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1 Tanımlar
Cihaz sadece 80 mm çapındaki malzemeler için değil aynı zamanda 200mm derinlik 80mm yükseklikteki malzemeler
içinde idealdir. Cihaz mengene, motor soğutma sistemi, kesme diski, kontrol paneli, elektrik kutusundan
oluşmaktadır. Cihaz isteğe göre otomatik veya manuel kumanda edilebilir.

2 Teknik Parametreler
Güç: 220V, 50Hz
Kesme diski boyutları: 350 x 2,5 × 32mm veya 300 x 2.5 × 32mm
Max. kesme çapı: 300 x 2,5 × 32mm kesme diski için: φ80mm
350 x 2,5 × 32mm kesme diski için: φ100mm
Tabla ebadı: 310 X 28O mm
Tabla Hareket mesafesi: 310 mm
Motor hareket mesafesi:140 mm
Motor: 2.2 KW
Motor hızı: 2250 dev/ dak

3 Otomatik Kesim
Gücü açmak için cihazın arkasında yer alan ana şalteri kullanınız.
Numuneyi mengenede yer alan sabitleme çeneleri ile sabitleyin ve hareket etmediğinden emin olun.
Otomatik modunu seçmek için "otomatik / manuel" düğmesine basın.
Kesme diskini, mengeneye sabitlenmiş olan numune yaklaştırın
Eğer otomatik kesim seçilecek ise, motoru başlatmak için "start" butonuna basın aynı zamanda kesme işlemi
sırasında numune kesim yüzeyinin yanmaması ve kesme taşının zorlanarak motora zarar vermemesi için "water
pump" otomatik olarak çalışır eğer susuz kesim yapmak isterseniz "water pump" tuşu ile su akışını kesebilirsiniz.

4 Manuel Kesim
Kesme modunu seçmek için "auto / manuel" düğmesine basın.
Numuneyi mengeneye sabitleme çeneleri sabitleme.
Kesme işlemek başlamak için "Start" düğmesine basın.
Kesme motoru ve su pompası çalışır.
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MANUEL KESİM
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BİTMESİ ARDINDAN

ACİL EMNİYET
BUTONUNA BASILMASI
DURUMUNDA
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Feed: Kesme hızını malzemeye göre arttırabilir veya azaltılabilir.
Exit: kesme işlemi bittikten sonra
Forward veya Back tuşları ile tabla üzerine sabitlenmiş olan malzemeyi yaklaştırınız.
Start tuşu ile kesim işlemi başlar kesme işlemi bitince kesme
motoru başlangıç noktasına geri döner.
Solda yer alan çevirme kolu manuel kesimde kesme motorunu
hareket ettirirken sağda yer alan çevirme kolu ile malzemenin
yerleştirildiği kesme tablasını hareket ettirir.

5 Bakım ve Emniyet Uyarıları
Kullanılacak olan priz topraklı olmalıdır.
Cihazın çalışma ömrünün uzun olması için kesim sonunda cihazı temizleyiniz.
Herhangi bir anormal gürültü duyulması halinde, makineyi durdurunuz ve yetkililere ulaşınız.

6 Uyarılar
Numuneleri keserken kullanıcı makineyi terk etmemelidir.
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