призначенням, конструкцією й експлуатацією верстата.
Інструкція не містить докладних вказівок щодо методів механічної обробки деревини.
До роботи на верстаті допускається персонал навчений, що й має навички по обробці деревини на
даному типі верстатів.
Верстат призначений для виконання розпилювання деревини й листових деревних матеріалів
(фанери, ДВП, ДСП), а також різних операцій при обробці заготовок з деревини:
 Фугування (стругання площини заготовки).
 Стругання заготовки в розмір (рейсмусование);
 Довбання (свердління).
 Фрезерування.
Верстат укомплектовується заточувальним колом для заточення дискових пилок, заточувальним
колом для заточення й пристосуванням для кріплення стругальних ножів, що дозволило розширити його
функції – заточення дискових пилок і стругальних ножів.
Конструкція довбального пристрою передбачає його поворот навколо осі напрямної вертикального
переміщення стола довбального пристрою, що дозволяє виконувати довбання (свердління) заготовок під
кутом.



УВАГА!
Верстат випускається з мінімальною комплектацією.



УВАГА!
У зв'язку постійним удосконаленням верстата виробник залишає за собою право вносити
зміни в конструкцію верстата, його технічні характеристики, комплектацію без повідомлення
постачальника (споживача).



УВАГА!
Наведені в даній Інструкції технічні характеристики, малюнки принципового пристрою
верстата, комплектація являють собою загальну технічну інформацію про верстат і актуальні
на момент видання даної Інструкції.
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ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ!
Самостійно вносити зміни в конструкцію верстата.
УВАГА!
При самостійному внесенні змін у конструкцію верстата претензії до роботи верстата не
ухвалюються.

Електроживлення верстата здійснюється від однофазної мережі змінного струму напругою 220 В.
Верстат вимагає додаткового заземлення
При роботі на верстаті потрібна освітленість робочої зони не менш 500 люкс.
ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ!
Робота на верстаті при низької освітленості робочої зони.



Надійність роботи верстата й строк його служби багато в чому залежать від його правильної
експлуатації.
УВАГА!
Перед експлуатацією верстата і його технічним обслуговуванням уважно ознайомтеся з
даною Інструкцією й заходами безпеки при роботі на верстаті і його технічному
обслуговуванні.
УВАГА!
Монтажні, пусконалагоджувальні роботи, технічне обслуговування верстата повинен
виконувати персонал, навчений даним видам робіт.





УВАГА!
При проведенні монтажних, пусконалагоджувальних робіт, технічному обслуговуванні
верстата не навченим персоналом претензії до роботи верстата не приймаються.

Верстат повинен експлуатуватися в інтервалі робочих температур від +5° С до +35° С, з відносною
вологістю повітря не більш 80% і відсутністю прямого впливу атмосферних опадів і надлишкової запиленості
повітря.
УВАГА!
Якщо верстат у зимовий час був внесений з вулиці (неопалюваного приміщення, складу) в
опалювальне приміщення (цех), то не розпаковуйте, і тим більше не включайте його
протягом 8 годин, поки верстат не прогріється до температури навколишнього середовища
(час, необхідне для випару конденсату).



Верстат пройшов передпродажну підготовку й відповідає заявленим технічним характеристикам і
заходам безпеки.
Дана Інструкція є важливою частиною верстата й не повинна бути загублена в процесі його
експлуатації. При продажі верстата дану Інструкцію необхідно передати новому власникові.
2. ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Найменування параметра
Напруга електродвигуна, В
Потужність електродвигуна, кВт
Швидкість обертання шпинделя, об/хв
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Максимальна ширина фугування, стругання в розмір, мм
Максимальна глибина фугування, стругання в розмір, мм
Максимальна товщина заготовки при струганні в розмір, мм
Мінімальна товщина заготовки при струганні в розмір, мм
Максимальна висота заготовки при розпилюванні, мм
Максимальна ширина пропилу між упорною планкою й пильним диском, мм
Розмір пильного диска (зовнішній діаметр × товщина × діаметр посадкового
Кількість ножів фуганка, шт.
Швидкість подачі рейсмуса, м/хв
Максимальний діаметр фрези, мм
Максимальна ширина (висота) фрези, мм
Максимальний висота підйому стола циркулярки, мм
Поздовжній хід довбального стола, мм
Поперечний хід довбального стола, мм
Максимальне вертикальне переміщення довбального стола, мм
Висота фугувального стола від поверхні установки, мм
Розмір стола фуганка (Д×Ш), мм
Розмір стола рейсмуса (Д×Ш), мм
Розмір стола циркулярної пилки (Д×Ш), мм
Габаритні розміри верстата (Д×Ш), мм
Вага нетто, кг



400
3
200
10
100
480
305×2.5×25,4
3
10
105
45
100
80
70
50
850
1500×410
700×405
890×170
1580×1320
320

УВАГА!
У зв'язку постійним удосконаленням верстата наведені в даній Інструкції технічні
характеристики представляють собою загальну технічну інформацію про верстат і актуальні
на момент видання даної Інструкції.

3. КОМПЛЕКТНІСТЬ
Верстат постачається в частково зібраному виді. Довбальний пристрій знятий і постачається в
розібраному виді. На робочому валу встановлені стругальні ножі.
Вузли довбального пристрою, захисні кожуха, упорна лінійка, пильний диск, фрези, насадка для
вибірки пазів входять у комплектацію верстата.
№
п/п

Комплектація верстата:
Найменування

1

Дискова пилка

2

Фрези

3

Упорна планка
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Кіл-В

Примітка

1

по 1

1
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4

Кронштейн для
установки полозів
переміщення стола
довбального
пристрою

1

5

Полоз повздовжнього
переміщення стола
довбального
пристрою

1

6

Полоз поперечного
переміщення стола
довбального
пристрою

1

7

Упор довбального
пристрою

1

8

Притиск довбального
пристрою

1

9

Тримач довбального
пристосування
(насадки для вибірки
пазів)

1

10

Рукоятка
повздовжнього
переміщення стола

1
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довбального
пристрою
11

Рукоятка поперечного
переміщення стола
довбального
пристрою

1

12

Довбальне
пристосування
(насадка для вибірки
пазів)

1

13

Свердлильний патрон
із ключем

1
Вид зібраного
оправлення й
заточувального кола

14

Оправка для
кріплення
заточувального кола
для заточення
стругальних ножів

1

15

Планка установки
стругальних ножів
при заточуванні

1

16

17

18

Захисні кожуха

- стругальних
ножів

- пильного диска

- для заточення
стругальних ножів
В 50×32×13

- для заточення
пильних дисків
PDX 125×10×25

по 1

Заточувальні кола

Комплект кріпильних
з'єднань



по 1

//

1
компл.

Вид упакування із
кріпильними
з'єднаннями:

УВАГА!
У зв'язку постійним удосконаленням верстата наведена в даній Інструкції комплектність
представляє собою загальну технічну інформацію про верстат і актуальна на момент
видання даної Інструкції.
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4. ПРИНЦИПОВА БУДОВА ВЕРСТАТА

Мал. 1.1 Принципова будова верстата
1 – корпус; 2 – кришка привода; 3 – контргайка кріплення різального інструменту на робочому валу;
4 – робочий вал; 5 – гвинт переміщення стола циркулярки; 6 – кронштейн кріплення стола циркулярки;
7 – гайка переміщення стола циркулярки; 8 – стіл циркуляційної пилки (циркулярки); 9 – кріплення упорної
планки; 10 – упорна планка; 11 – пильний диск; 12 – захисний кожух пильного диска;
13 – патрубок для приєднання до аспіраційної системі; 14 – розклинюючий ніж; 15 – стіл фугувальний не
рухомий; 16 – масштабна лінійка регулювання глибини стругання; 17 – рукоятка фіксування стола рейсмуса
в обраному положенні; 18 – рукоятка переміщення стола рейсмуса; 19 – стіл рейсмуса; 20 – покажчик
вибору глибини стругання; 21 – важіль включення подачі рейсмуса; 22 – фіксатор стола циркулярки в
обраному положенні; 23 – направляюча переміщення стола циркулярки

MLQ400M – 04.11.2019 укр.

Сторінка 7

Мал. 1.2 Принципова будова верстата
1 – кришка відсіку; 2 – вимикач; 3 – маховик вертикального переміщення стола довбального пристрою;
4 – рукоятка поперечного переміщення стола довбального пристрою; 5 – болт із контргайкою фіксування
вертикального переміщення стола довбального пристрою; 6 – полозок поперечного переміщення стола
довбального пристосування; 7 – рукоятка поздовжнього переміщення стола довбального пристосування;
8 – упор довбального пристрою; 9 – притиск довбального пристосування; 10 – свердлильний патрон;
11 – тримач довбального пристосування; 12 – стіл фугувальний рухомий; 13 – ручка регулювання глибини
фугування; 14 – рукоятка фіксування стола фугувального рухомого в обраному положенні; 15 – полоз
повздовжнього переміщення стола довбального пристрою; 16 – кронштейн для установки полоза
переміщення стола довбального пристрою; 17 – болти кріплення електродвигуна й регулювання натягу
приводних пасів
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Мал. 1.3 Принципова будова верстата
1 – шків електродвигуна; 2 – електродвигун; 3 – шестірня включення подачі рейсмуса; 4 – ремінь привода
робочого вала; 5 – ланцюг привода подачі рейсмуса; 6 – важіль включення подачі рейсмуса;
7 – шків привода подачі рейсмуса; 8 – ремінь привода подачі рейсмуса

Мал. 1.4 Принципова будова верстата
1 – включення електродвигуна при виконанні розпилювання, стругання (у т. ч. рейсмусування), заточуванні
пильних дисків; 2 – вимикання електродвигуна; 3 – включення електродвигуна при виконанні довбання (у т.
ч. свердління), заточуванні стругальних ножів; 4 – гвинт для кріплення заземлюючого провідника
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Мал. 1.5 Принципова будова верстата
1 – планка закриття шківів і зірочок привода робочого вала; 2 – планка для закриття прорізу для установки
фрези; 3 – робочий вал; 4 – стругальний ніж; 5 – ланцюг привода подачі рейсмуса; 6 – ремінь привода
робочого вала; 7 – гайка кріплення різального інструменту на робітнику валу; 8 – контргайка кріплення
різального інструменту на робітнику валу; 9 – регулювальні втулки; 10 – гвинт кріплення стола циркулярки до
гвинта переміщення



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

5. ВКАЗІВКИ ПО ЗАХОДАХ БЕЗПЕКИ
Даний верстат обладнаний засобами безпеки для обслуговуючого персоналу при роботі на ньому:
захисними кожухами, розклинюючим ножем, притисками, патрубком на захисному кожусі пильного диска,
заземлення верстата.
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УВАГА!
Передбачені конструкцією засобу безпеки, не можуть урахувати всіх аспектів безпеки, які
можуть виникнути при роботі на верстаті.

На верстаті нанесені знаки безпеки:
- загальна безпека;

- небезпечна електрична напруга;

- небезпека ушкодження кінцівок рук;
- напрямок руху (обертання).



УВАГА!
Неуважність до знаків безпеки, які нанесені на верстат, і недотримання заходів щодо
забезпечення безпеки, на які вказують дані знаки, може привести до нанесення шкоди
здоров'ю персоналу й ушкодити верстат.

Перед початком роботи на верстаті і його технічним обслуговуванням ознайомтеся з цією
Інструкцією.
В доповнення до засобів безпеки, якими обладнаний верстат, до знаків безпеки, які нанесені на
верстат, до заходів безпеки, які зазначені в даній Інструкції при роботі на верстаті слід враховувати
загальнотехнічні заходи безпеки при роботі на деревообробних верстатах.
Робота на верстаті і його обслуговування відповідно до вказівок даної Інструкції забезпечить
безвідмовну роботу й збереження працездатності верстата на більш тривалий період відповідно до його
первинних характеристик.



УВАГА!
Не підключайте верстат до електричної мережі й не працюйте на верстаті до закінчення
складання й регулювання верстата.

Місце проведення робіт на верстаті повинне бути обгороджене.
Утримуйте верстат і робоче місце в чистоті. Вчасно очищайте верстат і робочу зону навколо верстата
від обрізків, стружки, ошурок.
Регулярно очищайте від стружки й ошурок вентиляційні отвори електродвигуна. Для очищення
вентиляційних отворів електродвигуна використовуйте пилосос.
УВАГА!
Остерігайтеся захоплювання обрізків зубами пилки і їх підкидання нагору.



Перед початком виконання робіт на верстаті переконаєтеся в достатньому висвітленні робочої зони
навколо верстата, яка повинна бути не менш 500 люкс
Працюючи на верстаті не прикладайте до заготовки надмірного зусилля. Надмірне прикладене до
оброблюваної заготовки зусилля приводить до підгоряння заготовки, збільшенню навантаження на вузли
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верстата й зниженню строку його служби.
Перед початком роботи на верстаті зніміть усі звисаючі прикраси, краватки, підберіть усі звисаючі
кінці спецодягу й застебніть їх на передбачені застібки. Довгі волосся підберіть по головний убір. Одягніть
засоби захисту органів зору й слуху.
ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ!
Працювати на верстаті в стані алкогольного або наркотичного сп'яніння, при прийманні
лікарських засобів, які знижують увага, при наявності утоми, у рукавицях, із забинтованими
кінцівками рук.
Нахилятися над різальним інструментом і обертовими вузлами верстата.
ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ!
Стояти при запуску верстата в площині обертання різального інструменту.






ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ!
Нахилятися над різальним інструментом і обертовими вузлами верстата.
ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ!
Залишати без догляду працюючий або включений у мережу верстат.

Перш ніж покинути робоче місце виключіть верстат, дочекайтеся повної зупинки електродвигуна й
від'єднайте верстат від електричної мережі.
Перед першим включенням верстата перевірте надійність установки верстата, правильність його
складання й настроювання.
Після запуску верстата дайте йому попрацювати 3 хвилини без навантаження (на холостому ходу).
Вібрація, нехарактерні шуми, захід гару не допускаються.
При виявленні сторонніх шумів, вібрації, запаху гару, наявності напруги на металевих частинах
верстата, заклинюванні різального інструменту – негайно виключіть верстат і від'єднайте його від
електричної мережі.
Поновлення роботи на верстаті можливо після усунення несправності, яка привела до аварійної
зупинки.



УВАГА!
Пам’ятайте, що навіть при правильному використанні верстата залишається небезпека
нанесення шкоди здоров'ю:
- обертовим різальними інструмент верстата;
- зламаним пильним диском, шліфувальним колом;
- відлетілими частинами заготовок;
- електричним струмом.

ПЕРЕД ПІДКЛЮЧЕННЯМ ВЕРСТАТА ДО ЕЛЕКТРИЧНОЇ МЕРЕЖІ ПЕРЕВІРТЕ:
- надійність установки верстата;
- цілісність приводних пасів і ланцюгів, ступінь їх натягу;
- міцність кріплення приводних шківів і зірочок;
- цілісність огороджень струмоведучих частин електроапаратури;
- цілісність кабелю підключення верстата до електричної мережі й заземлюючого провідника;
- цілісність і міцність кріплення встановленого різального інструменту;
- правильність установки різального інструменту;
- міцність кріплення всіх вузлів, що сполучаються, і деталей;
- справність притискних пристроїв;
- відсутність на верстаті інструмента.
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УВАГА!
При раптовому відключенні електроживлення негайно переведіть вимикач (поз. 2 рис. 1.2) у
виключене положення (поз. 2 рис. 1.4) й від'єднаєте верстат від електричної мережі.

Перед обробкою заготовки перевірте відсутність на ній цвяхів, шурупів і т. п. Остерігайтеся заусенців,
сколовши на заготовці при її установці під притискні пристрої або безпосередньої її подачі на різальний
інструмент.

При заточенні різального інструменту дотримуйте заходів безпеки при роботі з абразивним
інструментом.
При струганні заготовки без застосування притискного пристрою ножовий вал повинен бути
відкритий на необхідну для роботи ширину, інша частина повинна бути закрита захисним кожухом.



ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ!
Зупиняти різальні інструмент, що рухаються по інерції обертові, підручними предметами.
Вимірювати заготовку й перевіряти якість обробки над обертовим різальним інструментом і
вузлами верстата.
Виконувати заміну й регулювання різального інструменту, регулювання параметрів обробки,
технічне обслуговування й ремонт верстата без від'єднання верстата від електричної
мережі.

6. ТРАНСПОРТУВАННЯ Й ПІДГОТОВКА ДО РОБОТИ
Верстат постачається в упакуванні в частково зібраному вигляді зі знятими довбальним пристроєм,
захисними кожухами.
Для транспортування впакування з верстатом використовуйте засоби малої механізації.
При транспортуванні й вантажно-розвантажувальних роботах упакування з верстатом і верстата до
місця установки необхідно вжити заходів, що виключають ушкодження упакування з верстатом і верстата (не
допускати удари, різкі поштовхи).
УВАГА!
Пам’ятайте, що центр верстата знаходиться вище центру середини верстата й упакування.



Верстат повинен бути встановлений на рівну міцну поверхню. При виборі місця установки верстата
слід враховувати габарити зібраного верстата й необхідність вільного переміщення навколо верстата при
виконанні обробки заготовки.
Після доставки верстата до місця установки, розпакуйте упакування, вийміть зняті вузли й
комплектуючі. Використовуючи засоби малої механізації зніміть верстат з піддона упакування й установіть
на заздалегідь підготовлену рівну й міцну поверхню.
УВАГА!
Пам’ятайте, що центр верстата знаходиться вище центру середини верстата й упакування.



Видаліть з поверхні верстата, знятих вузлів і комплектуючих захисне антикорозійне покриття. Для
видалення захисного антикорозійного покриття використовуйте розчини для знежирення поверхонь.
ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ!
Використовувати для видалення захисного антикорозійного покриття розчинники та інші
легкозаймисті рідини.
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Установіть й прикріпіть верстат на заздалегідь приготовлену рівну, міцну поверхню.
Складання верстата:

СКЛАДАННЯ ДОВБАЛЬНОГО ПРИСТРОЮ

1. Встановіть й закріпіть на корпусі верстата кронштейн (поз. 16
мал. 1.2) для установки полозів стола довбального пристрою

2. Встановіть полоз поперечного переміщення (поз. 6 мал. 1.2)
стола довбального пристрою в «ластівочкіний хвіст» полоза
повздовжнього переміщення (поз. 15 мал.1.2) стола
довбального пристрою.

//
//

Встановіть рукоятку (поз. 4 мал. 1.2) поперечного переміщення
стола довбального пристрою й прикріпіть на полоз поперечного
й поздовжнього переміщення стола довбального пристрою.
Встановіть рукоятку (поз. 7 мал. 1.2) поздовжнього переміщення
стола довбального пристосування в сегментну шестірню на
полозі повздовжнього переміщення.
///

3. Встановіть й прикріпіть зібрані полози переміщення стола
довбального пристрою на кронштейні (поз. 16 мал. 1.2).
Встановіть й прикріпіть до стола довбального пристрою упор
(поз. 8 мал. 1.2) і притиск (поз. 9 мал. 1.2) довбального пристрою
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//

4. Встановіть й закріпіть свердлильний патрон і тримач
довбального пристосування (насадки для вибірки пазів) на
корпусі верстата

МОНТАЖ ЗАХИСНИХ КОЖУХІВ

Встановіть й закріпіть захисні кожуха

УСТАНОВКА УПОРНОЇ ПЛАНКИ
Встановіть й прикріпіть упорну планку (поз 10 мал. 1.1) до
фугувальному столу передбаченими кріпленнями (поз. 9 мал.
1.1)
Виконайте заземлення верстата (поз. 4 мал. 1.4).


ножів;

7. ЕКСПЛУАТАЦІЯ Й ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ
УВАГА!
Усі роботи із заміни різального інструменту, регулюванню параметрів обробки заготовки,
очищенню, технічному обслуговуванню й ремонту верстата виконуйте після від'єднання
верстата від електричної мережі.

ПЕРЕД ПОЧАТКОМ РОБОТИ НА ВЕРСТАТІ ПЕРЕВІРТЕ:
- надійність установки верстата. Хитання верстата не допускається;
- цілісність і натяг приводних пасів і ланцюгів;
- міцність кріплення й цілісність захисних кожухів механізму подачі, пильного диска й стругальних

- міцність кріплення напрямної рухливого стола, кронштейна довбального механізму й тримача
насадки для вибірки пазів;
- міцність кріплення й цілісність установленого різального інструменту на робітнику валу;
- цілісність кабелю підключення верстата до електричної мережі й заземлюючого провідника;
- цілісність вимикача.
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Після закінчення перевірки верстата, приєднаєте верстат до електричної мережі й по черзі перевірте
працездатність верстата без навантаження протягом 2 хвилин в обох напрямках обертання робочого вала.
ДЛЯ УСТАНОВКИ ПИЛЬНОГО ДИСКА АБО ФРЕЗИ, АБО ЗАТОЧУВАЛЬНОГО КОЛА ДЛЯ ЗАТОЧЕННЯ
ПИЛЬНИХ ДИСКІВ:
- відгвинтіть гвинти й зніміть планки для закриття шківів і зірочок привода робочого вала (поз. 1 мал. 1.5)
і для закриття прорізу для фрези (поз. 2 мал. 1.5);
- відкрутіть гвинт (поз. 10 мал. 1.5) кріплення стола циркулярки (поз. 8 мал. 1.1) до гвинта (поз. 5 мал. 1.1)
його вертикального переміщення;
- послабте фіксатор (поз. 22 мал. 1.1) стола циркулярки (поз. 8 мал. 1.1) при цьому притримуючи стіл від
опускання вниз;
- підніміть стіл циркулярки (поз. 8 мал. 1.1) вище рівня поверхні фугувального стола, відведіть його
вправо й вилучите до упору в поверхню фугувального столу;
- відкрутіть контргайку (поз. 8 мал. 1.5) і гайку (поз. 7 мал. 1.5) кріплення різального інструменту;
- для установки пильного диска або заточувального кола для заточення пильних дисків зніміть дві
регулюючі втулки (поз. 9 мал. 1.5). Для установки фрез зніміть необхідну кількість регулюючих втулок (поз.
9 мал. 1.5);
- встановіть пильний диск або фрезу, або заточувальне коло на робочий вал;
-встановіть необхідну кількість знятих регулювальних втулок (поз. 9 мал. 1.5);
- закрутіть гайку (поз. 7 мал. 1.5) і контргайку (поз. 8 мал. 1.5) кріплення різального інструменту;
- встановіть стіл циркулярки (поз 8 мал. 1.1) у вихідне положення, прикріпите його гвинтом (поз. 10 мал.
1.5) до гвинта (поз. 5 мал. 1.1) його вертикального переміщення, вирівняйте площину стола циркулярки із
площиною фугувального стола або по глибині фрезерування й зафіксуйте його фіксатором (поз. 22 мал. 1.1)
на напрямній (поз. 23 мал. 1.1);
- встановіть й закріпіть планки для закриття шківів і зірочок привода робочого вала (поз. 1 мал. 1.5) і для
закриття прорізу для фрези (поз. 2 мал. 1.5).
ДЛЯ УСТАНОВКИ ДОВБАЛЬНОГО ПРИСТОСУВАННЯ (СВЕРДЛА З НАСАДКОЮ ДЛЯ ВИБІРКИ ПАЗІВ):
- встановіть в тримач (поз. 11 мал. 1.2) довбального
пристосування свердло з насадкою для вибірки пазів;
- закріпіть свердло насадки для вибірки пазів у
свердлильному патроні;
- закріпіть насадку для вибірки пазів гвинтами тримача
(поз. 11 мал. 1.2).
ДЛЯ УСТАНОВКИ ЗАТОЧУВАЛЬНОГО КОЛА ДЛЯ ЗАТОЧЕННЯ СТРУГАЛЬНИХ НОЖІВ:
- зніміть тримач довбального пристосування (поз. 11 мал. 1.2);
- встановіть заточувальне коло для заточення стругальних ножів на
місце його установки на оправці й закріпіть гайкою;
- встановіть оправку із заточувальним колом у свердлильний
патрон;
- встановіть планку для установки стругальних ножів при заточенні
(див. пункт 15 таблиці комплектації) і закріпіть на столі довбального
пристрою.
ДЛЯ ВИКОНАННЯ НАТЯГУ РЕМЕНІВ:
- послабте болти кріплення (поз. 17 мал. 1.2) електродвигуна (поз. 2 мал. 1.3);
- перемістіть електродвигун униз для досягнення необхідного натягу ременів. При натисканні на ремені
рекомендований прогин у місці натискання повинен бути не менш 1 мм і не більше 3 мм;
MLQ400M – 04.11.2019 укр.

Сторінка 16

- затягніть кріплення електродвигуна при обраному натягу ременів.
УВАГА!
Натягу нових ременів протягом перших 50 годин роботи перевіряйте перед кожним
включенням верстата.




УВАГА!
При зміні стругальних ножів (поз. 4 мал. 1.5) пам’ятайте:
1. Для рівномірного навантаження на підшипникові вузли робочого вала, виключення
дисбалансу стругальні ножі повинні мати однакову масу.
2. Для якісної обробки стругальні ножі повинні бути виставлені максимально точно по
відношенню друг до друга. Рекомендується встановлювати ножі на одному рівні з
поверхнею не рухомого фугувального столу.
3. Після регулювання стругальні ножі не повинні виступати за площину не рухливого
фугувального стола (поз. 15 мал. 1.1)



ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ!
Працювати на верстаті:
- зі знятими захисними пристроями, які передбачені конструкцією верстата;
- без засобів індивідуального захисту органів зору, слуху, подиху;
- знаходячись в площині оброблюваної заготовки.



ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ!
Виконувати регулювання висоти столів циркулярки, фугувального й рейсмусового при
працюючому верстаті.



ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ!
Виконувати установку різального інструменту без від'єднання (відключення) верстата від
електричної мережі.

ПИЛЯННЯ.
Перед виконанням розпилювання заготовки:
- від'єднайте верстат від електричної мережі;
- переконайтеся у відсутності встановленого на робочому валу різального інструменту: свердла з
насадкою для вибірки пазів, свердла;
- виключіть важелем (поз. 20 мал. 1.1) подачу рейсмуса;
- установіть пильний диск на робочий вал, як зазначено вище;
- підніміть важелем (поз. 13 мал. 1.2) рухомий фугувальний стіл (поз. 12 мал. 1.2) у крайнє верхнє
положення;
- перевірте паралельність площини стола циркулярки (поз. 8 мал. 1.1) із площинами рухомого (поз. 12
мал. 1.2) і не рухомого (поз. 15 мал. 1.1) фугувальних столів. При необхідності встановите стіл циркулярки в
одній площині з фугувальними столами;
- закріпіть упорну планка (поз. 10 мал. 1.1) на столі фугувальному (поз. 15 мал. 1.1; поз. 12 мал. 1.2) по
необхідній ширині різання;
- приберіть із верстата слюсарний і знятий різальний інструмент;
- приєднайте верстат до електричної мережі;
- включіть верстат і дайте йому набрати конструктивно передбачену кількість обертів. При включенні
верстата зверніть увагу на положення вимикача, яке відповідає обертанню пильного диска (поз. 1 мал. 1.4);
- зробіть пробне розрізування, перевірте якість розрізування.
При задовільному результаті продовжуйте виконання розрізування заготовок.
При незадовільних результатах пробного розрізування заготовки виконаєте повторне регулювання
після від'єднання верстата від електричної мережі.
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ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ!
Виконання розпилювання заготовки при наявності на верстаті різального інструменту:
свердла з насадкою для вибірки пазів, свердла, не закритій частині стругальних ножів,
включеній подачі рейсмуса.

ФУГУВАННЯ.
Перед виконання фугування (стругання по вирівнюванню площини заготовки):
- від'єднайте верстат від електричної мережі;
- переконайтеся у відсутності встановленого на робочому валу різального інструменту: пильного диска,
фрези, свердла з насадкою для вибірки пазів, свердла;
- виключіть важелем (поз. 20 мал. 1.1) подачу рейсмуса;
- послабте рукоятку (поз. 14 мал. 1.2) фіксування рухливого фугувального стола (поз. 12 мал. 1.2);
- опустіть ручкою регулювання глибини стругання (поз. 13 мал. 1.2) рухомий фугувальний стіл (поз. 12
мал. 1.2) і відрегулюйте глибину стругання, але не більш ніж передбачене технічними характеристиками
верстата;
- закріпіть рукояткою (поз. 14 мал. 1.2) рухливий фугувальний стіл (поз. 12 мал. 1.2) в обраному
положенні;
- закріпіть упорну планка (поз. 10 мал. 1.1) на фугувальному столі (поз. 15 мал. 1.1; поз. 12 мал. 1.2);
- приберіть із верстата слюсарний і знятий різальний інструмент;
- приєднайте верстат до електричної мережі;
- включіть верстат і дайте йому набрати конструктивно передбачену кількість обертів. При включенні
верстата зверніть увагу на положення вимикача, яке відповідає обертанню стругання (поз. 1 мал. 1.4);
- зробіть пробне фугування, перевірте якість стругання.
При задовільному результаті продовжуйте виконання стругання заготовок.
При незадовільних результатах пробного стругання заготовки виконайте повторне регулювання
після від'єднання верстата від електричної мережі.
ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ!
Виконання розпилювання заготовки при наявності на верстаті різального інструменту:
свердла з насадкою для вибірки пазів, свердла, не закритій частині стругальних ножів,
включеній подачі рейсмуса.



СТРУГАННЯ ЗАГОТОВКИ В РОЗМІР (рейсмусуванні).
Перед виконанням стругання заготовки в розмір (рейсмусуванні):
- від'єднайте верстат від електричної мережі;
- переконайтеся у відсутності встановленого на робочому валу різального інструменту: пильного диска,
фрези, свердла з насадкою для вибірки пазів, свердла;
- включіть важелем (поз. 20 мал. 1.1) подачу рейсмуса;
- послабте рукоятку (поз. 17 мал. 1.1) фіксування стола рейсмуса (поз. 19 мал. 1.1) у відрегульованому
положенні;
- відрегулюйте переміщенням стола рейсмуса рукояткою (поз. 18 мал. 1.1) необхідну глибину стругання,
але не більш ніж передбачене технічними характеристиками;
- зафіксуйте рукояткою (поз. 17 мал. 1.1) стіл рейсмуса по відрегульованій глибині стругання заготовки;
- приберіть із верстата слюсарний і знятий різальний інструмент;
- приєднайте верстат до електричної мережі;
- включіть верстат і дайте йому набрати конструктивно передбачену кількість обертів. При включенні
верстата зверніть увагу на положення вимикача, яке відповідає обертанню стругання (поз. 1 мал. 1.4);
- зробіть пробне стругання, перевірте якість стругання.
При задовільному результаті продовжуйте виконання стругання заготовок.
При незадовільних результатах пробного стругання заготовки виконаєте повторне регулювання
після від'єднання верстата від електричної мережі.
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ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ!
Виконання стругання заготовки в розмір при наявності різального інструменту на верстаті:
пильного диска, фрези, свердла з насадкою для вибірки пазів, свердла, не закритих
стругальних ножах.

ФРЕЗЕРУВАННЯ.
Перед виконанням фрезерування заготовки:
- від'єднайте верстат від електричної мережі;
- зніміть пильний диск і захисний кожух пильного диска;
- переконайтеся у відсутності встановленого на робочому валу різального інструменту: свердла з
насадкою для вибірки пазів, свердла;
- виключіть важелем (поз. 20 мал. 1.1) подачу рейсмуса;
- підніміть рухомий фугувальний стіл (поз. 12 мал. 1.2) у крайнє верхнє положення, щоб він перебував в
одній площині з нерухомим фугувальним столом (поз. 15 мал. 1.1);
- встановіть фрезу на робочий вал, як зазначено вище;
- відрегулюйте параметри фрезерування упорною планкою (поз. 10 мал. 1.1) і столом циркулярки (поз. 8
мал. 1.1) з врахуванням зазначених технічних характеристик;
- приберіть із верстата слюсарний і знятий різальний інструмент;
- приєднайте верстат до електричної мережі;
- включіть верстат і дайте йому набрати конструктивно передбачена кількість обертів. При включенні
верстата зверніть увагу на положення вимикача, яке відповідає обертанню пильного диска (поз. 1 мал. 1.4);
- зробіть пробне фрезерування, перевірте якість фрезерування.
При задовільному результаті продовжуйте виконання фрезерування заготовок.
При незадовільних результатах пробного фрезерування заготовки виконаєте повторне регулювання
після від'єднання верстата від електричної мережі.
ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ!
Виконання розпилювання заготовки при наявності на верстаті різального інструменту:
свердла з насадкою для вибірки пазів, свердла, не закритій частині стругальних ножів,
включеній подачі рейсмуса.



ДОВБАННЯ (СВЕРДЛІННЯ).
Перед виконанням довбання пазів ( СВЕРДЛЕННЯ ОТВОРІВ) у заготовці:
- від'єднайте верстат від електричної мережі;
- переконайтеся у відсутності встановленого на робочому валу різального інструменту: пильного диска,
фрези;
- виключіть важелем (поз. 20 мал. 1.1) подачу рейсмуса;
- встановіть свердел з насадкою для вибірки пазів у тримач і свердлильний патрон, як зазначено вище.
Долото насадки повинне бути встановлене таким чином, щоб паз у долоті виводив стружку у вже вирізану
частину. Рекомендована відстань між ріжучими крайками свердла й долота насадки для вибірки пазів: 0,81,6 мм;
- заберіть із верстата слюсарний і знятий різальний інструмент;
- установіть заготовку на стіл довбання впритул до упору (поз. 8 мал. 1.2) і пригорніть її до стола
притиском (поз. 9 мал. 1.2) довбального пристрою;
- відрегулюйте маховиком (поз. 3 мал. 1.2) кронштейна довбального пристрою висоту довбального стола
по розмітці на заготовці;
- приєднайте верстат до електричної мережі;
- включіть верстат і дайте йому набрати конструктивно передбачена кількість обертів. При включенні
верстата зверніть увагу на положення вимикача, яке відповідає обертанню свердла з насадкою для вибірки
пазів (поз. 3 мал. 1.4);
- зробіть пробне довбання, перевірте якість виготовлення пазів.
При задовільному результаті продовжуйте виконання довбання пазів у заготовках.
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При незадовільних результатах пробного довбання пазів у заготовці виконаєте повторне
регулювання після від'єднання верстата від електричної мережі.
ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ!
Виконання довбання пазів у заготовках при наявності на верстаті різального інструменту:
пильного диска, фрези, не закритих стругальних ножах, включеній подачі рейсмуса.



ЗАТОЧЕННЯ ДИСКОВИХ ПИЛОК.
Перед виконанням заточення дискової пилки:
- від'єднайте верстат від електричної мережі;
- переконайтеся у відсутності встановленого на робочому валу різального інструменту: свердла з
насадкою для вибірки пазів, звела;
- виключіть важелем (поз. 20 мал. 1.1) подачу рейсмуса;
- установіть заточувальної коло для заточення дискових пилок, як зазначено вище;
- приберіть із верстата слюсарний і знятий різальний інструмент;
- включіть верстат і дайте йому набрати конструктивно передбачена кількість обертів. При включенні
верстата зверніть увагу на положення вимикача, яке відповідає обертанню пильного диска (поз.1 мал. 1.4);
- покладіть дискову пилку на стіл циркулярки й розмістіть її таким чином, щоб кут заточувального кола
розташовувався проти кута западини дискової пилки.
Підведення дискової пилки до заточувального кола, регулювання сполучення западини дискової
пилки з кутом заточувального кола виконується «вручну».
ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ!
Виконання розпилювання заготовки при наявності на верстаті різального інструменту:
свердла з насадкою для вибірки пазів, свердла, не закритій частині стругальних ножів,
включеній подачі рейсмуса.



ЗАТОЧЕННЯ СТРУГАЛЬНИХ НОЖІВ.
Перед виконанням заточення стругальних ножів:
- від'єднайте верстат від електричної мережі;
- переконайтеся у відсутності встановленого на робочому валу різального інструменту: пильного диска,
фрези;
- зніміть тримач насадки для вибірки пазів

;

- виключіть важелем (поз. 20 мал. 1.1) подачу рейсмуса;
-установите й закріпіть оправку із заточувальним колом для заточення стругальних ножів у
свердлильному патроні;
- установіть й закріпіть на довбальному столі планку для установки стругальних ножів при заточенні
;
- вставте в планку

стругальний ніж і закріпіть його гвинтами;

- приберіть із верстата слюсарний і знятий різальний інструмент;
- відрегулюйте маховиком (поз. 3 мал. 1.2) кронштейна довбального пристрою висоту довбального стола
по торканню площин стругального ножа й заточувального кола;
- приєднайте верстат до електричної мережі;
- включіть верстат і дайте йому набрати конструктивно передбачена кількість обертів. При включенні
верстата зверніть увагу на положення вимикача, яке відповідає обертанню свердла з насадкою для вибірки
пазів (поз. 3 мал. 1.4).
Підведення стругального ножа до заточувального кола виконується «вручну».
ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ!
Виконання довбання пазів у заготовках при наявності на верстаті різального інструменту:
пильного диска, фрези, не закритих стругальних ножів, включеної подачі рейсмуса.
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ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ.
УВАГА!
Від своєчасного виконання технічного обслуговування, використання різального
інструменту із правильним заточенням, правильного регулювання різального інструменту й
рухливих столів залежать оптимальні результати обробки заготовок.




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



УВАГА!
Будьте уважні й обережні при виконанні змащення поблизу стругальних ножів і пильного
диска.

Перед початком експлуатації верстата, у т. ч. після тривалої перерви, виконайте змащення всіх
поверхонь тертя його вузлів і деталей, а також усіх ходових гвинтів і гайок.
Щодня після закінчення роботи й очищення верстата від стружки й виконайте змащення поверхонь
тертя його вузлів і деталей, а також усіх ходових гвинтів і гайок.
Змащення підшипників виконуйте при проведенні всіх видів технічного обслуговування, але не
рідше 1 раз на місяць.
Для змащення всіх тертьових поверхонь вузлів і деталей верстата, а також усіх його ходових гвинтів і
гайок рекомендується застосовувати консистентне змащення.
УВАГА!
Після виконання мастильних робіт очистіть шківи й приводні паси від змащення, що
потрапило на них.



Протягом строку експлуатації верстата необхідно проводити профілактичні заходи щодо його
технічного обслуговування, щоб зберегти його точність виконуваних робіт і тривалий термін служби.
При виявленні несправностей або ушкоджень негайно вживайте заходів для їхнього усунення.
У процесі виконання роботи на верстаті періодичні очищайте столи циркулярки, фуганка, рейсмуса й
довбання, поверхні тертя верстата від стружки.
Перед виконанням роботи на верстаті перевірте надійність його установки, правильність його
складання й настроювання.
Після закінчення роботи на верстаті виконайте щозмінне технічне обслуговування:
- від'єднайте верстат від електричної мережі;
- зніміть різальний інструмент і перевірте його цілісність;
- очистіть верстат від стружки й пили. Для очищення використовуйте щітки з м'яким ворсом і пилосос;
- перевірте: - цілісність і ступінь зношування приводних пасів і ланцюгів, ступінь їх натягу;
- міцність кріплення шківів і зірочок привода;
- цілісність кабелю приєднання верстата до електричної мережі, заземлюючого
провідника, огороджень струмоведучих частин електроапаратури;
- міцність кріплення всіх вузлів, що сполучаються, і деталей і їх ступінь зношування;
- справність пристроїв для притиснення заготовок при обробці до поверхні рухливих
столів;
- виконайте змащення поверхонь тертя вузлів і деталей верстата;
- перевірте плавність пересування всіх рухомих столів;
- перевірте відсутність змащення на шківах й приводних пасах. При виявленні видаліть змащення, яке
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потрапило на шківи й приводні паси змащення.
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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1. ВВЕДЕНИЕ
Уважаемый
покупатель,
благодарим
Вас
за
покупку
станка
комбинированного
деревообрабатывающего модели MLQ400М (далее станок) торговой марки FDB Maschinen.
Данная Инструкция по эксплуатации (далее Инструкция) предназначена для
(пользователя) с целью ознакомления с назначением, конструкцией и эксплуатацией станка.

потребителя

Инструкция не содержит подробных указаний относительно методов механической обработки
древесины.
К работе на станке допускается персонал обученный и имеющий навыки по обработке древесины
на данном типе станков.
Станок предназначен для выполнения распиловки древесины и листовых древесных материалов
(фанеры, ДВП, ДСП), а также различных операций при обработке заготовок из древесины:
 Фугования (строгание плоскости заготовки).
 Строгания заготовки в размер (рейсмусование);
 Долбления (сверления).
 Фрезерования.
Станок укомплектовывается заточным кругом для заточки дисковых пил, заточным кругом для
заточки и приспособлением для крепления строгальных ножей, что позволило расширить его функции –
заточка дисковых пил и строгальных ножей.
Конструкция долбёжного устройства предусматривает его поворот вокруг оси направляющей
вертикального перемещения стола долбёжного устройства, что позволяет выполнять долбление
(сверление) заготовок под углом.



ВНИМАНИЕ!
Станок выпускается с минимальной комплектацией.



ВНИМАНИЕ!
В связи постоянным усовершенствованием станка производитель оставляет за собой право
вносить изменения в конструкцию станка, его технические характеристики, комплектацию
без уведомления поставщика (потребителя).



ВНИМАНИЕ!
Приведённые в данной Инструкции технические характеристики, рисунки принципиального
устройства станка, комплектация представляют собой общую техническую информацию о
станке и актуальны на момент издания данной Инструкции.
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ЗАПРЕЩАЕТСЯ!
Самостоятельно вносить изменения в конструкцию станка.
ВНИМАНИЕ!
При самостоятельном внесении изменений в конструкцию станка претензии к работе станка
не принимаются.

Электропитание станка осуществляется от однофазной сети переменного тока напряжением 220 В.
Станок требует дополнительного заземления
При работе на станке требуется освещённость рабочей зоны не менее 500 люкс.
ЗАПРЕЩАЕТСЯ!
Работа на станке при низкой освещённости рабочей зоны.



Надёжность работы станка и срок его службы во многом зависят от его правильной эксплуатации.
ВНИМАНИЕ!
Перед эксплуатацией станка и его техническим обслуживанием внимательно ознакомьтесь
с данной Инструкцией и мерами безопасности при работе на станке и его техническом
обслуживании.
ВНИМАНИЕ!
Монтажные, пусконаладочные работы, техническое обслуживание станка должен
выполнять персонал, обученный данным видам работ.





ВНИМАНИЕ!
При проведении монтажных, пусконаладочных работ, техническом обслуживании станка не
обученным персоналом претензии к работе станка не принимаются.

Станок должен эксплуатироваться в интервале рабочих температур от +5° С до +35° С, с
относительной влажностью воздуха не более 80% и отсутствием прямого воздействия атмосферных
осадков и избыточной запылённости воздуха.
ВНИМАНИЕ!
Если станок в зимнее время был внесён с улицы (неотапливаемого помещения, склада) в
отапливаемое помещение (цех), то не распаковывайте, и тем более не включайте его в
течение 8 часов, пока станок не прогреется до температуры окружающей среды (время,
необходимое для испарения конденсата).



Станок прошёл предпродажную
характеристикам и мерам безопасности.

подготовку

и

соответствует

заявленным

техническим

Данная Инструкция является важной частью станка и не должна быть потеряна в процессе его
эксплуатации. При продаже станка данную Инструкцию необходимо передать новому владельцу.
2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Наименование параметра
Напряжение электродвигателя, В
Мощность электродвигателя, кВт
Скорость вращения шпинделя, об/мин
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3
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Максимальная ширина фугования, строгания в размер, мм
Максимальная глубина фугования, строгания в размер, мм
Максимальная толщина заготовки при строгании в размер, мм
Минимальная толщина заготовки при строгании в размер, мм
Максимальная высота заготовки при распиливании, мм
Максимальная ширина пропила между упорной планкой и пильным диском, мм
Размер пильного диска (внешний диаметр × толщина × диаметр посадочного
Количество ножей фуганка, шт.
Скорость подачи рейсмуса, м/мин
Максимальный диаметр фрезы, мм
Максимальная ширина (высота) фрезы, мм
Максимальный высота подъёма стола циркулярки, мм
Продольный ход долбёжного стола, мм
Поперечный ход долбёжного стола, мм
Максимальное вертикальное перемещение долбёжного стола, мм
Высота фуговального стола от поверхности установки, мм
Размер стола фуганка (Д×Ш), мм
Размер стола рейсмуса (Д×Ш), мм
Размер стола циркулярной пилы (Д×Ш), мм
Габаритные размеры станка (Д×Ш), мм
Вес нетто, кг



400
3
200
10
100
480
305×2.5×25,4
3
10
105
45
100
80
70
50
850
1500×410
700×405
890×170
1580×1320
320

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

3. КОМПЛЕКТНОСТЬ
Станок поставляется в частично собранном виде. Долбёжное устройство снято и поставляется в
разобранном виде. На рабочем валу установлены строгальные ножи.
Узлы долбёжного устройства, защитные кожуха, упорная линейка, пильный диск, фрезы, насадка
для выборки пазов входят в комплектацию станка.
№
п/п

Комплектация станка:
Наименование

1

Дисковая пила

2

Фрезы

3

Упорная планка
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Кол-во

Примечание

1

по 1

1
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4

Кронштейн для
установки салазок
перемещения стола
долбёжного
устройства

1

5

Салазки продольного
перемещения стола
долбёжного
устройства

1

6

Салазки поперечного
перемещения стола
долбёжного
устройства

1

7

Упор долбёжного
устройства

1

8

Прижим долбёжного
устройства

1

9

10

Держатель
долбёжного
приспособления
(насадки для выборки
пазов)
Рукоятка продольного
перемещения стола
долбёжного
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устройства
11

Рукоятка поперечного
перемещения стола
долбёжного
устройства

1

12

Долбёжное
приспособление
(насадка для выборки
пазов)

1

13

Сверлильный патрон
с ключом

1

14

Оправка для
крепления заточного
круга для заточки
строгальных ножей

1

15

Планка установки
строгальных ножей
при заточке

1

16

17

18

Защитные
ограждения

Заточные круги

Комплект крепёжных
соединений



Вид собранной оправки
и заточного круга

- строгальных
ножей

- пильного диска

- для заточки
строгальных
ножей В 50×32×13

- для заточки
пильных дисков
PDX 125×10×25

по 1

по 1

1
компл.

Вид упаковки с
крепёжными
соединениями:

ВНИМАНИЕ!
В связи постоянным усовершенствованием станка приведённая в данной Инструкции
комплектность представляет собой общую техническую информацию о станке и актуальна
на момент издания данной Инструкции.
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4. ПРИНЦИПИАЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО СТАНКА

Рис. 1.1 Принципиальное устройство станка
1 – корпус; 2 – крышка привода; 3 – контргайка крепления режущего инструмента на рабочем валу;
4 – рабочий вал; 5 – винт перемещения стола циркулярки; 6 – кронштейн крепления стола циркулярки;
7 – гайка перемещения стола циркулярки; 8 – стол циркуляционной пилы (циркулярки); 9 – крепление
упорной планки; 10 – упорная планка; 11 – пильный диск; 12 – защитный кожух пильного диска;
13 – патрубок для подсоединения к аспирационной системе; 14 – расклинивающий нож; 15 – стол
фуговальный не подвижный; 16 – масштабная линейка регулировки глубины строгания; 17 – рукоятка
фиксирования стола рейсмуса в выбранном положении; 18 – рукоятка перемещения стола рейсмуса;
19 – стол рейсмуса; 20 – указатель выбора глубины строгания; 21 – рычаг включения подачи рейсмуса;
22 – фиксатор стола циркулярки в выбранном положении; 23 – направляющая перемещения стола
циркулярки
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Рис. 1.2 Принципиальное устройство станка
1 – крышка отсека; 2 – выключатель; 3 – маховик вертикального перемещения стола долбёжного
устройства; 4 – рукоятка поперечного перемещения стола долбёжного устройства; 5 – болт с контргайкой
фиксирования вертикального перемещения стола долбёжного устройства; 6 – салазки поперечного
перемещения стола долбёжного приспособления; 7 – рукоятка продольного перемещения стола
долбёжного приспособления; 8 – упор долбёжного устройства; 9 – прижим долбёжного приспособления;
10 – сверлильный патрон; 11 – держатель долбёжного приспособления;
12 – стол фуговальный подвижный; 13 – ручка регулировки глубины фугования; 14 – рукоятка
фиксирования стола фуговального подвижного в выбранном положении; 15 – салазки продольного
перемещения стола долбёжного устройства; 16 – кронштейн для установки салазок перемещения стола
долбёжного устройства; 17 – болты крепления электродвигателя и регулировки натяжения приводных
ремней
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Рис. 1.3 Принципиальное устройство станка
1 – шкив электродвигателя; 2 – электродвигатель; 3 – шестерня включения подачи рейсмуса; 4 – ремень
привода рабочего вала; 5 – цепь привода подачи рейсмуса; 6 – рычаг включения подачи рейсмуса;
7 – шкив привода подачи рейсмуса; 8 – ремень привода подачи рейсмуса

Рис. 1.4 Принципиальное устройство станка
1 – включение электродвигателя при выполнении распиливания, строгания (в т. ч. рейсмусования),
затачивании пильных дисков; 2 – выключение электродвигателя; 3 – включение электродвигателя при
выполнении долбления (в т. ч. сверления), затачивании строгальных ножей; 4 – винт для крепления
заземляющего проводника
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Рис. 1.5 Принципиальное устройство станка
1 – планка закрытия шкивов и звёздочек привода рабочего вала; 2 – планка для закрытия проёма для
установки фрезы; 3 – рабочий вал; 4 – строгальный нож; 5 – цепь привода подачи рейсмуса; 6 – ремень
привода рабочего вала; 7 – гайка крепления режущего инструмента на рабочем валу; 8 – контргайка
крепления режущего инструмента на рабочем валу; 9 – регулировочные втулки; 10 – винт крепления стола
циркулярки к винту перемещения



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

5. УКАЗАНИЯ ПО МЕРАМ БЕЗОПАСНОСТИ
Данный станок оборудован средствами безопасности для обслуживающего персонала при работе
на нем: защитными кожухами, расклинивающем ножом, прижимами, патрубком на защитном кожухе
пильного диска, заземление станка.
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ВНИМАНИЕ!
Предусмотренные конструкцией средства безопасности, не могут учесть всех аспектов
безопасности, которые могут возникнуть при работе на станке.

На станке нанесены знаки безопасности:
- общая безопасность;

- опасное электрическое напряжение;

- опасность повреждения конечностей рук;
- направление движения (вращения).



ВНИМАНИЕ!
Невнимание к знакам безопасности, которые нанесены на станок, и несоблюдение мер по
обеспечению безопасности, на которые указывают данные знаки, может привести
нанесению вред здоровью персонала и повредить станок.

Перед началом работы на станке и его техническим обслуживанием ознакомьтесь с этой
Инструкцией.
В дополнение к средствам безопасности, которыми оборудован станок, к знакам безопасности,
которые нанесены на станок, к мерам безопасности, которые указаны в данной Инструкции при работе на
станке следует учитывать общетехнические меры безопасности при работе на деревообрабатывающих
станках.
Работа на станке и его обслуживание в соответствии с указаниями данной Инструкции обеспечит
безотказную работу и сохранение работоспособности станка на более продолжительный период в
соответствии с его первоначальными характеристики.



ВНИМАНИЕ!
Не подключайте станок к электрической сети и не работайте на станке до окончания сборки
и регулировки станка.

Место проведения работ на станке должно быть ограждено.
Содержите станок и рабочее место в чистоте. Своевременно очищайте станок и рабочую зону вокруг
станка от обрезков, стружки, опилок.
Регулярно очищайте от стружки и опилок вентиляционные отверстия электродвигателя. Для очистки
вентиляционных отверстий электродвигателя используйте пылесос.
ВНИМАНИЕ!
Остерегайтесь захватывание обрезков зубьями пилы и их подбрасывания вверх.



Перед началом выполнения работ на станке убедитесь в достаточном освещении рабочей зоны
вокруг станка, которая должна быть не менее 500 люкс
Работая на станке не прикладывайте к заготовке чрезмерного усилия. Чрезмерное приложенное к
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обрабатываемой заготовке усилие приводит к подгоранию заготовки, увеличению нагрузки на узлы станка
и снижению срока его службы.
Перед началом работы на станке снимите все свисающие украшения, галстуки, 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 в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, при приёме
лекарственных средств, которые снижают внимание, при наличии усталости, в рукавицах, с
забинтованными конечностями рук.
Наклоняться над режущим инструментом и вращающимися узлами станка.
ЗАПРЕЩАЕТСЯ!
Стоять при запуске станка в плоскости вращения режущего инструмента.






ЗАПРЕЩАЕТСЯ!
Наклоняться над режущим инструментом и вращающимися узлами станка.
ЗАПРЕЩАЕТСЯ!
Оставлять без присмотра работающий или включённый в сеть станок.

Прежде чем покинуть рабочее место выключите станок,
электродвигателя и отсоедините станок от электрической сети.

дождитесь полной остановки

Перед первым включением станка проверьте надёжность установки станка, правильность его
сборки и настройки.
После запуска станка дайте ему поработать 3 минуты без нагрузки (на холостом ходу). Вибрация,
нехарактерные шумы, запах гари не допускаются.
При выявлении посторонних шумов, вибрации, запаха гари, наличия напряжения на металлических
частях станка, заклинивании режущего инструмента – немедленно выключите станок и отсоедините его от
электрической сети.
Возобновление работы на станке возможно после устранения неисправности, которая привела к
аварийной остановке.



ВНИМАНИЕ!
Помните, что даже при правильном использовании станка остаётся опасность нанесения
вреда здоровью:
- вращающимся режущими инструментами станка;
- изломанным пильным диском, шлифовальным кругом;
- отлетевшими частями заготовок;
- электрическим током.

ПЕРЕД ПОДКЛЮЧЕНИЕМ СТАНКА К ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СЕТИ ПРОВЕРЬТЕ:
- надёжность установки станка;
- целостность приводных ремней и цепей, степень их натяжения;
- прочность крепления приводных шкивов и звёздочек;
- целостность ограждений токоведущих частей электроаппаратуры;
- целостность кабеля подключения станка к электрической сети и заземляющего проводника;
- целостность и прочность крепления установленного режущего инструмента;
- правильность установки режущего инструмента;
- прочность крепления всех сопрягаемых узлов и деталей;
- исправность прижимных устройств;
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- отсутствие на станке инструмента.



ВНИМАНИЕ!
При внезапном отключении электропитания немедленно переведите выключатель (поз. 2
рис. 1.2) в выключенное положение (поз. 2 рис. 1.4) и отсоедините станок от электрической
сети.

Перед обработкой заготовки проверьте отсутствие на ней гвоздей, шурупов и т. п. Остерегайтесь
заусенцев, сколов на заготовке при её установке под прижимные устройства или непосредственной её подачи
на режущий инструмент.

При заточке режущего инструмента соблюдайте меры безопасности при работе с абразивным
инструментом.
При строгании заготовки без применения прижимного устройства ножевой вал должен быть открыт
на необходимую для работы ширину, остальная часть должна быть закрыта защитным кожухом.



ЗАПРЕЩАЕТСЯ!
Останавливать движущиеся по инерции вращающиеся режущие инструменты подручными
предметами.
Измерять заготовку и проверять качество обработки над вращающимся режущим
инструментом и узлами станка.
Выполнять замену и регулировку режущего инструмента, регулировку параметров
обработки, техническое обслуживание и ремонт станка без отсоединения станка от
электрической сети.

6. ТРАНСПОРТИРОВКА И ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ
Станок поставляется в упаковке в частично собранном виде со снятыми долбёжным устройством,
защитными кожухами.
Для транспортировки упаковки с станком используйте средства малой механизации.
При транспортировке и погрузочно-разгрузочных работах упаковки с станком и станка к месту
установки необходимо принять меры, исключающие повреждение упаковки с станком и станка (не
допускать удары, резкие толчки).
ВНИМАНИЕ!
Помните, что центр станка находится выше центра середины станка и упаковки.



Станок должен быть установлен на равную прочную поверхность. При выборе места установки
станка следует учитывать габариты собранного станка и необходимость свободного перемещения вокруг
станка при выполнении обработки заготовки.
После доставки станка к месту установки, распакуйте упаковку, выньте снятые узлы и
комплектующие. Используя средства малой механизации снимите станок с поддона упаковки и установите
на заранее подготовленную ровную и прочную поверхность.
ВНИМАНИЕ!
Помните, что центр станка находится выше центра середины станка и упаковки.



Удалите из поверхности станка, снятых узлов и комплектующих защитное антикоррозионное
покрытие. Для удаления защитного антикоррозионного покрытия используйте растворы для обезжиривания
поверхностей.
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ЗАПРЕЩАЕТСЯ!
Использовать для удаления защитного антикоррозионного покрытия растворители и
прочие легковоспламеняющиеся жидкости.

Установите и прикрепите станок на заранее приготовленную ровную, прочную поверхность.
Сборка станка:

СБОРКА ДОЛБЁЖНОГО УСТРОЙСТВА

1. Установите и закрепите на корпусе станка кронштейн (поз. 16
рис. 1.2) для установки салазок стола долбёжного устройства

2. Установите салазки поперечного перемещения (поз. 6 рис.
1.2) стола долбёжного устройства в «ласточкин хвост» салазок
продольного перемещения (поз. 15 рис.1.2) стола долбёжного
устройства.
Установите рукоятку (поз. 4 рис. 1.2) поперечного перемещения
стола долбёжного устройства и прикрепите на салазки
поперечного и продольного перемещения стола долбёжного
устройства.
Установите рукоятку (поз. 7 рис. 1.2) продольного перемещения
стола долбёжного приспособления в сегментную шестерню на
салазке продольного перемещения.

3. Установите и прикрепите собранные салазки перемещения
стола долбёжного устройства на кронштейне (поз. 16 рис. 1.2).
Установите и прикрепите к столу долбёжного устройства упор
(поз. 8 рис. 1.2) и прижим (поз. 9 рис. 1.2) долбёжного
устройства
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4. Установите и закрепите сверлильный патрон и держатель
долбёжного приспособления (насадки для выборки пазов) на
корпусе станка

МОНТАЖ ЗАЩИТНЫХ КОЖУХОВ

Установите и закрепите защитные кожуха

УСТАНОВКА УПОРНОЙ ПЛАНКИ
Установите и прикрепите упорную планку (поз 10 рис. 1.1) к
фуговальному столу предусмотренными креплениями (поз. 9
рис. 1.1)
Выполните заземление станка (поз. 4 рис. 1.4).
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7. ЭКСПЛУАТАЦИЯ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
ВНИМАНИЕ!
Все работы по замене режущего инструмента, регулировке параметров обработки
заготовки, очистке, техническому обслуживанию и ремонту станка выполняйте после
отсоединения станка от электрической сети.

ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ НА СТАНКЕ ПРОВЕРЬТЕ:
- надёжность установки станка. Шатание станка не допускается;
- целостность и натяжение приводных ремней и цепей;
- прочность крепления и целостность защитных кожухов механизма подачи, пильного диска и
строгальных ножей;
- прочность крепления направляющей подвижного стола, кронштейна долбёжного механизма и
держателя насадки для выборки пазов;
- прочность крепления и целостность установленного режущего инструмента на рабочем валу;
- целостность кабеля подключения станка к электрической сети и заземляющего проводника;
- целостность выключателя.
После окончания проверки станка, подсоедините станок к электрической сети и поочерёдно
проверьте работоспособность станка без нагрузки на протяжении 2 минут в обоих направлениях вращения
рабочего вала.
ДЛЯ УСТАНОВКИ ПИЛЬНОГО ДИСКА ИЛИ ФРЕЗЫ, ИЛИ ЗАТОЧНОГО КРУГА ДЛЯ ЗАТОЧКИ ПИЛЬНЫХ
ДИСКОВ:
- отвинтите винты и снимите планки для закрытия шкивов и звёздочек привода рабочего вала (поз. 1
рис. 1.5) и для закрытия проёма для фрезы (поз. 2 рис. 1.5);
- открутите винт (поз. 10 рис. 1.5) крепления стола циркулярки (поз. 8 рис. 1.1) к винту (поз. 5 рис. 1.1) его
вертикального перемещения;
- ослабьте фиксатор (поз. 22 рис. 1.1) стола циркулярки (поз. 8 рис. 1.1) при этом придерживая стол от
опускания вниз;
- подымите стол циркулярки (поз. 8 рис. 1.1) выше уровня поверхности фуговального стола, отведите его
вправо и опустите до упора в поверхность фуговального стола;
- открутите контргайку (поз. 8 рис. 1.5) и гайку (поз. 7 рис. 1.5) крепления режущего инструмента;
- для установки пильного диска или заточного круга для заточки пильных дисков снимите две
регулирующие втулки (поз. 9 рис. 1.5). Для установки фрез снимите необходимое количество
регулирующих втулок (поз. 9 рис. 1.5);
- установите пильный диск или фрезу, или заточной круг на рабочий вал;
- установите необходимое количество снятых регулировочных втулок (поз. 9 рис. 1.5);
- закрутите гайку (поз. 7 рис. 1.5) и контргайку (поз. 8 рис. 1.5) крепления режущего инструмента;
- установите стол циркулярки (поз 8 рис. 1.1) в исходное положение, прикрепите его винтом (поз. 10 рис.
1.5) к винту (поз. 5 рис. 1.1) его вертикального перемещения, выровняйте плоскость стола циркулярки с
плоскостью фуговального стола или по глубине фрезерования и зафиксируйте его фиксатором (поз. 22 рис.
1.1) на направляющей (поз. 23 рис. 1.1);
- установите и закрепите планки для закрытия шкивов и звёздочек привода рабочего вала (поз. 1 рис.
1.5) и для закрытия проёма для фрезы (поз. 2 рис. 1.5).
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ДЛЯ УСТАНОВКИ ДОЛБЁЖНОГО ПРИСПОСОБЛЕНИЕ (СВЕРЛА С НАСАДКОЙ ДЛЯ ВЫБОРКИ ПАЗОВ):
- установите в держатель (поз. 11 рис. 1.2) долбёжного
приспособления сверло с насадкой для выборки пазов;
- закрепите сверло насадки для выборки пазов в
сверлильном патроне;
- закрепите насадку для выборки пазов винтами
держателя (поз. 11 рис. 1.2).
ДЛЯ УСТАНОВКИ ЗАТОЧНОГО КРУГА ДЛЯ ЗАТОЧКИ СТРОГАЛЬНЫХ НОЖЕЙ:
- снимите держатель долбёжного приспособления (поз. 11 рис.
1.2);
- установите заточной круг для заточки строгальных ножей на
место его установки на оправке и закрепите гайкой;
- установите оправку с заточным кругом в сверлильный патрон;
- установите планку для установки строгальных ножей при заточке
(см. пункт 15 таблицы комплектации) и закрепите на столе
долбёжного устройства.
ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ НАТЯЖЕНИЯ РЕМНЕЙ:
- ослабьте болты крепления (поз. 17 рис. 1.2) электродвигателя (поз. 2 рис. 1.3);
- переместите электродвигатель вниз для достижения необходимого натяжения ремней. При нажатии на
ремни рекомендуемый прогиб в месте нажатия должен быть не менее 1 мм и не боле 3 мм;
- затяните крепление электродвигателя при выбранном натяжении ремней.
ВНИМАНИЕ!
Натяжении новых ремней в течение первых 50 часов работы проверяйте перед каждым
включением станка.




ВНИМАНИЕ!
При смене строгальных ножей (поз. 4 рис. 1.5) помните:
1. Для равномерной нагрузки на подшипниковые узлы рабочего вала, исключения
дисбаланса строгальные ножи должны иметь одинаковую массу.
2. Для качественной обработки строгальные ножи должны быть выставлены максимально
точно по отношению друг к другу. Рекомендуется устанавливать ножи на одном уровне с
поверхностью не подвижного фуговального стола.
3. После регулировки строгальные ножи не должны выступать за плоскость не подвижного
фуговального стола (поз. 15 рис. 1.1)



ЗАПРЕЩАЕТСЯ!
Работать на станке:
- со снятыми защитными устройствами, которые предусмотрены конструкцией станка;
- без средств индивидуальной защиты органов зрения, слуха, дыхания;
- находясь в плоскости обрабатываемой заготовки.



ЗАПРЕЩАЕТСЯ!
Выполнять регулировку высоты столов циркулярки, фуговального и рейсмусового при
работающем станке.
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ЗАПРЕЩАЕТСЯ!
Выполнять установку режущего инструмента без отсоединения (отключения) станка от
электрической сети.

ПЫЛЕНИЕ.
Перед выполнением распиливания заготовки:
- отсоедините станок от электрической сети;
- убедитесь в отсутствии установленного на рабочем валу режущего инструмента: сверла с насадкой для
выборки пазов, сверла;
- выключите рычагом (поз. 20 рис. 1.1) подачу рейсмуса;
- установите пильный диск на рабочий вал, как указано выше;
- подымите рычагом (поз. 13 рис. 1.2) подвижный фуговальный стол (поз. 12 рис. 1.2) в крайнее верхнее
положение;
- проверьте параллельность плоскости стола циркулярки (поз. 8 рис. 1.1) с плоскостями подвижного (поз.
12 рис. 1.2) и не подвижного (поз. 15 рис. 1.1) фуговальных столов. При необходимости установите стол
циркулярки в одной плоскости с фуговальными столами;
- закрепите упорную планка (поз. 10 рис. 1.1) на столе фуговальном (поз. 15 рис. 1.1; поз. 12 рис. 1.2) по
необходимой ширине резания;
- уберите со станка слесарный и снятый режущий инструмент;
- подсоедините станок к электрической сети;
- включите станок и дайте ему набрать конструктивно предусмотренное количество оборотов. При
включении станка обратите внимание на положение выключателя, которое соответствует вращению
пильного диска (поз. 1 рис. 1.4);
- сделайте пробное разрезание, проверьте качество разрезания.
При удовлетворительном результате продолжайте выполнение разрезания заготовок.
При неудовлетворительных результатах пробного разрезания заготовки выполните повторную
регулировку после отсоединения станка от электрической сети.
ЗАПРЕЩАЕТСЯ!
Выполнение распиливание заготовки при наличии на станке режущего инструмента:
сверла с насадкой для выборки пазов, сверла, не закрытой части строгальных ножей,
включённой подачи рейсмуса.



ФУГОВАНИЕ.
Перед выполнения фугования (строгания по выравниванию плоскости заготовки):
- отсоедините станок от электрической сети;
- убедитесь в отсутствии установленного на рабочем валу режущего инструмента: пильного диска,
фрезы, сверла с насадкой для выборки пазов, сверла;
- выключите рычагом (поз. 20 рис. 1.1) подачу рейсмуса;
- ослабьте рукоятку (поз. 14 рис. 1.2) фиксирования подвижного фуговального стола (поз. 12 рис. 1.2);
- опустите ручкой регулировки глубины строгания (поз. 13 рис. 1.2) подвижный фуговальный стол (поз.
12 рис. 1.2) и отрегулируйте глубину строгания, но не более чем предусмотрено техническими
характеристиками станка;
- закрепите рукояткой (поз. 14 рис. 1.2) подвижный фуговальный стол (поз. 12 рис. 1.2) в выбранном
положении;
- закрепите упорную планка (поз. 10 рис. 1.1) на фуговальном столе (поз. 15 рис. 1.1; поз. 12 рис. 1.2);
- уберите со станка слесарный и снятый режущий инструмент;
- подсоедините станок к электрической сети;
- включите станок и дайте ему набрать конструктивно предусмотренное количество оборотов. При
включении станка обратите внимание на положение выключателя, которое соответствует вращению
строгания (поз. 1 рис. 1.4);
- сделайте пробное фугование, проверьте качество строгания.
При удовлетворительном результате продолжайте выполнение строгания заготовок.
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При неудовлетворительных результатах пробного строгания заготовки выполните повторную
регулировку после отсоединения станка от электрической сети.
ЗАПРЕЩАЕТСЯ!
Выполнение распиливание заготовки при наличии на станке режущего инструмента:
сверла с насадкой для выборки пазов, сверла, не закрытой части строгальных ножей,
включённой подачи рейсмуса.



СТРОГАНИЕ ЗАГОТОВКИ В РАЗМЕР (рейсмусование).
Перед выполнением строгания заготовки в размер (рейсмусования):
- отсоедините станок от электрической сети;
- убедитесь в отсутствии установленного на рабочем валу режущего инструмента: пильного диска,
фрезы, сверла с насадкой для выборки пазов, сверла;
- включите рычагом (поз. 20 рис. 1.1) подачу рейсмуса;
- ослабьте рукоятку (поз. 17 рис. 1.1) фиксирования стола рейсмуса (поз. 19 рис. 1.1) в отрегулированном
положении;
- отрегулируйте перемещением стола рейсмуса рукояткой (поз. 18 рис. 1.1) требуемую глубину
строгания, но не более чем предусмотрено техническими характеристиками;
- зафиксируйте рукояткой (поз. 17 рис. 1.1) стол рейсмуса по отрегулированной глубине строгания
заготовки;
- уберите со станка слесарный и снятый режущий инструмент;
- подсоедините станок к электрической сети;
- включите станок и дайте ему набрать конструктивно предусмотренное количество оборотов. При
включении станка обратите внимание на положение выключателя, которое соответствует вращению
строгания (поз. 1 рис. 1.4);
- сделайте пробное строгание, проверьте качество строгания.
При удовлетворительном результате продолжайте выполнение строгания заготовок.
При неудовлетворительных результатах пробного строгания заготовки выполните повторную
регулировку после отсоединения станка от электрической сети.
ЗАПРЕЩАЕТСЯ!
Выполнение строгания заготовки в размер при наличии режущего инструмента на станке:
пильного диска, фрезы, сверла с насадкой для выборки пазов, сверла, не закрытых
строгальных ножах.



ФРЕЗЕРОВАНИЕ.
Перед выполнением фрезерования заготовки:
- отсоедините станок от электрической сети;
- снимите пильный диск и защитный кожух пильного диска;
- убедитесь в отсутствии установленного на рабочем валу режущего инструмента: сверла с насадкой для
выборки пазов, сверла;
- выключите рычагом (поз. 20 рис. 1.1) подачу рейсмуса;
- подымите подвижный фуговальный стол (поз. 12 рис. 1.2) в крайнее верхнее положение, чтобы он
находился в одной плоскости с неподвижным фуговальным столом (поз. 15 рис. 1.1);
- установите фрезу на рабочий вал, как указано выше;
- отрегулируйте параметры фрезерования упорной планкой (поз. 10 рис. 1.1) и столом циркулярки (поз. 8
рис. 1.1) с учётом указанных технических характеристик;
- уберите со станка слесарный и снятый режущий инструмент;
- подсоедините станок к электрической сети;
- включите станок и дайте ему набрать конструктивно предусмотренное количество оборотов. При
включении станка обратите внимание на положение выключателя, которое соответствует вращению
пильного диска (поз. 1 рис. 1.4);
- сделайте пробное фрезерование, проверьте качество фрезерования.
При удовлетворительном результате продолжайте выполнение фрезерования заготовок.
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При неудовлетворительных результатах пробного фрезерования заготовки выполните повторную
регулировку после отсоединения станка от электрической сети.
ЗАПРЕЩАЕТСЯ!
Выполнение распиливание заготовки при наличии на станке режущего инструмента:
сверла с насадкой для выборки пазов, сверла, не закрытой части строгальных ножей,
включённой подачи рейсмуса.



ДОЛБЛЕНИЕ (СВЕРЛЕНИЕ).
Перед выполнением долбления пазов (СВЕРЛЕНИЯ ОТВЕРСТИЙ) в заготовке:
- отсоедините станок от электрической сети;
- убедитесь в отсутствии установленного на рабочем валу режущего инструмента: пильного диска,
фрезы;
- выключите рычагом (поз. 20 рис. 1.1) подачу рейсмуса;
- установите сверло с насадкой для выборки пазов в держатель и сверлильный патрон, как указано выше.
Долото насадки должно быть установлено таким образом, чтобы паз в долоте выводил стружку в уже
вырезанную часть. Рекомендуемое расстояние между режущими кромками сверла и долота насадки для
выборки пазов: 0,8-1,6 мм;
- уберите со станка слесарный и снятый режущий инструмент;
- установите заготовку на стол долбёжки вплотную к упору (поз. 8 рис. 1.2) и прижмите её к столу
прижимом (поз. 9 рис. 1.2) долбёжного устройства;
- отрегулируйте маховиком (поз. 3 рис. 1.2) кронштейна долбёжного устройства высоту долбёжного
стола по разметке на заготовке;
- подсоедините станок к электрической сети;
- включите станок и дайте ему набрать конструктивно предусмотренное количество оборотов. При
включении станка обратите внимание на положение выключателя, которое соответствует вращению
сверла с насадкой для выборки пазов (поз. 3 рис. 1.4);
- сделайте пробное долбление, проверьте качество изготовления пазов.
При удовлетворительном результате продолжайте выполнение долбления пазов в заготовках.
При неудовлетворительных результатах пробного долбления пазов в заготовке выполните
повторную регулировку после отсоединения станка от электрической сети.
ЗАПРЕЩАЕТСЯ!
Выполнение долбление пазов в заготовках при наличии на станке режущего инструмента:
пильного диска, фрезы, не закрытых строгальных ножей, включённой подачи рейсмуса.



ЗАТОЧКА ДИСКОВЫХ ПИЛ.
Перед выполнением заточки дисковой пилы:
- отсоедините станок от электрической сети;
- убедитесь в отсутствии установленного на рабочем валу режущего инструмента: сверла с насадкой для
выборки пазов, свела;
- выключите рычагом (поз. 20 рис. 1.1) подачу рейсмуса;
- установите заточной круг для заточки дисковых пил, как указано выше;
- уберите со станка слесарный и снятый режущий инструмент;
- включите станок и дайте ему набрать конструктивно предусмотренное количество оборотов. При
включении станка обратите внимание на положение выключателя, которое соответствует вращению
пильного диска (поз.1 рис. 1.4);
- положите дисковую пилу на стол циркулярки и разместите её таким образом, чтобы угол заточного
круга располагался против угла впадины дисковой пилы.
Подвод дисковой пилы к заточному кругу, регулировка совмещения впадины дисковой пилы с
углом заточного круга выполняется «вручную».
ЗАПРЕЩАЕТСЯ!
Выполнение распиливание заготовки при наличии на станке режущего инструмента:
сверла с насадкой для выборки пазов, сверла, не закрытой части строгальных ножей,



MLQ400M – 04.11.2019 укр.

Сторінка 41

включённой подачи рейсмуса.
ЗАТОЧКА СТРОГАЛЬНЫХ НОЖЕЙ.
Перед выполнением заточки строгальных ножей:
- отсоедините станок от электрической сети;
- убедитесь в отсутствии установленного на рабочем валу режущего инструмента: пильного диска,
фрезы;
- снимите держатель насадки для выборки пазов

;

- выключите рычагом (поз. 20 рис. 1.1) подачу рейсмуса;
-установите и закрепите оправку с заточным кругом для заточки строгальных ножей в сверлильном
патроне;
- установите и закрепите на долбёжном столе планку для установки строгальных ножей при заточке
;
строгальный нож и закрепите его винтами;
- вставьте в планку
- уберите со станка слесарный и снятый режущий инструмент;
- отрегулируйте маховиком (поз. 3 рис. 1.2) кронштейна долбёжного устройства высоту долбёжного
стола по касанию плоскостей строгального ножа и заточного круга;
- подсоедините станок к электрической сети;
- включите станок и дайте ему набрать конструктивно предусмотренное количество оборотов. При
включении станка обратите внимание на положение выключателя, которое соответствует вращению
сверла с насадкой для выборки пазов (поз. 3 рис. 1.4).
Подвод строгального ножа к заточному кругу выполняется «вручную».
ЗАПРЕЩАЕТСЯ!
Выполнение долбление пазов в заготовках при наличии на станке режущего инструмента:
пильного диска, фрезы, не закрытых строгальных ножей, включённой подачи рейсмуса.



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




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



ВНИМАНИЕ!
Будьте внимательны и осторожны при выполнении смазки вблизи строгальных ножей и
пильного диска.

Перед началом эксплуатации станка, в т. ч. после длительного перерыва, выполните смазку всех
поверхностей трения его узлов и деталей, а также всех ходовых винтов и гаек.
Ежедневно после окончания работы и очистки станка от стружки и выполните смазку поверхностей
трения его узлов и деталей, а также всех ходовых винтов и гаек.
Смазку подшипников выполняйте при проведении всех видов технического обслуживания, но не
реже 1 раз в месяц.
Для смазки всех трущихся поверхностей узлов и деталей станка, а также всех его ходовых винтов и
гаек рекомендуется применять консистентную смазку.
MLQ400M – 04.11.2019 укр.

Сторінка 42



ВНИМАНИЕ!
После выполнения смазочных работ очистите шкивы и приводные ремни от попавшей на
них смазки.

На протяжении срока эксплуатации станка необходимо проводить профилактические мероприятия
по его техническому обслуживанию, чтобы сохранить его точность выполняемых работ и длительный срок
службы.
При обнаружении неисправностей или повреждений немедленно принимайте меры для их
устранения.
В процессе выполнения работы на станке периодические очищайте столы циркулярки, фуганка,
рейсмуса и долбёжки, трущиеся поверхности станка от стружки.
Перед выполнением работы на станке проверьте надёжность его установки, правильность его
сборки и настройки.
После окончания работы на станке выполните ежесменное техническое обслуживание:
- отсоедините станок от электрической сети;
- снимите режущий инструмент и проверьте его целостность;
- очистите станок от стружки и пыли. Для очистки используйте щётки с мягким ворсом и пылесос;
- проверьте:
- целостность и степень износа приводных ремней и цепей, степень их натяжения;
- прочность крепления шкивов и звёздочек привода;
- целостность кабеля присоединения станка к электрической сети, заземляющего
проводника, ограждений токоведущих частей электроаппаратуры;
- прочность крепления всех сопрягаемых узлов и деталей и их степень износа;
- исправность устройств для прижатия заготовок при обработке к поверхности подвижных
столов;
- выполните смазку трущихся поверхностей узлов и деталей станка;
- проверьте плавность передвижения всех подвижных столов;
- проверьте отсутствие попавшей смазки на шкивы и приводные ремни. При выявлении удалите
попавшую на шкивы и приводные ремни смазку.
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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