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Керівництво з експлуатації
(копія оригіналу)
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1. ВСТУП
Дане Керівництво з експлуатації (далі Керівництво) призначене для ознайомлення споживача
(користувача) із призначенням, конструкцією й експлуатацією стрічкопильного верстата моделі
SG5018/220В, SG5018/380В (далі верстат) торговельної марки FDB Maschinen.
Верстат моделі SG5018/220В, SG5018/380В представляє собою чотиришвидкісну стрічкову пилку з
поворотом пересувної і непересувної губок лещат для зміни кута різання й системою подачі змазуючоохолодної рідини (далі – СОЖ) у зону різання.



Верстат призначений для розрізування металопрокату.
ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ!
Використовувати верстат для розпилювання дерев'яних матеріалів.
Верстат складається з підставки верстата й пильного агрегату верстата.
Дане Керівництво не містить опису детальних методів виконання розрізування металопрокату.

До роботи на верстаті допускається персонал, який пройшов навчання й має навички роботи на
верстатах даного типу.





УВАГА!
У зв'язку з постійним удосконаленням верстата, виробник залишає за собою право на зміну
конструкції й комплектації верстата без повідомлення постачальника й споживача.
Дане Керівництво не враховує незначних змін, які були внесені виробником у конструкцію
верстата після видання даного Керівництва.
Наведені в даному Керівництві специфікації, технічні характеристики й малюнки являють
собою загальну технічну інформацію й актуальні на момент видання даного Керівництва.
ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ!
Самовільне внесення змін у конструкцію верстата й зміна його технічних параметрів.
УВАГА!
При самостійному внесенні змін у конструкцію верстата в плині гарантійного строку
експлуатації претензії до роботи верстата не приймаються.

Надійність роботи верстата й строк його служби залежать від його правильної експлуатації:
- використанні по призначенню, зазначеному в даному Керівництві;
- правильного вибору параметрів різання;
- правильного вибору змащувально-охолоджуючої рідини (ЗОР).
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Для цього перед монтажем і експлуатацією верстата необхідно уважно ознайомитися із цим
Керівництвом.
Верстат повинен експлуатуватися при температурі навколишнього середовища +5…+35ºС, вологістю
25-80% і відсутністю прямого впливу атмосферних опадів і надлишкової запиленості повітря.
Якщо верстат у зимовий час був завезений у цех (опалювальне приміщення) з вулиці (неопалюваного
приміщення, складу), не розпаковуйте, і тим більше не включайте його поки він не прогріється до
температури навколишнього середовища (не менш 8 годин, до випару конденсату).
Верстат пройшов передпродажну підготовку й відповідає заявленим технічним параметрам і
заходам безпеки при роботі на ньому.
Дане Керівництво є важливою частиною верстата й повинне передаватися покупцеві при продажі
верстата.
2. ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Найменування показника
Модель
Напруга електродвигуна пильного агрегату, В

Значення
SG5018/220В

SG5018/380В

220

380

Потужність електродвигуна агрегату, кВт

0,750

Швидкість обертання пильного полотна, м/хв

34/41/ 59/98

Спосіб зміни швидкості пильного полотна

ручний,
перестановка приводних пасів
45…90

Кут різання заготовки, гради
Спосіб зміни кута різання

поворот губок лещат

Максимальний розмір заготовки
при куті 90°
при куті 45°

кругла (Ø), мм

180

прямокутна (ДхВ), мм

180*305

кругла (Ø), мм

130

прямокутна (ДхВ), мм

220*130

Розмір полотна (ДхШхТ), мм
Напруга електродвигуна ЗОР, В
Потужність електродвигуна ЗОР, кВт
Ємність бака змазуючо-охолодної рідини, л
Габаритні розміри верстата (ДхШхВ), мм
Вага верстата нетто, кг



2360*20*0,9
220

380
0,090
10

1295*450*1060 (1650)
158

УВАГА!
У зв'язку з постійним удосконаленням верстата, наведені в даному Керівництві технічні
характеристики являють собою загальну технічну інформацію й актуальні на момент видання
даного Керівництва.
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3. ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ
УВАГА!
Усі роботи із щозмінного обслуговування верстата, очищення верстата від металевих ошурок і
обрізок металопрокату, заміни металопрокату в лещатах верстата, зміни кута різання,
технічного обслуговування й ремонту верстата виконуйте після відключення (від'єднання)
верстата від електричної мережі.
УВАГА!
До роботи на верстаті допускається персонал, який пройшов навчання й має навички роботи
на верстатах даного типу.

Перед початком роботи на верстаті ознайомтеся з даним Керівництвом. Зверніть увагу на знаки
безпеки, які застосовуються на верстаті для вказівки на можливу небезпеку й заборону виконувати дії, які
можуть завдати шкоди здоров'ю оператора й ушкодити верстат.
Конструкція верстата передбачає наявність пристроїв безпеки для забезпечення безпеки персоналу
при роботі на ньому (кнопка аварійної зупинки, кришки й кінцеві вимикачі відсіків привода пильного
полотна й провідного й веденого коліс, рухлива напрямна). Однак ці заходи не можуть урахувати всі
аспекти безпеки при роботі на верстаті.
На верстаті застосовуються такі основні знаки безпеки:
- небезпечна електрична напруга;

- небезпека ушкодження кінцівок рук;

- застосовуйте засіб захисту органів зору;

- застосовуйте засіб захисту органів слуху.

При роботі на верстаті, в доповнення до пристроїв безпеки, які передбачені конструкцією верстата, і
знакам безпеки, які нанесені на верстат, необхідно дотримувати загальнотехнічних заходів безпеки при
роботі на металообробних верстатах даного типу.
При роботі на верстаті уникайте знаходження в зоні обертання стрічкового полотна.
Перед початком роботи на верстаті підберіть усі звисаючі кінці спецодягу й застебніть їх на
передбачені застібки. Довгі волосся підберіть під головний убір. Одягніть засоби захисту органів зору й
слуху.




Укладання заготовки в лещата виконуйте із застосуванням рукавиць (рукавичок).
УВАГА!
Укладання металопрокату в лещата верстата виконуйте після відключення
(від'єднання) верстата від електричної мережі.
ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ!
Працювати на верстаті в рукавицях, із забинтованими кінцівками рук, краватках прикрасах,
що звисають.
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Перед початком роботи на верстаті очистіть робочу зону й підхід до електрощита підключення
верстата до електричної мережі від обрізків металопрокату, металевих ошурок і інших сторонніх предметів.
Для підтримки довгомірного металопрокату використовуйте рольганги.
Укладання довгомірного й важкого металопрокату в лещата верстата виконуйте із застосуванням
вантажопідйомних механізмів або за допомогою підсобного персоналу.
Перед приєднанням верстата до електричної мережі, перевірте технічний стан верстата й натяг
пильного полотна. Включите верстат і дайте йому попрацювати без навантаження в плині 2 хвилин.
Перевірте при цьому опускання пильного агрегату, спрацьовування пристроїв безпеки.



ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ!
Приступати до роботи на верстаті й працювати на верстаті:
- при несправних або заблокованих засобах безпеки, які передбачені конструкцією
верстата, наявності ушкоджень пильного полотна, порушення надійного кріплення
механізмів і вузлів пильного агрегату, ушкодженні кабелю підключення верстата до
електричної мережі й заземлюючого провідника;
- при поганому самопочутті, прийманні лікарських препаратів, які знижують увага, у
стані алкогольного або наркотичного сп'яніння.

УВАГА!
При спрацьовуванні пристроїв аварійної зупинки або раптового припинення подачі
електроживлення, виявленні сторонніх шумів, вібрації, заходу гару, електричної напруги на
корпусі верстата виключите верстат кнопкою аварійної зупинки й від'єднаєте верстат від
електричної мережі.
Поновлення роботи на верстаті можливо після усунення несправності, яка привела до аварійної
зупинки верстата.




ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ!
Залишати без догляду верстат працюючим або включеним в електромережу.

Не використовуйте верстат не за призначенням.
При використанні верстата не за призначенням, претензії до його роботи протягом гарантійного
строку експлуатації не ухвалюються.
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4. ПРИНЦИПОВА БУДОВА ВЕРСТАТА

Мал. 1.1 Принципова будова верстата:
1 – транспортувальне колесо; 2 – болт фіксації кута повороту нерухливої губки лещат; 3 – упор регулювання
величини відрізання заготовки; 4 – вісь обертання непересувної губки лещат; 5 – непересувна губка лещат;
6 – пересувна губка лещат; 7 – підставка; 8 – піддон пильного агрегату; 9 – отвір для збору ЗОР; 10 – лещата;
11 – упор для фіксування пильного агрегату при транспортуванні; 12 – маховик переміщення пересувної
губки лещат; 13 – болт фіксування кута повороту пересувної губки лещат; 14 – вісь повороту пересувної
губки лещат; 15 – задня рухома направляюча; 16 – пильне полотно; 17 – передня рухома направляюча
пильного полотна; 18 – отвір для фіксування пильного агрегату при транспортуванні; 19 – маховик натягу
пильного полотна; 20 – гвинти регулювання положення веденого колеса; 21 – маховик фіксування
передньої рухливий напрямної пильного полотна; 22 – пильний агрегат; 23 – трубка подачі ЗОР; 24 – кран
подачі ЗОР; 25 – пульт керування; 26 – отвір для заливання масла в редуктор; 27 – редуктор;
28 – електродвигун; 29 – отвір для зливу масла з редуктора; 30 – маховик фіксування задньої рухомої
направляючої; 31 – щітка очищення зубів пильного полотна; 32 – вентиль гідроциліндра для регулювання
швидкості опускання пильного агрегату; 33 – кран гідроциліндра для фіксування пильного агрегату в
піднятому стані; 34 – гідроциліндр; 34 - електродвигун
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Мал. 1.2 Принципова будова верстата:
1 – бак для ЗОР; 2 – насос подачі ЗОР; 3 – зворотна пружина; 4 – кабель підключення верстата до
електричної мережі; 5 – упор пильного агрегата у вертикальному положенні; 6 – кришка відсіку привода
ведучого колеса; 7 – кришка відсіку пильного полотна; 8 – ручка для підйому-опускання пильного агрегату;
9 – масштабна лінійка вибору кута різання поворотом нерухливої губки лещат; 10 - гайки регулювання
зусилля зворотної пружини; 11 – трубка стікання ЗОР у бак

/

Мал. 1.3 Принципова будова верстата:
1 – регулювання натягу приводного паса; 2 – гайки кріплення електродвигуна; 3 – блок шківів
електродвигуна; 4 – приводний пас
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Мал. 1.4 Принципова будова верстата
1 – редуктор; 2 – блок шківів редуктора; 3 – приводний пас; 4 – схема установки приводного паса для
вибору швидкості обертання пильного полотна; 5 – блок шківів електродвигуна

Мал. 1.5 Принципова будова верстата
1 – кнопка «ПУСК» електродвигуна подачі ЗОР; 2 – кнопка «СТОП» електродвигуна подачі ЗОР; 3 – кришка
кнопок електродвигуна пильного полотна; 4 – фіксатор кнопки аварійної зупинки; 5 – кнопка аварійної
зупинки; 6 – кнопка «СТОП» електродвигуна привода пильного агрегату; 7 – кнопка «ПУСК» електродвигуна
пильного агрегату
5. ТРАНСПОРТУВАННЯ, УСТАНОВКА, СКЛАДАННЯ
Верстат поставляється в упакуванні в зібраному виді зі знятим упором величини відрізання
заготовки (поз. 3 мал. 1.1).
Для виймання верстата з упакувань використовуйте текстильні стропи.
УВАГА!
Перед підняттям верстата переконаєтеся, що пильний агрегат (поз. 22 мал. 1.1) закріплений
болтом через упор (поз. 10 мал. 1.1) для фіксування його від самовільного підняття.
УВАГА!
При переміщенні верстата:
- не піднімайте його вище 200 мм від рівня підлоги;
- не допускайте його ударів об поруч розташоване устаткування.




Верстат повинен бути встановлений на міцному рівному майданчику, що не має ухилів і здатної
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витримувати навантаження ваги верстата із закріпленому на ньому металопрокаті.
При виборі місця для підготовки майданчика для установки верстата враховуйте:
- необхідність вільного простору навколо верстата для укладання й зняття заготовки, його технічного
обслуговування й ремонту;
- наявність вільного доступу до електрощита приєднання верстата;
- достатність освітленості робочої зони.
Після установки верстата на майданчику:
- видаліть з поверхонь верстата захисне антикорозійне покриття. Для видалення використовуйте рідини
для знежирення;
- установіть упор величини відрізання заготовки (поз. 3 мал. 1.1);
- від'єднайте пильний агрегат (поз. 22 мал. 1.1) від упору (поз. 11 мал. 1.1) для його фіксування при
транспортуванні;
- відкрийте вентиль (поз. 32 мал. 1.1) гідроциліндра (поз. 34 мал. 1.1) – поверніть маховик проти
годинникової стрілки;
- відкрийте кран (поз. 33 мал. 1.1) гідроциліндра (поз. 34 мал. 1.1) – переведіть ручку крана (поз. 33 мал.
1.1) у вертикальне положення;
- підніміть пильний агрегат (поз. 22 мал. 1.1) у вертикальне положення;
- зафіксуйте його в цім положенні упором (поз. 1 мал. 2) і гідроциліндром – поверніть ручку крана (поз.
33 мал. 1.1) гідроциліндра (поз. 34 мал. 1.1) у горизонтальне положення й закрийте вентиль (поз. 32 мал.
1.1) гідроциліндра (поз. 34 мал. 1.1) поворотом маховика по годинникові стрілки;
- відкрийте кришку (поз. 7 мал. 1.2) відсіку пильного полотна й перевірте натяг пильного полотна (поз. 16
мал. 1.1). У місці натискання прогин пильного полотна повинен бути в межах 1…3 мм;
- відкрийте кришку (поз. 6 мал. 1.2) відсіку привода ведучого колеса й перевірте натяг приводного паса
(поз. 3 мал. 1.4). У місці натискання на приводний пас прогин повинен бути в межах 1…3 мм;
- налийте ЗОР у бак (поз. 1 мал. 1.2).
Верстат готовий до роботи.

вертикальне положення пильного агрегату нахилене положення пильного агрегату
Мал. 2 Спосіб фіксування пильного агрегату в піднятому стані



6. ЕКСПЛУАТАЦІЯ Й ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ
УВАГА!
Усі роботи з укладання/зняття заготовки, регулювання довжини й кута різання заготовки, зміни
швидкості обертання пильного полотна й натягу приводного паса, зміни пильного полотна й
регулювання його натягу, технічного обслуговування й ремонту виконуйте після відключення
(від'єднання) верстата від електричної мережі.

ПУСК ВЕРСТАТА В РОБОТУ:
- перевірте стійкість верстата на місці установки. Заблокуйте транспортувальні колеса (поз. 1 мал. 1.1) від
самовільного переміщення;
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- перевірте міцність кріплення пильного агрегату (поз. 22 мал. 1.1) і піддона (поз. 8 мал. 1.1) на підставці
(поз. 7 мал. 1.1);
- перевірте міцність кріплення редуктора (поз. 27 мал. 1.1), електродвигуна (поз. 28 мал. 1.1) на
пильному агрегаті (поз. 22 мал. 1.1);
- відкрийте вентиль (поз. 32 мал. 1.1) гідроциліндра (поз. 34 мал. 1.1) поворотом маховика проти
годинникової стрілки й кран (поз. 33 мал. 1.1) гідроциліндра (поз. 34 мал. 1.1) поворотом ручки у
вертикальне положення;
- підніміть пильний агрегат (поз. 22 мал. 1.1) у вертикальне положення;
- зафіксуйте його в цім положенні упором (поз. 1 мал. 2) і гідроциліндром – поверніть ручку крана (поз.
33 мал. 1.1) гідроциліндра (поз. 34 мал. 1.1) у горизонтальне положення й закрийте вентиль (поз. 32 мал.
1.1) гідроциліндра (поз. 34 мал. 1.1) поворотом маховика по годинникові стрілки;
- перевірте натяг пильного полотна (поз. 16 мал. 1.1);
- виберіть необхідну швидкість обертання пильного полотна (поз. 16 мал. 1.1):

•
•
•

послабте гайки (поз. 2 мал. 1.5) кріплення електродвигуна й болтом (поз. 1 мал. 1.5)
послабте натяг приводного паса;
установіть приводний пас (поз. 3 мал. 1.4) на шківи електродвигуна (поз. 5 мал. 1.4) і
редуктора (поз. 2 мал. 1.4) відповідно до розрізаємого матеріалом згідно схемою
(поз. 4 мал. 1.4);
болтом (поз. 1 мал. 1.5) виконаєте натяг приводного паса, гайками (поз. 2 мал. 1.5)
закріпите електродвигун і закрийте кришку відсіку привода;

- перевірте наявність і кількість ЗОР у бак (поз. 1 мал. 1.2);
- відведіть, обертаючи маховик (поз. 12 мал. 1.1), пересувну губку (поз. 6 мал. 1.1) лещат від
непересувної губки (поз. 5 мал. 1.1) лещат на ширину розрізаємого профілю;
- виберіть необхідний кут різання:

•
•
•

послабте болт (поз. 2 мал. 1.1) фіксування кута повороту непереміщуваної губки (поз.
5 мал. 1.1);
поверніть непереміщувану губку (поз. 5 мал. 1.1) і по масштабній лінійці (поз. 9 мал.
1.2) і установіть необхідний кут різання;
закріпіть болтом (поз. 2 мал. 1.1) непереміщувану губку (поз. 5 мал. 1.1) лещат в
обраному положенні;

- укладіть заготовку, яка буде розрізатися, на лещата (поз. 10 мал. 1.1) і притисніть її до непереміщуваної
губки (поз. 5 мал. 1.1) лещат;
- затисніть заготовку переміщуваною губкою (поз. 6 мал. 1.1) лещат;
- відкрийте вентиль (поз. 32 мал. 1.1) гідроциліндра (поз. 34 мал. 1.1) поворотом маховика проти
годинникової стрілки й кран (поз. 33 мал. 1.1) гідроциліндра (поз. 34 мал. 1.1) поворотом ручки у
вертикальне положення;
- опустіть пильний агрегат (поз. 22 мал. 1.1) у нахилене положення:

•
•

притримуючи пильний агрегат (поз. 22 мал. 1.1) за ручку (поз. 8 мал. 1.2), поверніть
упор (поз. 1 мал. 2) проти годинникової стрілки;
перемістіть пильний агрегат (поз. 22 мал. 1.1) у нахилене положення й зафіксуйте
його в цім положенні упором (поз. 1 мал. 2) і гідроциліндром – поверніть ручку
крана (поз. 33 мал. 1.1) гідроциліндра (поз. 34 мал. 1.1) у горизонтальне положення
й закрийте вентиль (поз. 32 мал. 1.1) гідроциліндра (поз. 34 мал. 1.1) поворотом
маховика по годинникові стрілки;

- перемістіть передню (поз. 17 мал. 1.1) і задню (поз. 15 мал. 1.1) рухомі направляючі до губок (поз. 5, 6
мал. 1.1) лещат;
- натисніть на кнопку аварійної зупинки (поз. 5 мал. 1.5) верстата й кнопку «СТОП» (поз. 2 мал. 1.5)
вимикання насоса подачі верстата;
- виключіть автоматичний вимикач, до якого приєднаний верстат;
- приєднайте верстат до електричної мережі й включіть автоматичний вимикач, до якого приєднаний
верстат;
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- відкрийте кришку (поз. 3 мал. 1.5) кнопок електродвигуна пильного полотна;
- включіть пильний агрегат – натисніть на кнопку «ПУСК» (поз. 7 мал. 1.5) електродвигуна пильного
агрегату – дайте пильному полотну набрати обрану швидкість переміщення;
- включіть подачу ЗОР – направте трубку (поз. 23 мал. 1.1) подачі ЗОР у зону різання, відкрийте кран (поз.
24 мал. 1.1) подачі ЗОР і натисніть на кнопку «ПУСК» (поз. 1 мал. 1.5) електродвигуна подачі ЗОР – подача
ЗОР повинна бути рівномірної;
- виконайте відрізання заготовки:

•
•

відкрийте кран (поз. 33 мал. 1.1) гідроциліндра (поз. 34 мал. 1.1) поворотом ручки у
вертикальне положення;
відкриваючи вентиль (поз. 32 мал. 1.1) гідроциліндра (поз. 34 мал. 1.1), поворотом
маховика проти годинникової стрілки, відрегулюйте швидкість опускання пильного
агрегату залежно від розрізаємого матеріалу. Пильний агрегат опускаючись із
обертовим пильним полотном розріже установлену заготовку й зупиниться на упорі
(поз. 11 мал. 1.1);

- виключіть кнопками «СТОП» (поз. 2.6 мал. 1.5) електродвигуни пильного полотна й подачі ЗОР;
- перемістіть пильний агрегат (поз. 22 мал. 1.1) у нахилене положення й зафіксуйте його в цім положенні
упором (поз. 1 мал. 2) і гідроциліндром – поверніть ручку крана (поз. 33 мал. 1.1) гідроциліндра (поз. 34
мал. 1.1) у горизонтальне положення й закрийте вентиль (поз. 32 мал. 1.1) гідроциліндра (поз. 34 мал. 1.1)
поворотом маховика по годинникові стрілки;
- послабте кріплення заготовки в лещатах і вийміть відрізану заготовку. Очистіть лещата від стружки й
обрізків.
Верстат готовий до подальшої роботи. При продовженні роботи виконаєте установку заготовки й
кута різання.
При завершенні роботи від'єднаєте верстат від електричної мережі.





УВАГА!
Після закінчення різання або закінчення роботи й вимикання електродвигунів пильного
полотна й подачі СОЖ, підніміть пильний агрегат у крайнє верхнє положення й закріпите його
в цім положенні.
УВАГА!
Використовуйте пильне полотно, характеристики якого відповідають матеріалу, що
відрізається.

УВАГА!
При виявленні нехарактерних для роботи пильного агрегату шумів, скреготу, запаху гару
негайно виключіть верстат кнопкою аварійної зупинки (поз. 5 мал. 1.5) і від'єднаєте
верстат від електричної мережі.
Поновлення роботи на верстаті можливо після усунення несправності, яка стала причиною аварійної
зупинки.



ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ.
УВАГА!
Перед тривалим не використанням верстата покрийте всі робочі поверхні захисним
антикорозійним покриттям.

Виконуйте щозмінні й періодичні технічні обслуговування, і періодичні ремонти нормативних
документів, що згідно відповідають, і даного Керівництва.
УВАГА!
Від'єднайте верстат від електричної мережі перед виконанням щозмінних і
періодичних технічних обслуговувань і періодичних ремонтів.



При проведенні технічного обслуговування перевірте міцність кріплення електродвигуна,
редуктора, пильного агрегату, лещат, насоса ЗОР, захисної кришки, цілісність пильного полотна, кінцевого
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вимикача, кнопок керування, кабелю підключення до електричної мережі.
Кожні 6 місяців міняйте змащення в редукторі й ЗОР.
Для змащення редуктора рекомендується застосовувати змащення Mobil 629 або інше змащення з
відповідними характеристиками.
При зміні ЗОР промийте бак і канали розчином, що знежирює.
При необхідності виконання регулювальних або ремонтних робіт у плині гарантійного строку
експлуатації звернетеся в сервісну організацію ТОВ «Демікс».
ТОВ «Демікс» також виконує післягарантійне сервісне обслуговування.
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Руководство по эксплуатации
(копия оригинала)
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1. ВВЕДЕНИЕ
Данное Руководство по эксплуатации (далее Руководство) предназначено для
ознакомления потребителя (пользователя) с назначением, конструкцией и эксплуатацией
ленточнопильного станка модели SG5018/220В, SG5018/380В (далее станок) торговой марки FDB
Maschinen.
Станок модели SG5018/220В, SG5018/380В предоставляет собой четырёхскоростную
ленточную пилу с поворотом перемещаемой и неперемещаемой губок тисков для изменения угла
резания и системой подачи смазывающе-охлаждающей жидкости (далее – СОЖ) в зону резания.



Станок предназначен для разрезания металлопроката.
ЗАПРЕЩАЕТСЯ!
Использовать станок для распиливания деревянных материалов.
Станок состоит из подставки станка и пильного агрегата станка.

Данное Руководство не содержит описания детальных методов выполнения разрезания
металлопроката.
К работе на станке допускается персонал, который прошёл обучение и имеет навыки
работы на станках данного типа.



ВНИМАНИЕ!
В связи с постоянным усовершенствованием станка, производитель оставляет за
собой право на изменение конструкции и комплектации станка без уведомления
поставщика и потребителя.
Данное Руководство не учитывает незначительных изменений, которые были
внесены производителем в конструкцию станка после издания данного
Руководства.
Приведённые в данном Руководстве спецификации, технические характеристики и
рисунки представляют собой общую техническую информацию и актуальны на
момент издания данного Руководства.
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ЗАПРЕЩАЕТСЯ!
Самовольное внесение изменений в конструкцию станка и изменение его
технических параметров.
ВНИМАНИЕ!
При самостоятельном внесении изменений в конструкцию станка в течении
гарантийного срока эксплуатации претензии к работе станка не принимаются.

Надёжность работы станка и срок его службы зависят от его правильной эксплуатации:
- использовании по назначению, указанному в данном Руководстве;
- правильного выбора параметров резания;
- правильного выбора смазочно-охлаждающей жидкости (СОЖ).
Для этого перед монтажом и эксплуатацией станка необходимо внимательно ознакомиться
с этим Руководством.
Станок должен эксплуатироваться при температуре окружающей среды +5…+35ºС, влажностью 25-

80% и отсутствием прямого воздействия атмосферных осадков и избыточной запылённости

воздуха.
Если станок в зимнее время был завезён в цех (отапливаемое помещение) с улицы
(неотапливаемого помещения, склада), не распаковывайте, и тем более не включайте его пока он
не прогреется до температуры окружающей среды (не менее 8 часов, до испарения конденсата).
Станок прошёл предпродажную подготовку и соответствует заявленным техническим
параметрам и мерам безопасности при работе на нём.
Данное Руководство является важной частью станка и должно передаваться покупателю
при продаже станка.
2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Наименование показателя
Значение
Модель
SG5018/220В
SG5018/380В
Напряжение электродвигателя пильного агрегата, В
220
380
Мощность электродвигателя агрегата, кВт
0,750
Скорость вращения пильного полотна, м/мин
34/ 41/ 59/ 98
Способ изменения скорости пильного полотна
ручной,
перестановка приводных ремней
Угол резания заготовки, град
45…90
Способ изменения угла резания
поворот губок тисков
Максимальный размер заготовки
круглая (Ø), мм
180
при угле 90°
прямоугольная (ДхВ), мм
180*305
круглая (Ø), мм
130
при угле 45°
прямоугольная (ДхВ), мм
220*130
Размер полотна (ДхШхТ), мм
2360*20*0,9
Напряжение электродвигателя СОЖ, В
220
380
Мощность электродвигателя СОЖ, кВт
0,090
SG5018/220В, SG5018/380В – 25.01.2019

Сторінка 14

Ёмкость бака смазывающе-охлаждающей жидкости, л
Габаритные размеры станка (ДхШхВ), мм
Вес станка нетто, кг





10
1295*450*1060 (1650)
158

ВНИМАНИЕ!
В связи с постоянным усовершенствованием станка, приведённые в данном
Руководстве технические характеристики представляют собой общую техническую
информацию и актуальны на момент издания данного Руководства.
3. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ
ВНИМАНИЕ!
Все работы по ежесменному обслуживанию станка, очистке станка от металлических
опилок и обрезок металлопроката, замене металлопроката в тисках станка,
изменению угла резания, техническому обслуживанию и ремонту станка выполняйте
после отключения (отсоединения) станка от электрической сети.
ВНИМАНИЕ!
К работе на станке допускается персонал, который прошёл обучение и имеет навыки
работы на станках данного типа.

Перед началом работы на станке ознакомьтесь с данным Руководством. Обратите
внимание на знаки безопасности, которые применяются на станке для указания на возможную
опасность и запрещающие выполнять действия, которые могут нанести вред здоровью оператора
и повредить станок.
Конструкция станка предусматривает наличие устройств безопасности для обеспечения
безопасности персонала при работе на нём (кнопка аварийной остановки, крышки и концевые
выключатели отсеков привода пильного полотна и ведущего и ведомого колёс, подвижная
направляющая). Однако эти меры не могут учесть все аспекты безопасности при работе на станке.
На станке применяются такие основные знаки безопасности:
- опасное электрическое напряжение;
- опасность повреждения конечностей рук;

- применяйте средства защиты органов зрения;

- применяйте средства защиты органов слуха.

При работе на станке, в дополнение к устройствам безопасности, которые предусмотрены
конструкцией станка, и знакам безопасности, которые нанесены на станок, необходимо
соблюдать общетехнические меры безопасности при работе на металлообрабатывающих станках
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данного типа.
При работе на станке избегайте нахождения в зоне вращения ленточного полотна.
Перед началом работы на станке подберите все свисающие концы спецодежды и
застегните их на предусмотренные застёжки. Длинные волосы подберите под головной убор.
Оденьте средства защиты органов зрения и слуха.




Укладку заготовки в тиски выполняйте с применением рукавиц (перчаток).
ВНИМАНИЕ!
Укладку металлопроката в тиски станка выполняйте после отключения
(отсоединения) станка от электрической сети.
ЗАПРЕЩАЕТСЯ!
Работать на станке в рукавицах, с забинтованными конечностями рук, галстуках,
свисающих украшениях.

Перед началом работы на станке очистите рабочую зону и подход к электрощиту
подключения станка к электрической сети от обрезков металлопроката, металлических опилок и
прочих посторонних предметов.
Для поддержания длинномерного металлопроката используйте рольганги.
Укладку длинномерного и тяжёлого металлопроката в тиски станка выполняйте с
применением грузоподъёмных механизмов или с помощью подсобного персонала.
Перед подсоединением станка к электрической сети, проверьте техническое состояние
станка и натяжение пильного полотна. Включите станок и дайте ему поработать без нагрузки в
течении 2 минут. Проверьте при этом опускание пильного агрегата, срабатывание устройств
безопасности.



ЗАПРЕЩАЕТСЯ!
Приступать к работе на станке и работать на станке:
- при неисправных или заблокированных средствах безопасности, которые
предусмотрены конструкцией станка, наличии повреждений пильного полотна,
нарушение надёжного крепления механизмов и узлов пильного агрегата,
повреждении кабеля подключения станка к электрической сети и
заземляющего проводника;
- при плохом самочувствии, приёме лекарственных препаратов, которые
снижают внимание, в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.

ВНИМАНИЕ!
При срабатывании устройств аварийной остановки или внезапного прекращения
подачи электропитания, выявлении посторонних шумов, вибрации, запаха гари,
электрического напряжения на корпусе станка выключите станок кнопкой аварийной
остановки и отсоедините станок от электрической сети.
Возобновление работы на станке возможно после устранения неисправности, которая
привела к аварийной остановки станка.
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ЗАПРЕЩАЕТСЯ!
Оставлять без присмотра станок работающим или включённым в электросеть.

Не используйте станок не по назначению.
При использовании станка не по назначению, претензии к его работе на протяжении
гарантийного срока эксплуатации не принимаются.
4. ПРИНЦИПИАЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО СТАНКА

Рис. 1.1 Принципиальное устройство станка:
1 – транспортировочное колесо; 2 – болт фиксации угла поворота неподвижной губки тисков;
3 – упор регулировки величины отрезаемой заготовки; 4 – ось вращения неперемещаемой губки
тисков; 5 – неперемещаемая губка тисков; 6 – перемещаемая губка тисков; 7 – подставка;
8 – поддон пильного агрегата; 9 – отверстие для сбора СОЖ; 10 – тиски; 11 – упор для
фиксирования пильного агрегата при транспортировке; 12 – маховик перемещения
перемещаемой губки тисков; 13 – болт фиксирования угла поворота перемещаемой губки тисков;
14 – ось поворота перемещаемой губки тисков; 15 – задняя подвижная направляющая;
16 – пильное полотно; 17 – передняя подвижная направляющая пильного полотна; 18 – отверстие
для фиксирования пильного агрегата при транспортировке; 19 – маховик натяжения пильного
полотна; 20 – винты регулировки положения ведомого колеса; 21 – маховик фиксирования
передней подвижной направляющей пильного полотна; 22 – пильный агрегат; 23 – трубка подачи
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СОЖ; 24 – кран подачи СОЖ; 25 – пульт управления; 26 – отверстие для заливания масла в
редуктор; 27 – редуктор; 28 – электродвигатель; 29 – отверстие для слива масла с редуктора;
30 – маховик фиксирования задней подвижной направляющей; 31 – щётка очистки зубьев
пильного полотна; 32 – вентиль гидроцилиндра для регулировки скорости опускания пильного
агрегата; 33 – кран гидроцилиндра для фиксирования пильного агрегата в поднятом состоянии;
34 – гидроцилиндр; 34 - электродвигатель

Рис. 1.2 Принципиальное устройство станка:
1 – бак для СОЖ; 2 – насос подачи СОЖ; 3 – возвратная пружина; 4 – кабель подключения станка к
электрической сети; 5 – упор пильного агрегата в вертикальном положении; 6 – крышка отсека
привода ведущего колеса; 7 – крышка отсека пильного полотна; 8 – ручка для подъёма-опускания
пильного агрегата; 9 – масштабная линейка выбора угла резания поворотом неподвижной губки
тисков; 10 - гайки регулировки усилия возвратной пружины; 11 – трубка стекания СОЖ в бак
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Рис. 1.3 Принципиальное устройство станка:
1 – регулировка натяжения приводного ремня; 2 – гайки крепления электродвигателя; 3 – блок
шкивов электродвигателя; 4 – приводной ремень

Рис. 1.4 Принципиальное устройство станка
1 – редуктор; 2 – блок шкивов редуктора; 3 – приводной ремень; 4 – схема установки приводного
ремня для выбора скорости вращения пильного полотна; 5 – блок шкивов электродвигателя
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Рис. 1.5 Принципиальное устройство станка
1 – кнопка «ПУСК» электродвигателя подачи СОЖ; 2 – кнопка «СТОП» электродвигателя подачи
СОЖ; 3 – крышка кнопок электродвигателя пильного полотна; 4 – фиксатор кнопки аварийной
остановки; 5 – кнопка аварийной остановки; 6 – кнопка «СТОП» электродвигателя привода
пильного агрегата; 7 – кнопка «ПУСК» электродвигателя пильного агрегата
5. ТРАНСПОРТИРОВКА, УСТАНОВКА, СБОРКА
Станок поставляется в упаковке в собранном виде с снятым упором величины отрезаемой
заготовки (поз. 3 рис. 1.1).
Для извлечения станка из упаковок используйте текстильные стропы.
ВНИМАНИЕ!
Перед поднятием станка убедитесь, что пильный агрегат (поз. 22 рис. 1.1) закреплён
болтом через упор (поз. 10 рис. 1.1) для фиксирования его от самопроизвольного
поднятия.
ВНИМАНИЕ!
При перемещении станка:
- не подымайте его выше 200 мм от уровня пола;
- не допускайте его ударов о радом находящееся оборудование.




Станок должен быть установлен на прочной ровной площадке, не имеющей уклонов и
способной выдерживать нагрузку веса станка с закреплённом на нём металлопрокате.
При выборе места для подготовки площадки для установки станка учитывайте:
- необходимость свободного пространства вокруг станка для укладки и снятия заготовки, его
технического обслуживания и ремонта;
- наличие свободного доступа к электрощиту подсоединения станка;
- достаточность освещённости рабочей зоны.
После установки станка на площадке:
- удалите с поверхностей станка защитное антикоррозионное покрытие. Для удаления
используйте жидкости для обезжиривания;
- установите упор величины отрезаемой заготовки (поз. 3 рис. 1.1);
- отсоедините пильный агрегат (поз. 22 рис. 1.1) от упора (поз. 11 рис. 1.1) для его фиксирования
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при транспортировке;
- откройте вентиль (поз. 32 рис. 1.1) гидроцилиндра (поз. 34 рис. 1.1) – поверните маховик
против часовой стрелки;
- откройте кран (поз. 33 рис. 1.1) гидроцилиндра (поз. 34 рис. 1.1) – переведите ручку крана
(поз. 33 рис. 1.1) в вертикальное положение;
- подымите пильный агрегат (поз. 22 рис. 1.1) в вертикальное положение;
- зафиксируйте его в этом положении упором (поз. 1 рис. 2) и гидроцилиндром – поверните
ручку крана (поз. 33 рис. 1.1) гидроцилиндра (поз. 34 рис. 1.1) в горизонтальное положение и
закройте вентиль (поз. 32 рис. 1.1) гидроцилиндра (поз. 34 рис. 1.1) поворотом маховика по
часовые стрелки;
- откройте крышку (поз. 7 рис. 1.2) отсека пильного полотна и проверьте натяжение пильного
полотна (поз. 16 рис. 1.1). В месте нажатия прогиб пильного полотна должен быть в пределах 1…3
мм;
- откройте крышку (поз. 6 рис. 1.2) отсека привода ведущего колеса и проверьте натяжение
приводного ремня (поз. 3 рис. 1.4). В месте нажатия на приводной ремень прогиб должен быть в
пределах 1…3 мм;
- налейте СОЖ в бак (поз. 1 рис. 1.2).
Станок готов к работе.

вертикальное положение пильного агрегата

наклонённое положение пильного агрегата

Рис. 2 Способ фиксирования пильного агрегата в поднятом состоянии



6. ЭКСПЛУАТАЦИЯ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
ВНИМАНИЕ!
Все работы по укладке/снятию заготовки, регулировке длины и угла резания
заготовки, смене скорости вращения пильного полотна и натяжению приводного
ремня, смене пильного полотна и регулировке его натяжения, техническому
обслуживанию и ремонту выполняйте после отключения (отсоединения) станка от
электрической сети.

ПУСК СТАНКА В РАБОТУ:
- проверьте устойчивость станка на месте установки. Заблокируйте транспортировочные колёса
(поз. 1 рис. 1.1) от самопроизвольного перемещения;
- проверьте прочность крепления пильного агрегата (поз. 22 рис. 1.1) и поддона (поз. 8 рис. 1.1)
на подставке (поз. 7 рис. 1.1);
- проверьте прочность крепления редуктора (поз. 27 рис. 1.1), электродвигателя (поз. 28 рис.
1.1) на пильном агрегате (поз. 22 рис. 1.1);
- откройте вентиль (поз. 32 рис. 1.1) гидроцилиндра (поз. 34 рис. 1.1) поворотом маховика
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против часовой стрелки и кран (поз. 33 рис. 1.1) гидроцилиндра (поз. 34 рис. 1.1) поворотом ручки
в вертикальное положение;
- подымите пильный агрегат (поз. 22 рис. 1.1) в вертикальное положение;
- зафиксируйте его в этом положении упором (поз. 1 рис. 2) и гидроцилиндром – поверните
ручку крана (поз. 33 рис. 1.1) гидроцилиндра (поз. 34 рис. 1.1) в горизонтальное положение и
закройте вентиль (поз. 32 рис. 1.1) гидроцилиндра (поз. 34 рис. 1.1) поворотом маховика по
часовые стрелки;
- проверьте натяжение пильного полотна (поз. 16 рис. 1.1);
- выберете необходимую скорость вращения пильного полотна (поз. 16 рис. 1.1):
• ослабьте гайки (поз. 2 рис. 1.5) крепление электродвигателя и болтом (поз. 1 рис.
1.5) ослабьте натяжение приводного ремня;
• установите приводной ремень (поз. 3 рис. 1.4) на шкивы электродвигателя (поз. 5
рис. 1.4) и редуктора (поз. 2 рис. 1.4) в соответствии с разрезаемым материалом по
схеме (поз. 4 рис. 1.4);
• болтом (поз. 1 рис. 1.5) выполните натяжение приводного ремня, гайками (поз. 2
рис. 1.5) закрепите электродвигатель и закройте крышку отсека привода;
- проверьте наличие и количество СОЖ в бак (поз. 1 рис. 1.2);
- отведите, вращая маховик (поз. 12 рис. 1.1), перемещаемую губку (поз. 6 рис. 1.1) тисков от
неперемещаемой губки (поз. 5 рис. 1.1) тисков на ширину разрезаемого профиля;
- выберете необходимый угол резания:
• ослабьте болт (поз. 2 рис. 1.1) фиксирования угла поворота неперемещаемой губки
(поз. 5 рис. 1.1);
• поверните неперемещаемую губку (поз. 5 рис. 1.1) и по масштабной линейке (поз. 9
рис. 1.2) и установите необходимый угол резания;
• закрепите болтом (поз. 2 рис. 1.1) неперемещаемую губку (поз. 5 рис. 1.1) тисков в
выбранном положении;
- уложите заготовку, которая будет разрезаться, на тиски (поз. 10 рис. 1.1) и прижмите её к
неперемещаемой губке (поз. 5 рис. 1.1) тисков;
- зажмите заготовку перемещаемой губкой (поз. 6 рис. 1.1) тисков;
- откройте вентиль (поз. 32 рис. 1.1) гидроцилиндра (поз. 34 рис. 1.1) поворотом маховика
против часовой стрелки и кран (поз. 33 рис. 1.1) гидроцилиндра (поз. 34 рис. 1.1) поворотом ручки
в вертикальное положение;
- опустите пильный агрегат (поз. 22 рис. 1.1) в наклонённое положение:
• придерживая пильный агрегат (поз. 22 рис. 1.1) за ручку (поз. 8 рис. 1.2), поверните
упор (поз. 1 рис. 2) против часовой стрелки;
• переместите пильный агрегат (поз. 22 рис. 1.1) в наклонённое положение и
зафиксируйте его в этом положении упором (поз. 1 рис. 2) и гидроцилиндром –
поверните ручку крана (поз. 33 рис. 1.1) гидроцилиндра (поз. 34 рис. 1.1) в
горизонтальное положение и закройте вентиль (поз. 32 рис. 1.1) гидроцилиндра
(поз. 34 рис. 1.1) поворотом маховика по часовые стрелки;
- переместите переднюю (поз. 17 рис. 1.1) и заднюю (поз. 15 рис. 1.1) подвижные
направляющие к губкам (поз. 5, 6 рис. 1.1) тисков;
- нажмите на кнопку аварийной остановки (поз. 5 рис. 1.5) станка и кнопку «СТОП» (поз. 2 рис.
1.5) выключения насоса подачи станка;
- выключите автоматический выключатель, к которому подсоединён станок;
- подсоедините станок к электрической сети и включите автоматический выключатель, к
которому подсоединён станок;
- откройте крышку (поз. 3 рис. 1.5) кнопок электродвигателя пильного полотна;
- включите пильный агрегат – нажмите на кнопку «ПУСК» (поз. 7 рис. 1.5) электродвигателя
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пильного агрегата – дайте пильному полотну набрать выбранную скорость перемещения;
- включите подачу СОЖ – направьте трубку (поз. 23 рис. 1.1) подачи СОЖ в зону резания,
приоткройте кран (поз. 24 рис. 1.1) подачи СОЖ и нажмите на кнопку «ПУСК» (поз. 1 рис. 1.5)
электродвигателя подачи СОЖ – подача СОЖ должна быть равномерной;
- выполните отрезание заготовки:
• откройте кран (поз. 33 рис. 1.1) гидроцилиндра (поз. 34 рис. 1.1) поворотом ручки в
вертикальное положение;
• открывая вентиль (поз. 32 рис. 1.1) гидроцилиндра (поз. 34 рис. 1.1), поворотом
маховика против часовой стрелки, отрегулируйте скорость опускания пильного
агрегата в зависимости от разрезаемого материала. Пильный агрегат опускаясь с
вращающимся пильным полотном разрежет установленную заготовку и
остановится на упоре (поз. 11 рис. 1.1);
- выключите кнопками «СТОП» (поз. 2. 6 рис. 1.5) электродвигатели пильного полотна и подачи
СОЖ;
- переместите пильный агрегат (поз. 22 рис. 1.1) в наклонённое положение и зафиксируйте его в
этом положении упором (поз. 1 рис. 2) и гидроцилиндром – поверните ручку крана (поз. 33 рис.
1.1) гидроцилиндра (поз. 34 рис. 1.1) в горизонтальное положение и закройте вентиль (поз. 32
рис. 1.1) гидроцилиндра (поз. 34 рис. 1.1) поворотом маховика по часовые стрелки;
- ослабьте крепление заготовки в тисках и удалите отрезанную заготовку. Очистите тиски от
стружки и обрезков.
Станок готов к дальнейшей работе. При продолжении работы выполните установку
заготовки и угла резания.
При завершении работы отсоедините станок от электрической сети.




ВНИМАНИЕ!
После окончания резки или окончания работы и выключения электродвигателей
пильного полотна и подачи СОЖ, подымите пильный агрегат в крайнее верхнее
положение и закрепите его в этом положении.
ВНИМАНИЕ!
Используйте пильное полотно, характеристики которого соответствуют отрезаемому
материалу.

ВНИМАНИЕ!
При выявлении нехарактерных для работы пильного агрегата шумов, скрежета,
запаха гари немедленно выключите станок кнопкой аварийной остановки (поз. 5
рис. 1.5) и отсоедините станок от электрической сети.
Возобновление работы на станке возможно после устранения неисправности, которая
стала причиной аварийной остановки.




ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ.
ВНИМАНИЕ!
Перед длительным не использованием станка покройте все рабочие поверхности
защитным антикоррозионным покрытием.

Выполняйте ежесменные и периодические технические обслуживания, и периодические
ремонты, согласно соответствующих нормативных документов и данного Руководства.
ВНИМАНИЕ!
Отсоедините станок от электрической сети перед выполнением ежесменных и
периодических технических обслуживаний и периодических ремонтов.
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При проведении технического обслуживания проверьте прочность крепления
электродвигателя, редуктора, пильного агрегата, тисков, насоса СОЖ, защитной крышки,
целостность пильного полотна, конечного выключателя, кнопок управления, кабеля подключения
к электрической сети.
Каждые 6 месяцев меняйте смазку в редукторе и СОЖ.
Для смазки редуктора рекомендуется применять смазку Mobil 629 или другую смазку с
соответствующими характеристиками.
При смене СОЖ промойте бак и каналы обезжиривающим раствором.
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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