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Керівництво з експлуатації
(копія оригіналу)

Шановний покупцю, дякуємо Вас за придбання фрезерного верстату по дереву.
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1. ВСТУП

Дане Керівництво по експлуатації (надалі Керівництво) розповсюджується на фрезерні верстати
по дереву виробництва фірми FDB Maschinen моделей MX 75 і MX 75 Q (надалі верстат), 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.
На верстаті застосовуються попереджувальні і зобов’язуючі знаки безпеки:
- загальна безпека;

- небезпечна електрична напруга;

- обертаючі деталі;

- небезпека пошкодження кінцівок рук;

- застосовуйте засоби захисту органів зору;

- застосовуйте засоби органів слуху;

- перемикати тільки після зупинки;

- напрямок руху (обертання)
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- необхідність уваги і слідування рекомендаціям і вказівка цього Керівництва

Верстат призначений для виконання різноманітних операцій по фрезеруванню, вирізанню
простих шипів (за допомогою шипорізної каретки) з різних порід деревини з ручною подачею
заготовки.
Керівництво не містить детальних вказівок відносно методів фрезерування, вирізання шипів.



УВАГА !
Дане Керівництво не відображає незначних змін в конструкції зазначених моделей, а
також змін по їхній комплектації, внесених після підписання даного Керівництва.





УВАГА !
Ріжучі інструменти, витяжна система не входить в комплект верстата.
УВАГА !
До роботи на верстаті допускається персонал навчений спеціальним знанням, методам
і навикам роботи на даному типу верстатів.
УВАГА !
Не починайте роботу на верстаті не володіючи методами виконання фрезерних и
шипорізних робіт і не ознайомившись з даним Керівництвом.

Даний верстат обладнані засобами безпеки персоналу при роботі на ньому. Засоби безпеки
верстата не можуть врахувати усіх заходів безпеки при роботі на ньому.
УВАГА !
Перед роботою на верстаті обов’язково ознайомтесь з даним Керівництвом і вивчіть
інформацію про заходи безпеки. Безпечна робота на верстаті залежить від застосування
Вами засобів індивідуального захисту і дотримання Вами відповідних заходів безпеки при
виконання фрезерних і шипорізних робіт.
ПОПЕРЕДЖЕННЯ !
Неувага до знаків безпеки і недотримання вимог безпеки, зазначених цими знаками
може спричинити нанесення шкоди здоров’ю і матеріального збитку.




Зазначене обладнання пройшло передпродажну підготовку і відповідає заявленим
параметрам по якості і заходам безпеки.
УВАГА !
Перед початком експлуатації виконайте монтажні і пусконалагоджувальні роботи згідно
рекомендаціям даного Керівництва.



Для забезпечення безвідмовної і безпечної роботи на верстаті дотримуйтесь вимог зазначених
в цьому Керівництві.
Дане Керівництво є важливою частиною Вашого верстата і не повинно бути загубленим в
процесі експлуатації верстата. При продажу верстата Керівництво необхідно передати новому
власнику.

2. ОПИСАНИЕ И РАБОТА СТАНКА

Верстат призначений для виконання різноманітних операцій по фрезеруванню, вирізанню
простих шипів (за допомогою шипорізної каретки) заготовок з різних порід деревини з ручною
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подачею заготовки.
УВАГА !
Верстат виготовляється з мінімальною комплектацією.
Ріжучі інструменти, витяжна система не входять в комплект верстату.



Верстак повинен експлуатуватись при відсутності прямої дії атмосферних опадів і сонячних
променів при температурі повітря от +5…35°С і відносній вологості повітря не більше 35%...80%.
Монтажні і пусконалагоджувальні роботи повинні виконуватись фахівцями, навченими
вказаним видам робіт.
УВАГА !
При самостійному виконанні монтажних і пусконалагоджувальних робіт чи залученні
не навчених фахівців, претензії до якості роботи станка виробником не приймаються.



ПЕРЕД ПОЧАТКОМ РОБОТИ ПЕРЕВІРЬТЕ:
достатність освітлення робочого місця;
цілісність фрез и ріжучих елементів наборних фрезерних и шипорізних головок;
надійність кріплення ріжучих елементів наборних фрезерних і шипорізних головок;
міцність кріплення фрез і наборних фрезерних і шипорізних головок на шпинделі верстата;
відрегулюйте переднє огородження фрези по висоті оброблюваної заготовки;
підберіть звисаючі кінці спецодягу і закріпіть їх на всі передбачені застібки. Довге волосся
підберіть під головний убір. Надіньте засоби захисту органів зору (захисні окуляри чи захисну
маску);
 находження кришки перемикача в зафіксованому закритому положенні;
 перевірте відповідність приєднання верстата до електричної мережі способу передбаченому
конструкцією верстата









УВАГА !
В процесі виконання фрезерних робіт:
- не загромаджуйте виробничий простір навколо верстата;
- не допускайте накопичення тирси в зоні обертання фрези;
- подачу заготовки виконуйте проти обертання фрези;
- виконуйте фрезерні роботи на швидкості, яка відповідає оброблюваній деревині.

До роботі на верстаті допускається персонал навчений спеціальним знанням, методам и
навикам роботи на даному типі верстатів.
УВАГА !
Відсутність навиків по виконанню фрезерувальних робіт може привести до
несправності верстата чи отримання травми.



Виконуйте заміну ріжучого інструменту і очищення верстата від стружки після від’єднання
верстата від мережі.
Притискайте оброблювану заготовку спеціальним притискним пристроєм.



ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ !
- працювати на верстаті при поганому самопочутті;
- працювати на верстаті в рукавицях (рукавичках), звисаючих прикрасах і спецодязі з
звисаючими кінцями, без застосування засобі органів зору;
- залишати без нагляду працюючий, а також включений в мережу верстат;
- видаляти тирсу при працюючому верстаті;
- зупиняти фрезу підручними предметами;
- притискати оброблювану заготовку безпосередньо рукою;
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- переміщувати оброблювану заготовку в напрямку протилежному подачі;
- виконувати на верстаті криволінійні фрезерні роботи.

3. ОСНОВНІ ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель
Потужність двигуна (220 В). кВт
Кількість обертів шпинделя, об / хв
Тип передачі
Діаметр шпинделя. мм
Хід шпинделя, мм
Блокіровка шпинделя від вертикального
переміщення
Стопор шпинделя для зміни інструменту
Довжина шпинделя для встановлення
інструменту, мм
Максимальний діаметр отвору в нерухомому
столі, мм
Максимальний діаметр інструменту під
нерухомим столом, мм
Максимальний діаметр інструменту над
нерухомим столом, мм
Висота столу, мм
Розмір нерухомого столу, мм
Притискач заготовки до упорних огороджень
нерухомого столу
Спосіб регулювання упорних огороджень
Розмір рухомого столу, мм
Кріплення заготовки до рухомому столу
Кут повороту упорної лінійки рухомого столу,
град
Хід рухомого столу, мм
Розміри верстата, мм
Вага, кг
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MX 75
1,1
5800 / 8300

75

MX 75 Q
1,5
3650/ 4780/ 6780/ 9350
клиноремінний
32
78
передбачена

--70

передбачений
80

90

150

80

140
160

610*540
передбачений

845

620*350
---

самостійне кожного огородження
260*210
220*320
передбачене
0…45
570
655*575*1100
138

700
860*1050*1250
85
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4. ПРИНЦИПОВА БУДОВА ВЕРСТАТА

Мал. 1 Загальний вигляд верстата MX 75:
1 – шпиндель; 2 –рухомий стіл з упорною лінійкою і притискачем; 3 – маховик переміщення
шпинделя; 4 –направляючі рухомого столу; 5 – розсувні упори нерухомого столу; 6 –захист
робочої зони від розлітання тирси.
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Мал. 2 Шпиндель верстата MX 75:
1 –шпиндель; 2 – місце встановлення гайкового ключа; 3 –притискна гайка;
4 – заключне кільце з шипом; 5 – регулюючі кільця; 6 – регулюючі вставки рухомого столу;
7 – притискачі заготовки при фрезеруванні.

Мал. 3 Механізм переміщення верстата MX75, MX75Q:
1 – маховик переміщення шпинделя; 2 – вказівник переміщення шпинделя;
3 – шкала переміщення шпинделя.
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Мал. 4 Передня огорожа MX75 и MX75Q:
1 – передня огорожа; 2 – затискач горизонтального переміщення передньої огорожі;
3 – затискач вертикального переміщення передньої огорожі; 4 – фіксатор передньої огорожі у
закритому стані

Мал. 5 Розташування клиновидних ременів верстака МХ75
Верстак MX 75 має дві швидкості обертання шпинделя (мал. 5):
- 5800 об/хв клиновий ремінь розташований на верхніх шківах;
- 8300 об/хв клиновий ремінь розташований на нижніх шківах.
Для контролю розташування клинового реміня (тобто швидкості обертання шпинделя)
передбачене оглядове вікно (мал.. 6).
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Мал. 6 Оглядове вікно. Блокування шпинделя під час роботи:
1 – оглядове вікно для контролю розташування клиновидного реміня (швидкості обертання
шпинделя); 2 – ручка важеля блокування шпинделя під час роботі

Рис. 7 Вимикач верстатів MX75, MX75Q:
1 – виступ грибовидної кнопки аварійної зупинки; 2 – кришка вимикача; 3 – кнопка «СТОП»;
4 – кнопка «ПУСК»; 5 – контакт для приєднання заземлюючого провідника;
6, 8 – замикач кришки; 7 – грибовидна кнопка аварійної зупинки.
Вимикач верстатів MX75, MX75Q закривається кришкою з грибовидною кнопкою
аварійної зупинки. В закритому стані кришка автоматично фіксується замикачем і виступом
натискає на кнопку «СТОП» (мал. 7).



УВАГА !
В не працюючому стані утримуйте кришку вимикача закритою на фіксатор (мал. 7).
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Мал. 8 Патрубок для видалення стружки верстатів MX75, MX75Q
Верстат MX75 має додатковий патрубок для видалення стружки з простору під фрезою
(мал. 9).

Мал. 9 Додатковий патрубок для видалення стружки верстата MX75

Мал. 10 Рухомий стіл верстата MX75, MX75Q:
1 – притискач заготовки; 2 – рухомий стіл; 3 – важіль притискача; 4 – упорна поворотна лінійка;
5 – шкала кута повороту упорної лінійки; 6 – гвинт регулювання висоти важеля притискача.
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Мал. 11 Шкала кута повороту упорної лінійки рухомого столу верстату MX75, MX75Q
Пояснення до мал. 12 Загальний вигляд верстата МX75Q:
1 – передня огорожа; 2 – розсувні упори нерухомого столу; 3 – нерухомий стіл; 4 – упорна
поворотна лінійка; 5 – рухомий стіл; 6 – направляючі рухомого столу; 7 – механізми
закривання та регулювання передньої огорожі; 8 – гвинт кріплення розсувних упорів і
захисного кожуха; 9 – механізм притискання заготовки до нерухомого столу під час обробки;
10 – шкала кута повороту упорної лінійки; 11- замок шпинделя від обертання; 12 – маховик
механізму підіймання шпинделя; 13 – важіль механізму блокування шпинделя від
вертикального переміщення під час роботи; 14 – кнопка аварійної зупинки; 14 – вимикач.
Верстат MX 75 Q має чотири швидкості обертання шпинделя (мал. 13, мал. 14):
- 1400 об/хв клиновий ремінь розташований на верхніх шківах;
- 4000 об/хв клиновий ремінь розташований на других від верху шківах;
- 6000 об/хв клиновий ремінь розташований на третіх від верху шківах;
- 9000 об/хв клиновий ремінь розташований на нижніх шківах.
Пояснення до мал. 13 Розміщення шківів і їх відповідність швидкостям обертання
шпинделя верстату MX75Q:
1 – важіль блокування шпинделя від вертикального переміщення під час роботи; 2 – шківи
шпинделя; 3 – клиновидний ремінь; 4 – важіль горизонтального переміщення електродвигуна
для натягування клиновидного реміня; 5 – важіль фіксування електродвигуна після
регулювання натягу клиновидного реміня; 6 – шківи електродвигуна.
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Мал. 12 Загальний вигляд верстата MX75Q
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Мал. 13 Розміщення шківів і їх відповідність швидкостям обертання шпинделя верстату MX75Q
Контроль швидкості здійснюється по цифровій індикації (мал. 14):

Мал. 14 індикатор контролю швидкості обертання шпинделя верстата MX75Q:
1 – відповідність розміщення клиновидного реміня швидкості обертання шпинделя;
2- індикатор контролю швидкості обертання шпинделя
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Мал. 15 Переміщення шпинделя верстата MX75Q:
1 – схема переміщення і блокування шпинделя від вертикального переміщення під час
роботи; 2 – маховик переміщення шпинделя; 3 – важіль блокіровки шпинделя від
вертикального переміщення під час роботи; 4 – шкала контролю переміщення шпинделя;
5 – важіль фіксування шпинделя від прокручування при заміні інструменту;
6 – оглядове вікно

5. РАСПАКУВАННЯ І ВСТАНОВЛЕННЯ

Для переміщення верстатів використовуйте засоби малої механізації.
Після витягування верстата з ящика, вирівняйте верстат по рівню і зафіксуйте опори верстата у
стійкому положенні.
Видаліть захисний папір і антикорозійне покриття з усіх поверхонь з допомогою технічного
розчинника.
ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ !
Використовувати легкозаймисті речовини для видалення антикорозійного покриття.



Розмістіть верстат по рівню на міцному фундаменті і закріпіть його.
Виконайте заземлення корпусу верстату (рис. 7).
ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ !
Експлуатувати верстат без заземлення його корпусу..



Монтажні і пусконалагоджувальні роботи рекомендується доручити фахівцям, навченим
вказаним видам робіт.
УВАГА !
При самостійному виконанні монтажних і пусконалагоджувальних робіт або залученні
не навчених спеціалістів, претензії до якості роботи верстата не приймаються.



Електроживлення верстатів MX75, MX75Q здійснюється від трьохпровідної електричної мережі
напругою 220 В через штепсельний роз’єм з заземлюючим контактом. В т. ч. і при приєднанні верстата
з використанням кабель-подовжувача.
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ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ !
Під’єднання верстатів до двохпровідної електричної мережі напругою 220 В.
Використовувати кабель-подовжувач без наявності заземлюючого контакту.

6. ЕКСПЛУАТАЦІЯ И ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ



УВАГА !
Від’єднайте верстат від електричної мережі і закрийте кришку вимикача на засувку
(мал. 7) при:
- встановленні (заміні) ріжучого інструменту;
- регулюванні висоти різання заготовки;
- видаленні стружки;
- технічному обслуговуванні і ремонті.

Перед встановленням (заміною) ріжучого інструменту:
- розблокуйте шпиндель від вертикальних переміщень під час роботи (мал. 1, мал. 12);
- перемістіть шпиндель в крайнє верхнє положення (мал. 1, мал. 12);
- перед відкручуванням (закручуванням) болта кріплення притискної шайби шпинделя на верстаті
MX75Q зафіксуйте шпиндель стопором (мал. 15): натисніть рукоятку стопора «від себе» і провертайте
шпиндель до замикання важеля в стопорному (центрувальному) отворі шпинделя;
- перед відкручуванням (закручуванням) притискної гайки шпинделя на верстаті MX75 надіньте
ключ відповідного розміру на верхню частину шпинделя (мал. 2).
Ріжучий інструмент встановлюйте меншим розміром ріжуої частини в низ. Для регулювання і
закріплення використовуйте призначені для цих цілей кільця.
УВАГА !
Заключне кільце с набору кілець має невеликий стопорний виступ, що входить при
його встановленні в паз шпинделя.



Відрегулюйте діаметр в нерухомому столі вставками (мал. 2). Вставки повинні бути встановлені
на одному рівні з поверхнею нерухомого столу.
УВАГА !
Діаметр отвору в нерухомому столі повинен бути більше діаметра ріжучої частини
ріжучого інструменту звернутої в низ.



Відрегулюйте висоту фрези і розсувні упори відповідно з передбаченим видом і розміром
отримання готового виробу з заготовки після фрезерування.
Перевірте відсутність тертя фрези за розсувні упори і поверхні вставок нерухомого столу чи
поверхню нерухомого столу в радіусі обертання фрези шляхом прокручування шпинделя з фрезою.
УВАГА !
Не допускайте тертя фрези за поверхні вставок нерухомого столу чи безпосередньо
нерухомого столу и упорів.



Перевірте відповідність швидкості обертання шпинделя оброблюваному матеріалу і виду
фрезерування через оглядове вікно (мал. 6, мал. 15) чи відкривши дверцята відсіку розміщення
клиноремінної передачі (с задньої частини верстата) (мал. 16).
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Мал. 16 Дверцята відсіку розміщення клиноремінної передачі




УВАГА !
До роботи на верстаті допускається персонал навчений спеціальним знанням, методам
і навикам роботі на даному типі станків.
ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ !
Працювати на верстаті з відкритими дверцятами задньої частини верстату.

Для регулювання швидкості обертання шпинделя (мал. 13, мал. 17):
- послабте кріплення двигуна до кронштейнів;
- за допомогою важеля перемістіть двигун в сторону шківів шпинделя – ремінь повинен послабнути;
- встановіть ремінь на відповідні шківи для отримання бажаної швидкості;
- за допомогою важеля перемістіть двигун в сторону протилежну від шківів шпинделя і утримуйте
двигун в цьому положенні;
- затягніть кріплення двигуна до кронштейнів.
Після закріплення двигуна, перевірте натяг реміня шляхом надавлювання на нього рукою.
Відсутність прогину реміня не допустиме.
УВАГА !
Сильний натяг реміня сприяє передчасному зносу вузлів і скорочує термін його
експлуатації.
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Мал. 17 Регулювання швидкості верстата MX75
Після закінчення регулювальних робіт, заблокуйте шпиндель у відрегульованому положенні від
самовільного вертикального переміщення під час роботи відповідною рукояткою (мал. 6, мал. 15).
УВАГА !
Не затягуйте блокіровку шпинделя від переміщення під час роботи.
Для утримання шпинделя від переміщення під час роботи достатньо невеликої
кількості напруги натискування.



Опустіть переднюю огорожу (малс. 4). Прикладіть до розсувних упорів нерухомого столу
заготовку і відрегулюйте висоту передньої огорожі.
ЗАБОРОНЯЕТЬСЯ !
Працювати з відкритою передньою огорожою.



Під’єднайте верстат до електричної мережі способом, передбаченим конструкцією і з
врахуванням рекомендацій даного розділу.
Відкрийте кришку вимикача (мал. 7) і включіть верстат.
Дайте верстату попрацювати без навантаження (на «холостому» ході). Зверніть при цьому увагу
на рівномірність обертання фрези і відсутність сторонніх шумів.
Подавайте заготовку проти обертання фрези притискаючи її до упору і нерухомому столу,
використовуючи спеціальне пристосування чи притискачі, передбачені конструкцією верстата.
УВАГА !
Розмір заготовки повинен бути довше готового виробу.
Довжина заготовки повинна бути не менше 500 мм.




УВАГА !
Не допускайте фрезерування деформованої заготовки.

Протягом і після закінчення роботи очищайте верстат від стружки і деревинного пилу.
Під час заміни ріжучого інструменту очищуйте порожнину під фрезою від стружки.

КЕ – MX75, MX75Q – 01.03.2017

Сторінка 17



УВАГА !
Не допускайте накопичення тирси під порожниною фрези.
Це може привести до загорання.

Перед початком роботи перевірте:
- надійність кріплення рухомого столу, шпинделя, двигуна до посадочних місць, шківів шпинделя і
двигуна на посадочних місцях, а також верстата до фундаменту;
- відсутність пошкоджень вимикача , шнура підключення з штекером.
При необхідності виконання регулювальних чи ремонтних робіт протягом гарантійного терміну
експлуатації звертайтесь в сервісну організацію ТОВ «Демікс».
ТОВ «Демікс» також виконує післягарантійне сервісне обслуговування.
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Руководство по эксплуатации
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1. ВВЕДЕНИЕ

Данное Руководство по эксплуатации (далее Руководство) распространяется на фрезерные
станки по дереву производства фирмы FDB Maschinen моделей MX 75 и MX 75 Q (далее станок), 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.
На станке применяются предупреждающие и предписывающие знаки безопасности:
- общая безопасность;

- опасное электрическое напряжение;

- вращающиеся детали;

- опасность повреждения конечностей рук;

- применяйте средства защиты органов зрения;

- применяйте средства защиты органов слуха;

- переключать только после остановки;

- направление движения (вращения)
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- необходимости внимания и следования рекомендациям и указаниям этого
Руководства

Станок предназначен для выполнения разнообразных операций по фрезерованию, вырезанию
простых шипов (при помощи шипорезной каретки) из различных пород древесины с ручной подачей
заготовки.
Руководство не содержит подробных указаний относительно методов фрезерования,
вырезания шипов.



ВНИМАНИЕ !
Настоящее Руководство не отражает незначительные изменения в конструкции
указанных моделей, а также изменений по их комплектации, внесённых после
подписания данного Руководства.





ВНИМАНИЕ !
Режущие инструменты, вытяжная система не входят в комплект станков.
ВНИМАНИЕ !
К работе на станке допускается персонал обученный специальным знаниям, методам
и навыкам работы на данном типе станков.
ВНИМАНИЕ !
Не приступайте к работе на станке не обладая методам выполнения фрезерных и
шипорезных работ и не ознакомившись с настоящим Руководством.

Данный станок оборудован средствами безопасности персонала при работе на нём. Средства
безопасности станка не могут учесть всех мер безопасности при работе на нем.
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 фрезерных и шипорезных работ.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ !
Невнимание к знакам безопасности и несоблюдение требований безопасности,
указанных этими знаками может повлечь нанесения ущерба здоровью и материального
ущерба.




Данное оборудование прошло предпродажную подготовку и соответствует заявленным
параметрам по качеству и мерам безопасности.
ВНИМАНИЕ !
Перед началом эксплуатации выполните монтажные и пусконаладочные работы согласно
рекомендациям данного Руководства.



Для обеспечения безотказной и безопасной работы на станке соблюдайте требования
указанные в настоящем Руководстве.
Данное Руководство является важной частью Вашего станка и не должно быть потеряно в
процессе эксплуатации станка. При продаже станка Руководство необходимо передать новому
владельцу.
КЕ – MX75, MX75Q – 01.03.2017

Сторінка 20

2. ОПИСАНИЕ И РАБОТА СТАНКА

Станок предназначен для выполнения разнообразных операций по фрезерованию, вырезанию
простых шипов (при помощи шипорезной каретки) заготовок из различных пород древесины с ручной
подачей заготовки.
ВНИМАНИЕ !
Станок изготавливается с минимальной комплектацией.
Режущие инструменты, вытяжная система не входят в комплект станка.



Станок должен эксплуатироваться при отсутствии прямого воздействия атмосферных осадков и
солнечных лучей при температуре воздуха от +5…35°С и относительной влажностью воздуха не более
35%...80%.
Монтажные и пусконаладочные работы должны выполнять специалистам, обученным
указанным видам работ.
ВНИМАНИЕ !
При самостоятельном выполнении монтажных и пусконаладочных работ или
привлечении не обученных специалистов, претензии к качеству работы станка
производителем не принимаются.












ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ ПРОВЕРЬТЕ:
достаточную освещённость рабочего места;
целостность фрез и режущих элементов наборных фрезерных и шипорезных головок;
надёжность закрепления режущих элементов наборных фрезерных и шипорезных головок;
прочность закрепления фрез и наборных фрезерных и шипорезных головок на шпинделе
станка;
отрегулируйте переднее ограждение фрезы по высоте обрабатываемой заготовки;
подберите свисающие концы спецодежды и закрепите их на все предусмотренные застёжки.
Длинные волосы подберите под головной убор. Наденьте средство защиты органов зрения
(защитные очки или защитную маску);
нахождение крышки выключателя в зафиксированном закрытом положении;
соответствие присоединения станка к электрической сети способу предусмотренному
конструкцией станка.



ВНИМАНИЕ !
В процессе выполнения фрезерных работ:
- не загромождайте рабочее пространство вокруг станка;
- не допускайте скопления стружки в зоне вращения фрезы;
- подачу заготовки выполняйте против вращения фрезы;
- выполняйте фрезерные работы на скорости, соответствующей обрабатываемой
древесине.

К работе на станке допускается персонал обученный специальным знаниям, методам и
навыкам работы на данном типе станков.
ВНИМАНИЕ !
Отсутствие навыков по выполнению фрезерных работ может привести к поломке
станка или получению травмы.



Выполняйте замену режущего инструмента и очистку станка от стружки после отсоединения
станка от сети.
Прижимайте обрабатываемую заготовку специальным прижимным устройством.
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ЗАПРЕЩАЕТСЯ !
- работать на станке при плохом самочувствии;
- работать на станке в рукавицах (перчатках), свисающих украшениях и спецодежде со
свисающими концами, без применения средств защиты органов зрения;
- оставлять без присмотра работающий, а также включённый в сеть станок;
- удалять стружку при работающем станке;
- останавливать фрезу подручными предметами;
- прижимать обрабатываемую заготовку непосредственно рукой;
- перемещать обрабатываемую заготовку в направлении противоположном подаче;
- выполнять на станках криволинейные фрезерные работы.

3. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СТАНКА

Модель
Мощность двигателя (220 В). кВт
Количество оборотов шпинделя, об / мин
Тип передачи
Диаметр шпинделя. мм
Ход шпинделя, мм
Блокировка шпинделя от вертикального
перемещения
Стопор шпинделя для смены инструмента
Длина шпинделя для установки инструмента, мм
Максимальный диаметр отверстия в
неподвижном столе, мм
Максимальный диаметр инструмента под
неподвижным столом, мм
Максимальный диаметр инструмента над
неподвижным столом, мм
Высота стола, мм
Размер неподвижного стола, мм
Прижим заготовки к упорным ограждениям
неподвижного стола
Способ регулировки упорных ограждений
Размер подвижного стола, мм
Крепление заготовки к подвижному столу
Угол поворота упорной линейки подвижного
стола, град
Ход подвижного стола, мм
Размеры станка, мм
Вес, кг
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MX 75
MX 75 Q
1,1
1,5
5800 / 8300
3650/ 4780/ 6780/ 9350
клиноременная
32
75
78
предусмотрена
--70
90

предусмотрен
80
140

80

140
160

610*540
предусмотрен

845

620*350
---

самостоятельное каждого ограждения
260*210
220*320
предусмотрен
0…45
570
655*575*1100
138

700
860*1050*1250
85
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4. ПРИНЦИПИАЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО СТАНКА

Рис. 1 Общий вид станка MX 75:
1 – шпиндель; 2 – подвижный стол с упорной линейкой и прижимом; 3 – маховик
перемещения (хода) шпинделя; 4 – направляющие подвижного стола; 5 – раздвижные упоры
неподвижного стола; 6 – защита рабочей зоны от разлета опилок.
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Рис. 2 Шпиндель станка MX 75:
1 – шпиндель; 2 – место установки гаечного ключа; 3 – прижимная гайка 4 – заключительное
кольцо с шипом; 5 – регулировочные кольца; 6 – регулировочные вставки подвижного стола;
7 – прижимы заготовки при фрезеровании.

Рис. 3 Механизм перемещения (хода) шпинделя станка MX75, MX75Q:
1 – маховик перемещения (хода) шпинделя; 2 – указатель перемещения шпинделя;
3 – шкала перемещения шпинделя.
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Рис. 4 Переднее ограждение MX75 и MX75Q:
1 – переднее ограждение; 2 – зажим горизонтального перемещения переднего ограждения;
3 – зажим вертикального перемещения переднего ограждения; 4 – фиксатор переднего
ограждения в закрытом состоянии

Рис. 5 Расположение клиновидных ремней станка MX 75
Станок MX 75 имеет две скорости вращения шпинделя (рис. 5):
- 5800 об/мин клиновой ремень расположен на верхних шкивах;
- 8300 об/мин клиновой ремень расположен на нижних шкивах.
Для контроля расположения клинового ремня (т. е. скорости вращения
шпинделя) предусмотрено смотровое окно (рис. 6).
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Рис. 6 Смотровое окно. Блокировка шпинделя во время работы:
1 – смотровое окно для контроля расположения клиновидного ремня (скорости вращения
шпинделя); 2 – ручка рычага блокирования шпинделя во время работы

Рис. 7 Выключатель станков MX75, MX75Q:
1 – выступ грибовидной кнопки аварийной остановки; 2 – крышка выключателя; 3 – кнопка
«СТОП»; 4 – кнопка «ПУСК»; 5 – контакт для присоединения заземляющего проводника;
6, 8 – защёлка крышки; 7 – грибовидная кнопка аварийной остановки.
Выключатель станков MX75, MX75Q закрывается крышкой с грибовидной кнопкой
аварийной остановки. Крышка в закрытом на фиксатор положении упором надавливает на
кнопку «СТОП» (рис. 7).



ВНИМАНИЕ !
В не рабочем состоянии держите крышку выключателя закрытой на фиксатор (рис. 7).
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Рис. 8 Патрубок для удаления стружки из станков MX75, MX75Q
Станок MX75 имеет дополнительный патрубок для удаления стружки с пространства
под фрезой (рис. 9).

Рис. 9 Дополнительный патрубок для удаления стружки станка MX75

Рис. 10 Подвижный стол станка MX75, MX75Q:
1 – прижим заготовки; 2 – подвижный стол; 3 – рычаг прижима; 4 – упорная поворотная
линейка; 5 – шкала угла поворота упорной линейки; 6 – винт регулирования высоты рычага
прижима.
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Рис. 11 Шкала угла поворота упорной линейки подвижного стола станков MX75, MX75Q
Пояснения к рис. 12 Общий вид станка МX75Q:
1 – переднее ограждение; 2 – раздвижные упоры неподвижного стола; 3 – неподвижный стол;
4 – упорная поворотная линейка; 5 – подвижный столл; 6 – направляющие подвижного стола;
7 – механизмы закрытия и регулировки переднего ограждения; 8 – винт крепления
раздвижных упоров и защитного кожуха; 9 – механизм прижатия заготовки к неподвижному
столу во время обработки; 10 – шкала угла поворота упорной линейки; 11- замок шпинделя от
прокручивания; 12 – маховик механизма подъёма шпинделя; 13 – рычаг механизма
блокирования шпинделя от вертикального перемещения во время работы; 14 – кнопка
аварийной остановки; 14 – выключатель.
Станок MX 75 Q имеет четыре скорости вращения шпинделя (рис. 13, рис. 14):
- 1400 об/мин клиновой ремень расположен на верхних шкивах;
- 4000 об/мин клиновой ремень расположен на вторых от верха шкивах;
- 6000 об/мин клиновой ремень расположен на третьих от верха шкивах;
- 9000 об/мин клиновой ремень расположен на нижних шкивах.
Пояснения к рисунку 14 Размещение шкивов и их соответствие скоростям вращения
шпинделя станка MX75Q:
1 – рычаг блокирования шпинделя от вертикального перемещения во время работы; 2 –
шкивы шпинделя; 3 – клиновидный ремень; 4 – рычаг горизонтального перемещения
электродвигателя для натягивания клиновидного ремня; 5 – рычаг фиксирования
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электродвигателя после регулировки натяжения клиновидного ремня; 6 – шкивы
электродвигателя.

Рис. 12 Общий вид MX75Q
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Рис. 13 Размещение шкивов и их соответствие скоростям вращения шпинделя станка MX75Q
Контроль скорости осуществляется по цифровой индикации (рис. 14):

Рис. 14 Индикатор контроля скорости вращения шпинделя станка MX75Q:
1 – соответствие размещения клиновидного ремня скорости вращения шпинделя;
2 – индикатор контроля скорости вращения шпинделя
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Рис. 15 Перемещение шпинделя станка MX75Q:
1 – схема перемещения и блокировки шпинделя от вертикального перемещения во время
работы; 2 – маховик перемещения шпинделя; 3 – рычаг блокировки шпинделя от
вертикального перемещения во время работы; 4 – шкала контроля перемещения шпинделя;
5 – рычаг фиксирования шпинделя от прокручивания при смене инструмента;
6 – смотровое окно

5. РАСПАКОВКА И УСТАНОВКА

Для перемещения станков используйте средства малой механизации.
После извлечения станка из ящика, выставьте станок по уровню и зафиксируйте опоры станка в
устойчивом положении.
Удалите защитную бумагу и антикоррозийное покрытие со всех поверхностей с помощью
технического растворителя.
ЗАПРЕЩАЕТСЯ !
Использовать легковоспламеняемые жидкости для удаления антикоррозийного
покрытия.



Разместите станок по уровню на прочном фундаменте и закрепите его.
Выполните заземление корпуса станка (рис. 7).
ЗАПРЕЩАЕТСЯ !
Эксплуатация станка без заземления его корпуса..



Монтажные и пусконаладочные работы рекомендуется поручить специалистам, обученным
указанным видам работ.
ВНИМАНИЕ !
При самостоятельном выполнении монтажных и пусконаладочных работ или
привлечении не обученных специалистов, претензии к качеству работы станка не
принимаются.



Электропитание станков MX75, MX75Q осуществляется от трёхпроводной электрической сети
напряжением 220 В через штепсельный разъём с заземляющим контактом. В т. ч. и при подключении
станка с использованием кабеля-удлинителя.
КЕ – MX75, MX75Q – 01.03.2017

Сторінка 31



ЗАПРЕЩАЕТСЯ !
Подключение станков к двухпроводной электрической сети напряжением 220 В.
Использовать кабели-удлинители без наличия заземляющего контакта.

6. ЭКСПЛУАТАЦИЯ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ



ВНИМАНИЕ !
Отсоедините станки от электрической сети и закройте крышку выключателя на
защёлку (рис. 7) при:
- установке(смене) режущего инструмента;
- регулировке высоты резания заготовки;
- удалении опилок;
- техническом обслуживании и ремонте.

Перед установкой (сменой) режущего инструмента:
- разблокируйте шпиндель от вертикальных перемещений во время работы (рис. 1, рис. 12);
- переместите шпиндель в крайнее верхнее положение (рис. 1, рис. 12);
- перед откручиванием (закручиванием) болта крепления прижимной шайбы шпинделя на станке
MX75Q зафиксируйте шпиндель річагом (рис. 15): нажмите рукоятку стопора «от себя» и
проворачивайте шпиндель до защёлкивания рукоятки в стопорном (центрирующем) отверстии
шпинделя;
- перед откручиванием (закручиванием) прижимной гайки шпинделя на станке MX75 наденьте ключ
соответствующего размера на верхнюю часть шпинделя (рис. 2).
Режущий инструмент устанавливайте меньшим размером режущей части в низ. Для
регулировки и закрепления используйте предназначенные для этих целей кольца.
ВНИМАНИЕ !
Заключительное кольцо с набора колец имеет небольшой стопорный выступ,
входящий при его установке в паз шпинделя.



Отрегулируйте диаметр в неподвижном столе вставками (рис. 2). Вставки должны быть
установлены на одном уровне с поверхностью неподвижного стола.
ВНИМАНИЕ !
Диаметр отверстия в неподвижном столе должна быть больше диаметра режущей
части режущего инструмента обращённого в низ.



Отрегулируйте высоту фрезы и раздвижные упоры в соответствии с предполагаемым видом и
размером получения готового изделия из заготовки после фрезерования.
Проверь отсутствие трения фрезы о раздвижные упоры и поверхности вставок неподвижного
стола или поверхности неподвижного стола в радиусе вращения фрезы путём прокручивания
шпинделя с фрезой.
ВНИМАНИЕ !
Не допускайте трения фрезы о поверхности вставок неподвижного стола или
непосредственно неподвижного стола и упоров.



Проверьте соответствие скорости вращения шпинделя обрабатываемому материалы и виду
фрезерования через смотровые окна (рис. 6, рис. 15) или открыв дверцу отсека размещения
клиноременной передачи (с задней части станка) (рис. 16).
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Рис. 16 Дверца отсека размещения клиноременной передачи




ВНИМАНИЕ !
К работе на станке допускается персонал обученный специальным знаниям, методам
и навыкам работы на данном типе станков.
ЗАПРЕЩАЕТСЯ !
Работать на станке с открытой дверцей задней части станка.

Для регулирования скорости вращения шпинделя:
- ослабьте крепление двигателя к кронштейнам ;
- с помощью рычага переместите двигатель в сторону шкивов шпинделя – ремень должен
ослабнуть;
- установите ремень на соответствующие шкивы для получения желаемой скорости;
- с помощью рычага переместите двигатель в сторону противоположную от шкивов шпинделя и
удерживайте двигатель в этом положении;
- затяните крепление двигателя к кронштейнам.
После закрепления двигателя, проверьте натяжение ремня путём нажатия на него рукой.
Отсутствие прогиба ремня не допустимо.
ВНИМАНИЕ !
Сильное натяжение ремня способствует преждевременному износу узлов и
сокращает срок его эксплуатации.
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Рис. 17 Регулировка скорости станка MX75
После окончания регулировочных работ, заблокируйте шпиндель в отрегулированном
положении от самопроизвольного вертикального перемещения во время работы соответствующей
рукояткой (рис. 6, рис. 15).
ВНИМАНИЕ !
Не затягивайте блокировку шпинделя от передвижения во время работы.
Для удержания шпинделя от перемещения во время работы достаточно
небольшого количества напряжения нажатия.



Опустите переднее ограждение (рис. 4). Приставьте к подвижным упорам неподвижного стола
заготовку и отрегулируйте высоту переднего ограждения.
ЗАПРЕЩАЕТСЯ !
Работать с открытым передним ограждением.



Подсоедините станок к электрической сети способом, предусмотренным конструкцией и с
учётом рекомендаций данного раздела.
Откройте крышку выключателя (рис. 7) и включите станок.
Дайте станку поработать без нагрузки (на «холостом» ходу). Обратите при этом внимание на
равномерность вращения фрезы и отсутствие посторонних шумов.
Подавайте заготовку против вращения фрезы прижимая её к упору и неподвижному столу,
используя специальное приспособление или прижимы, предусмотренные конструкцией станка.
ВНИМАНИЕ !
Размер заготовки должен быть длиннее готового изделия.
Длина заготовки должна быть не менее 500 мм.




ВНИМАНИЕ !
Не допускайте фрезерования деформированной заготовки.

В процессе и после окончания работы очищайте станок от опилок и древесной пыли.
При смене режущего инструмента очищайте полость под фрезой от стружки.
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ВНИМАНИЕ !
Не допускайте накопления стружки под полость фрезы.
Это может привести к возгоранию.

Перед началом работы проверьте:
- надёжность крепления подвижного стола, шпинделя, двигателя к посадочным местам, шкивов
шпинделя и двигателя на посадочных местах, а также станка к фундаменту;
- отсутствие повреждений выключателя , шнура подключения с вилкой.
При необходимости выполнения регулировочных или ремонтных работ в течении гарантийного
срока эксплуатации обратитесь в сервисную организацию ООО «Демикс».
ООО «Демикс» также выполняет послегарантийное сервисное обслуживание.

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