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Observaţie: Anul de fabricatie
Seria de fabricatie a utilajului va fi tiparita pe prezentul manual de utilizare. 
Ultimele doua cifre reprezinta anul de fabricatie al utilajului.
de exemplu XXX.XX.XXX.14 -> Anul de fabricatie 2014

Nota importante!
Atenţie, in funcţie de modelul de echipament, nu toate funcţiile descrise sunt disponibile, sau sunt disponibile 
butoane si funcţii adiţionale ( ex. echipamente cu funcţii speciale).

Pentru siguranţa dumneavoastră şi a angajaţilor dumneavoastră trebuie să studiaţi pentru început cu atenţie 
instrucţiunile de utilizare înainte de a pune în funcţiune maşina. Prezentele instrucţiuni de utilizare trebuiesc 
păstrate cu grijă, fiind o parte componentă a maşinii! În plus, instrucţiunile de utilizare trebuie să se afle la 
dispoziţia utilizatorului atunci când acesta utilizează maşina sau când maşina este supusă unor lucrări de 
întreţinere sau reparaţii!

Atenţie! Daune materiale! Maşina trebuie verificată fără întârziere la primirea acesteia! În cazul în care 
au survenit deteriorări pe parcursul transportului, respectiv în situaţia în care lipsesc anumite componente, 
este necesară informarea fără întârziere, în scris, a transportatorului, cu întocmirea unui proces verbal al 
deteriorărilor constatate. Vă rugăm să-l informaţi fără întârziere şi pe furnizorul dumneavoastră!

© Felder KG
KR-Felder-Str. 1
A-6060 Hall in Tirol

Tel.  +43 (0) 5223 45 0 90
Fax.  +43 (0) 5223 45 0 99

E-Mail:  info@hammer.at
Internet:  www.hammer.at

HAMMER  Un produs din cadrul FELDER-GROUP!
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1 Date generale

1.1 Explicarea simbolurilor

Indicaţiile importante referitoare la tehnica de siguranţă 
sunt marcate cu simboluri în cadrul acestor instrucţiuni de 
utilizare.
Este obligatorie respectarea şi aplicarea indicaţiilor 

menţionate referitoare la siguranţa muncii. În aceste 
situaţii este necesar un comportament deosebit de atent 
pentru a preveni accidentele, vătămările corporale şi 
daunele materiale.

Atenţie! Daune materiale!
Acest simbol marchează indicaţii a căror nerespectare poate duce la deteriorări, la funcţionarea 
necorespunzătoare, respectiv la defectarea maşinii.

Atenţie! Pericol de rănire sau de moarte!
Acest simbol marchează indicaţiile a căror nerespectare poate duce la afecţiuni ale sănătăţii, la răniri, la cau-
zarea unor handicapuri permanente sau la deces.

Atenţie! Pericol de electrocutare!
Acest simbol atenţionează cu privire la pericolele datorate curentului electric. În cazul nerespectării indicaţiilor 
de siguranţă se pot produce răniri grave sau poate interveni decesul. Efectuarea lucrărilor este permisă numai 
unui electrician specializat şi instruit.

Date generale

1.2 Informaţii cu privire la instrucţiunile de utilizare

Prezentele instrucţiuni de utilizare descriu modalitatea de 
gestionare în condiţii de siguranţă şi corectă a maşinii. 
Este necesară respectarea indicaţiilor şi a normelor de 
siguranţă, precum şi a reglementărilor locale de preve-
nire a accidentelor aplicabile pentru domeniul respectiv 
de utilizare, la care se adaugă normele generale de 
siguranţă.
Înainte de începerea oricăror lucrări la maşină, este 

necesară citirea integrală a instrucţiunilor de utili-
zare, în special a capitolului „Siguranţă“, cu normele 
de siguranţă în cauză. Este necesară înţelegerea 
conţinutului. Instrucţiunile de utilizare sunt parte 
componentă a maşinii. Ele trebuiesc păstrate în imediata 
apropiere a maşinii, fiind accesibile în orice moment. 
În caz de înstrăinare, instrucţiunile de utilizare trebuiesc 
predate în mod obligatoriu împreună cu maşina.

1.3 Drepturile de autor

Instrucţiunile de utilizare au caracter confidenţial. 
Acestea sunt destinate exclusiv persoanelor care îşi 
desfăşoară activitatea la maşină şi cu aceasta. Toate ele-
mentele de conţinut, textele, desenele, ilustraţiile şi alte 
reprezentări sunt protejate conform normelor referitoare 
la drepturile de autor şi fac obiectul normelor de propri-
etate intelectuală. Orice formă de utilizare abuzivă este 
pasibilă de pedeapsă.

Acest manual in intregime sau parte a lui nu poate fi 
transferat catre terti sau copiat sub nici o forma si conti-
nutul nu poate fi utilizat sau comunicat fara acordul scris 
al producatorului. 
Încălcarea acestor obligaţii îndreptăţeşte la solicitarea 
de despăgubiri. Sunt rezervate şi drepturi suplimentare. 
Ne rezervăm dreptul de a valorifica toate drepturile de 
proprietate industrială.

Observaţie:
Acest simbol indică recomandări şi informaţii care trebuiesc respectate pentru o utilizare eficientă şi fără de-
ranjamente a maşinii.
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1.4 Răspunderea şi garanţia

Toate datele şi indicaţiile din prezentele instrucţiuni 
de utilizare au fost redactate cu respectarea normelor 
valabile, a stadiului tehnicii, precum şi a experienţei şi a 
informaţiilor obţinute de noi de-a lungul timpului. Înainte 
de începerea oricăror lucrări la maşină şi cu aceasta, 
este necesară citirea cu atenţie a prezentelor instrucţiuni 
de utilizare! Pentru defecţiunile şi prejudiciile cauzate 
ca urmare a nerespectării instrucţiunilor de utilizare, 
producătorul nu preia nici un fel de răspundere. Textul şi 
ilustraţiile nu corespund în mod obligatoriu furnizării. 

Imaginile şi graficele nu corespund scalei 1:1. În 
cazul execuţiilor speciale, al opţiunilor suplimen-
tare comandate sau ca urmare a celor mai recente 
evoluţii tehnice, furnizarea poate diferi faţă de datele 
şi instrucţiunile descrise în acest document, precum şi 
faţă de ilustraţii. Dacă aveţi întrebări, vă rugăm să 
vă adresaţi producătorului. Ne rezervăm dreptul de a 
efectua modificări tehnice cu privire la produs în cadrul 
îmbunătăţirii instrucţiunilor de utilizare şi al perfecţionării 
acestora.

1.5 Declaraţia de garanţie
Perioada pentru care se acordă garanţia se orientează 
în funcţie de reglementările naţionale şi poate fi 
 consultată la adresa de Internet www.felder-group.com.

1.6 Piese de schimb

În cazul utilizării unor piese de schimb neautorizate, 
toate pretenţiile la garanţie, service, despăgubire 
şi răspundere civilă împotriva producătorului sau a 
împuterniciţilor, distribuitorilor şi reprezentanţilor acestuia 

îşi pierd valabilitatea.
A se folosi numai piese de schimb originale ale 
producătorului.

1.7 Eliminarea

În cazul în care se doreşte casarea maşinii după expi-
rarea duratei de viaţă, toate componentele trebuiesc 
separate în funcţie de clasele de materiale pentru a per-
mite o valorificare ulterioară sau o casare diferenţiată. 
Întreaga structură este alcătuită din oţel, motiv pentru 
care este posibilă realizarea unei separări fără pro-
bleme.  

În plus, acest material este uşor de eliminat, nu reprezintă 
o poluare pentru mediu şi nu prezintă pericol pentru 
siguranţa personalului. La eliminare este necesară re-
spectarea prevederilor internaţionale şi a reglementărilor 
valabile în ţara de destinaţie, cu aplicarea suplimentară 
a tuturor normelor aplicabile de protecţie a mediului. 

Date generale

Atenţie! Daune materiale!
Piesele de schimb necorespunzătoare sau cu defecte pot duce la deteriorări, la o funcţionare 
necorespunzătoare sau la defectarea totală a maşinii.

Observaţie: Piesele de schimb originale, a căror utilizare este autorizată, sunt menţionate într-un catalog sepa-
rat de piese de schimb anexat maşinii.

Atenţie! Deşeurile electrice, componentele electronice, lubrifianţii şi alte materiale auxiliare reprezintă deşeuri 
speciale, eliminarea acestora fiind permisă numai firmelor specializate şi autorizate în acest scop!
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2 Siguranţa
Maşina este realizată conform regulilor tehnice în 
vigoare şi recunoscute la data conceperii şi execuţiei 
acesteia, fiind considerată ca oferind siguranţă în exp-
loatare.
Această maşină poate fi o sursă de pericole în cazul în 
care nu este utilizată de personal instruit corespunzător, 
dacă este folosită incorect sau dacă se încalcă destinaţia 
de exploatare. Capitolul „Siguranţă“ oferă o imagine 
generală asupra tuturor aspectelor de siguranţă necesare 

pentru o protecţie optimă a persoanelor, precum şi pen-
tru operarea în siguranţă şi fără deranjamente a maşinii.
Suplimentar, celelalte capitole ale acestor instrucţiuni de 
utilizare conţin indicaţii de siguranţă concrete, marcate 
cu simboluri, pentru prevenirea pericolelor. În plus, este 
necesară respectarea pictogramelor, a plăcuţelor şi 
a inscripţionărilor aplicate la nivelul maşinii. Nu este 
permisă îndepărtarea acestora. Ele se vor menţine într-o 
stare lizibilă.

2.1 Utilizarea conform destinaţiei
Echipamentul descris in acest manual este destinat numai 
pentru procesarea lemnului si a altor materiale similare. 
Prelucrarea altor materiale decât cea a lemnului este 
permisă numai după obţinerea consimţământului scris 
din partea producătorului. Siguranţa în exploatare este 
garantată numai în cazul în care maşina este utilizată 
conform destinaţiei.

Din categoria utilizării conform destinaţiei prevăzute face 
parte şi respectarea corectă a condiţiilor de exploatare, 
precum şi a prevederilor şi indicaţiilor din instrucţiunile 
de utilizare.
Este permisă utilizarea maşinii numai cu piese şi acceso-
rii originale ale producătorului.

2.2 Conţinutul instrucţiunilor de utilizare
Orice persoană împuternicită să execute lucrări la 
maşină sau cu aceasta trebuie să citească şi să înţeleagă 
instrucţiunile de utilizare înainte de a începe lucrările la 
nivelul maşinii. Această prevedere se aplică şi în situaţia 
în care persoana respectivă a mai lucrat cu o asemenea 
maşină sau cu o maşină similară sau dacă a fost  
instruită de către producător.

Cunoaşterea conţinutului instrucţiunilor de utilizare 
reprezintă una dintre condiţii pentru a putea proteja per-
sonalul împotriva pericolelor, precum şi pentru a putea 
evita erorile, ceea ce duce la exploatarea în siguranţă şi 
fără perturbări a maşinii. Se recomandă beneficiarului 
să solicite personalului confirmarea faptului că a luat la 
cunoştinţă conţinutul prezentelor instrucţiuni de utilizare.

2.3 Modificări şi transformări la nivelul maşinii
Pentru evitarea pericolelor şi garantarea unei 
performanţe optime, nu este permisă efectuarea de 
completări sau transformări la nivelul maşinii neaprobate 
explicit de către producător.
Toate pictogramele, panourile şi inscripţionările tre-

buiesc menţinute într-o formă lizibilă şi nu se permite 
îndepărtarea acestora. Pictogramele, panourile şi 
inscripţionările deteriorate sau ilizibile trebuiesc înlocuite 
fără întârziere.

Siguranţa

Atenţie! Orice altă utilizare diferită sau care contravine destinaţiei este interzisă şi este considerată 
neconformă. Sunt excluse pretenţiile de orice natură la adresa producătorului, respectiv la adresa persoanelor 
împuternicite de acesta în cazul utilizării neconforme destinaţiei prevăzute pentru maşină. Pentru toate pre-
judiciile generate ca urmare a utilizării fără respectarea destinaţiei prevăzute, răspunderea aparţine exclusiv 
utilizatorului.
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2.4 Răspunderea utilizatorului

Aceste instrucţiuni de utilizare trebuiesc păstrate în imedi-
ata apropiere a maşinii, fiind accesibile în orice mo-
ment persoanelor care utilizează maşina. Este permisă 
utilizarea maşinii numai în stare tehnică ireproşabilă 
şi care să confere siguranţă în exploatare. Înainte de 
fiecare pornire, maşina trebuie verificată cu privire la 
deficienţele evidente şi la starea intactă. Indicaţiile din 
instrucţiunile de utilizare trebuiesc respectate integral şi 
fără excepţii!
Pe lângă instrucţiunile de siguranţă şi indicaţiile din pre-
zentele instrucţiuni de utilizare, se vor respecta şi se vor 

aplica normele pentru prevenirea accidentelor în vigoare 
la locul folosirii maşinii, precum şi reglementările cu 
caracter general în domeniul siguranţei şi cele referitoare 
la protecţia mediului.
Beneficiarul şi personalul autorizat de acesta răspund 
pentru exploatarea ireproşabilă a maşinii, precum şi 
pentru stabilirea clară a competenţelor la efectuarea 
lucrărilor de instalare, operare, întreţinere şi curăţare a 
maşinii. Maşina, sculele şi accesoriile trebuie depozitate 
în aşa fel încât să nu fie accesibile copiilor.

2.5 Cerinţe la adresa personalului
Lucrările la maşină şi cu aceasta pot fi efectuate numai 
de personal specializat, autorizat şi instruit. Personalul 
trebuie să dispună de instruire cu privire la pericolele 
care pot apărea, precum şi la funcţiile maşinii. Din 
categoria personalului specializat fac parte persoanele 
care, conform instruirii, cunoştinţelor şi experienţei de 
specialitate, precum şi cunoaşterii normelor aplicabile, 
pot evalua activităţile care le sunt încredinţate şi pot 
identifica pericolele posibile. În situaţia în care persona-
lul nu dispune de cunoştinţele necesare, acesta trebuie 
instruit. Competenţele pentru efectuarea de lucrări la 
maşină şi cu aceasta (instalare, operare, întreţinere, 
reparaţii) trebuiesc stabilite clar şi respectate. La maşină 
şi cu aceasta se pot efectua operaţiuni numai de către 

persoanele despre care se ştie că îşi execută lucrările 
în mod corespunzător. Se va evita orice regim de lucru 
care afectează siguranţa persoanelor, a mediului sau 
a maşinii. Persoanelor aflate sub influenţa drogurilor, a 
alcoolului sau a unor medicamente care afectează capa-
citatea de reacţie li se interzice din principiu efectuarea 
oricăror lucrări la maşină. La selectarea personalului se 
vor respecta prevederile specifice cu privire la vârstă şi la 
profesie în vigoare la locaţia de utilizare a maşinii. Ope-
ratorul trebuie să se asigure că persoanele neautorizate 
vor păstra o distanţă de siguranţă corespunzătoare faţă 
de maşină. Personalul are obligaţia de a comunica fără 
întârziere operatorului modificările survenite la maşină 
care pot afecta siguranţa.

2.6 Siguranţa muncii
Prin respectarea instrucţiunilor de siguranţă menţionate şi 
a reglementărilor din prezentele instrucţiuni de utilizare 
pot fi evitate în mare măsură daunele materiale şi umane 
pe parcursul operaţiunilor efectuate cu şi la nivelul 
maşinii. Nerespectarea acestor instrucţiuni poate duce la 
punerea în pericol a persoanelor şi la deteriorarea sau 
distrugerea maşinii. În cazul nerespectării instrucţiunilor 

de siguranţă şi a indicaţiilor din prezentele instrucţiuni 
de utilizare, precum şi a regulilor de prevenire a acci-
dentelor aplicabile pentru domeniul de utilizare sau a 
normelor generale de siguranţă, este exclusă orice formă 
de răspundere civilă şi obligaţie de despăgubire din 
partea producătorului sau a persoanelor împuternicite de 
acesta.

Siguranţa
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2.7 Echipamentul personal de protecţie

În cazul lucrărilor efectuate la maşină şi cu aceasta se 
vor respecta din principiu următoarele interdicţii:

Îmbrăcăminte de protecţie
Îmbrăcăminte de lucru strânsă pe corp (rezistenţă ridicată la rupere, fără mâneci largi).

Este interzisă operarea cu părul lung fără utilizarea unei plase de păr.

Este interzisă utilizarea mănuşilor!

În cazul lucrărilor la maşină şi cu aceasta se vor purta neapărat:

Încălţăminte de siguranţă
Pentru protejarea împotriva pieselor grele în cădere şi a alunecării pe suprafeţe neaderente.

Căşti de protecţie
Pentru protecţia împotriva vătămării auzului.

2.8 Pericole care pot fi generate de maşină
Maşina a fost supusă unei evaluări a pericolelor. 
Construcţia şi execuţia maşinii, bazate pe această evalu-
are, corespund stadiului actual al tehnicii.
În cazul utilizării conform destinaţiei, maşina prezintă 
siguranţă în exploatare.

Cu toate acestea se menţin anumite riscuri reziduale!
Maşina funcţionează la o tensiune electrică ridicată.

• Înaintea lucrărior de întreţinere, de curăţare şi de 
reparare a maşinii, a se decupla şi asigura împotriva 
unei porniri accidentale.

• Atunci cand efectuati lucrari la echipamentul electric 
asigurati-va ca alimentarea cu curent electric este 

intrerupta.
• Nu este permisă îndepărtarea dispozitivelor de 

siguranţă sau scoaterea acestora din funcţiune prin 
intermediul unor modificări.

Siguranţa

Atenţie! Pericol de electrocutare!
Energia electrică poate genera vătămări corporale foarte grave. Izolaţiile sau componentele deteriorate 
reprezintă pericol de moarte prin electrocutare.
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Instrucţiuni generale de siguranţă:
• Pericol de rănire prin tăiere, în special la înlocuirea 

sculei.
• Pericol de accident datorat  reperelor şi fragmentelor 

acestora proiectate prin centrifugare (de ex. crengi, 
resturi de tăiere).

• Pericol de rănire ca urmare a reculului  
piesei de prelucrat.

• Vătămarea auzului ca urmare a poluării sonore.
• Periclitarea sănătăţii datorită cantităţilor mari de praf, 

în special în cazul prelucrării lemnului de esenţă tare.
• Pericol datorat, presării, tăierii, prinderii, încâlcirii, 

loviturii, retezării și amputării.

în funcţie de echipare:
• Pericol de accident la contactul cu pânza de ferăstrău 

și/sau de incizor aflată în rotire.
• Pericol de accidentare la contactul cu freza aflată în 

funcţiune.
• Pericol de rănire la atingerea arborelui de rindeluire 

care se roteşte (Scul[ de găurit).
• Pericol de accidentare datorat fragmentelor de repere 

proiectate prin centrifugare (de ex. bucăţi tăiate).
• De aceea, nu staţionaţi niciodată direct în faţa liniei 

de tăiere a pânzei (în timpul prelucrării sau la  
ralanti).

2.9 Riscuri reziduale

2.10 Instrucţiuni de siguranţă privind bateriile

Unele subansambluri ale maşinii funcţionează cu baterii 
(în funcţie de echipare).

• Bateriile pot provoca decesul în cazul înghiţirii. Nu 
lăsaţi bateriile la îndemâna copiilor. Dacă a fost 
înghiţită o baterie, adresaţi-vă imediat unui medic.

• Dacă se utilizează necorespunzător, lichidul se poate 
scurge din baterii. Acestea pot duce la iritaţii ale 
pielii. Evitaţi contactul cu lichidul scurs.  

La contactul cu lichidul, clătiţi cu apă din abundenţă. 
Dacă lichidul intră în contact cu ochii, clătiţi imediat 
cu apă timp de 10 minute şi consultaţi neîntârziat un 
doctor.

• Nu aruncaţi bateriile în foc şi nu le expuneţi tempera-
turilor ridicate. Pericol de explozie.

• Scoateţi bateriile din maşină după descărcarea ace-
stora. Astfel sunt evitate deteriorările care pot rezulta 
din scurgerea lichidului.

• Nu aruncaţi bateriile uzate în gunoiul menajer. 
Eliminaţi bateriile în mod ecologic.

Siguranţa

Atenţie! Pericol de rănire sau de moarte!

Atenţie! Pericol de accidentare!
Luati in considerare anumite riscuri atunci cand lucrati la utilaj chiar daca respectati toate masurile de siguran-
ta:

Atenţie! Daune materiale!
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 Mașina Maşină de frezat cu masă F 3 e-classic
 Lungime A 830 mm
 Lungime: masa maşinii B 1000 mm
 Lăţimea totală C1 775 mm
 Lăţimea totală C2 110 mm
 Lăţimea mesei culisante D 550 mm
 Înălţimea de lucru (circa) E 888 mm
 Înălţimea totală F 1350 mm
 Greutate net *) 330 kg

 Maşina cu ambalaj
 Lungime x Lăţime 1470 x 1160 mm
 Înălţime 1200 mm
 Greutate (circa)* 300 kg

*) în cazul echipării standard

3 Date tehnice

3.1 Dimensiuni şi greutate

Date tehnice
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 Motorul cu curent alter-
nativ

Motor cu curent trifazic

 Tensiune motor 1x 230 V 3x 400 V
 Frecvenţă motor 50/60 Hz 50/60 Hz
 Tipul de protecţie IP 55 IP 55

 Puterea motorului S6-40 %*) 3 kW 3 kW

*) S6 = Regim în sarcină şi regim intermitent; 40% = durată relativă de comutare

3.2 Condiţii de exploatare şi depozitare

3.3 Cuplarea electrică

Date tehnice

3.4 Motorul de antrenare

Valorile efective sunt menţionate pe plăcuţa de fabricaţie.

 Temperatura de exploatare/încăperii +10 până la +40°C
 Temperatura de depozitare –10 până la +50 °C

 Tensiunea reţelei electrice conf. plăcuţei de fabricaţie ±10%
 Element de siguranţă vezi schema electrică
 Cablul de conexiune (H07RN-F) 3x2,5 mm²/ 5x2,5 mm²
 Caracteristică de declanşare C (D*) 

*) daca pornirea se face lent atunci cand este cauzata de deplasarea unor mase mari

3.5 Exhaustare

  Opritor de frezare 
 Gura de exhaustare Ø 120 mm
 Viteza min. a aerului 20 m/s
 Nivelul de depresurizare min. 470 Pa
 Debit volumetric min. (la 20 m/s) 814 m³/h
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3.7 Emisia sonoră

Valorile menţionate sunt valori de emisie, deci nu sunt 
valorile garantate ale locului de muncă. Deşi există o 
legătură între nivelele de emisii şi imisii, nu se poate 
concluziona în mod sigur dacă sunt necesare măsuri 
suplimentare de siguranţă. Factorii care pot influenţa 
la momentul actual nivelul de imisii existent la locul de 
muncă includ durata de acţionare, specificitatea spaţiului 
de lucru, alte influenţe de mediu. Valorile admise la locul 
de muncă pot de asemenea varia în funcţie de ţară. 

Această informaţie va permite însă utilizatorului să reali-
zeze o mai bună evaluare a pericolelor şi a riscurilor. În 
funcţie de locul de amplasare şi de alte condiţii specifice, 
valorile apărute cu privire la emisii pot diferi semnificativ 
faţă de valorile menţionate.

Date tehnice

3.6 Emisia de praf

Zonele de lucru ale acestui echipament respecta stan-
dardele BGI 739-1 si sunt clasificate ca avand expunere 
redusa la praf.

Nivelul maxim al concentratiei de praf inhalabil 
(2 mg / m³) nu va fi depasit.

Acestea se aplica exclusiv in cazul respectarii conditiilor 
specificate in sectiunea >Prelucrare<.

A se vedea capitolul >Amplasarea şi instalarea<

Observaţie:

Pentru a menţine un nivel scăzut al emisiilor de zgomot, utilizaţi întotdeauna scule bine ascuţite şi respectaţi 
turaţia corectă.

Se va utiliza neapărat protecţie auditivă, dar acesta nu înlocuieşte obligaţia de ascuţire corespunzătoare a 
sculelor.

Toate datele in dB (A) şi pentru valorile de emisii mentionate se aplică un supliment datorat nesiguranţei de 
măsurare 4 dB (A).

 Ralanti Prelucrare
 Nivelul de intensitate acustică 
 (EN ISO 3746)
 Valorile emisiilor la locul de muncă 
 (EN ISO 11202)
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Utilizaţi doar scule de frezat,
• a căror turaţie maximă permisă este mai mare decât turaţia axului de frezare
• care corespund normelor DIN EN 847-1 şi
• care sunt marcate cu simbolul ”MAN” sau ”Test BG”!

3.8 Scule

Observaţie: Vă recomandăm utilizarea exclusivă a sculelor HAMMER originale (catalogul HAMMER).

Date tehnice

Atenţie! Pericol de accidentare!
Turaţia maximă specificată pentru sculă nu trebuie depăşită niciodată!

 
 Latimea mesei de prelucrare (Ø) 180 mm
 Freză-Ø max.
   apărătoare pentru freză 230 mm
   Protecţie la crestare 275 mm
 Ax-Ø Standard 30 mm
   opţional 1 Ax pentru viteze mari
   opţional 2 1 inch
 Turaţie fixă 3000/6000/8000/10000 min-1
 Turaţia Ax pentru viteze mari 14000 min-1
 Înălţimea axului frezei deasupra mesei (Înălţime utilizabilă) 100 mm
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4 Transportul, ambalarea şi depozitarea

4.1 Indicaţii de siguranţă

Transportul, ambalarea şi depozitarea

4.2 Inspectarea după transport

Livrarea va fi verificată fără întârziere după primire pen-
tru a determina caracterul complet şi a identifica eventua-
lele defecţiuni survenite pe parcursul transportului.
În cazul unor deteriorări exterioare vizibile, nu acceptaţi 
livrarea sau efectuaţi acest demers cu rezerve. Menţionaţi 
volumul daunelor în documentele de transport/borderoul 

de livrare a transportatorului. Formulaţi reclamaţii.
Reclamaţi fără întârziere deficienţele care nu au fost 
identificate, având în vedere faptul că cererile de 
despăgubire pot fi formulate numai pe parcursul ter-
menelor de reclamaţie valabile.

4.3 Ambalajul

În cazul în care nu a fost încheiat un acord cu privire la returnarea ambalajelor, materialele vor fi sortate în funcţie de 
tip şi dimensiune şi reutilizate sau predate centrelor de reciclare.

Observaţie: Recomandări pentru protecţia mediului!
Ambalajele sunt materii prime importante şi pot fi utilizate în continuare în numeroase situaţii sau prelucrate şi 
refolosite în mod corespunzător.

Atenţie! Eliminarea ambalajelor se va realiza întotdeauna cu respectarea normelor de protecţie a mediului 
şi a reglementărilor locale valabile cu privire la evacuarea deşeurilor. Dacă este cazul, însărcinaţi o firmă 
specializată în reciclarea deşeurilor.

Atenţie! Pericol de accidentare!
La transport, respectiv la încărcare şi descărcare există pericol de rănire datorită pieselor desprinse.

Atenţie! Daune materiale!
Maşina poate fi deteriorată sau distrusă prin transportul necorespunzător.

Din acest motiv este necesară respectarea exactă a  
următoarelor instrucţiuni de siguranţă:

• Nu suspendaţi niciodată greutăţi deasupra  
persoanelor.

• În orice situaţie, mişcaţi maşina cu grijă şi cu  
prudenţă maximă.

• Folosiţi numai mijloace de ridicare a greutăţilor şi  
mecanisme de ridicare corespunzătoare cu o  
capacitate portantă suficientă.

• Maşina nu trebuie ridicată niciodata prin prindereă 
de elementele proeminente (de ex. de masa 
culisantă).

• La transport trebuie să se ţină cont de centrul de  
greutate (pericol de răsturnare).

• Asiguraţi echipamentul împotriva unei alunecări  
laterale.

• Cablurile, curelele sau alte utilaje de ridicare trebuie 
prevăzute cu un cârlig de siguranţă.

• Nu este permisă utilizarea de cabluri fisurate sau 
uzate.

• Cablurile şi curelele nu trebuie să prezinte noduri.
• Cablurile şi curelele nu trebuie să atingă canturi 

ascuţite.
• Efectuaţi transportul cu evitarea tuturor surselor de 

pericol. Astfel se evită eventualele prejudicii care pot 
apărea în timpul transportului.

• Se vor evita şocurile mecanice. 
În cazul unui transport naval, maşina trebuie 
ambalată etanş şi protejată împotriva coroziunii 
(agent sicativ).
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Mașina este livrată pe un palet, cu toate componentele 
montate.

Mașina este fixată de palet cu un etrier de transport.

Înainte de transportul către locul de amplasare 
îndepărtaţi etrierul de a transportului.

Maşina poate fi transportată cu macaraua, motostivui-
torul, transpaletul sau un dispozitiv de deplasare. 

!Etrier de transport

4.5.1 Siguranţe de transport

Fig. 4-1: Siguranţe de transport

4.5 Transport

4.4 Depozitarea

Ambalajul se va menţine închis până la montare/instalare, cu respectarea marcajelor de amplasare şi depozitare 
aplicate pe exterior.

Ambalajele vor fi depozitate numai în următoarele condiţii:

• Nu este permisă depozitarea în aer liber.
• Se vor depozita în locuri uscate şi fără praf.
• Nu se vor expune la medii agresive.
• Se vor feri de razele soarelui.
• Se vor evita şocurile mecanice.
• Temperatură de depozitare: –10 până la +50 °C.
• Umiditate atmosferică maximă: 60 %.
• Se vor evita variaţii mari de temperatură (formarea 

de apă condensată).
• Se vor lubrifia toate componentele descoperite ale 

echipamentului (protecţie anticorozivă).

• În cazul unei depozitări mai îndelungate (> 3 luni) se 
vor lubrifia toate componentele descoperite ale echi-
pamentului (protecţie anticorozivă). Se va verifica 
periodic starea generală a tuturor componentelor şi a 
ambalajului. În caz de necesitate, se va împrospăta 
sau se va înlocui soluţia de conservare.

• În cazul depozitării într-o încăpere cu nivel ridicat de 
umiditate, echipamentul va fi ambalat etanş şi prote-
jat împotriva coroziunii (soluţie de uscare).

Transportul, ambalarea şi depozitarea

Atenţie! Daune materiale!
Transportul echipamentului se realizează numai în conformitate cu instrucţiunile de transport, respectiv de montaj 
anexate!
Nu este permisă ridicarea mașinii prin prindere de masa de lucru, de masa culisantă sau de traiectoria 
principală! Cablurile, curelele şi lanţurile se leagă numai de suporturi.

Observaţie:
Lăţimea de transport este mai mică de 1000 mm. Astfel este posibil transportul, prin deschiderile de uşi.
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4.5.2 Transportul cu macaraua

Fig. 4-2: Transportul cu macaraua

Pentru transport se utilizează doar cabluri sau lanţuri.

Se trec cabluri sau lanţuri prin decupajele din batiul 
maşinii.

!Curele

4.5.3 Transportul cu motostivuitorul

Deplasaţi motostivuitorul astfel încât barele să intre în 
decupajul batiului.

!Decupajul din batiul maşinii

Fig. 4-3: Transportul cu motostivuitorul

Transportul, ambalarea şi depozitarea

Atenţie! Daune materiale!
Nu este permisă ridicarea mașinii prin prindere de masa de lucru, de masa culisantă sau de traiectoria 
principală! 
Dispozitivele de ridicare trebuiesc verificate în privinţa capacităţii portante suficiente, trebuind asigurate contra 
alunecării.
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4.5.4 Transportul cu transpaletul

Fig. 4-4: Transportul cu transpaletul

Pentru descărcarea de pe palet se utilizează o rampă 
similară imaginii de alături.

1. Deplasaţi barele transpaletului în decupajul batiului.
2. Transportaţi mașina de pe palet cu transpaletul.

!Decupajul din batiul maşinii
"Rampă

Transportul, ambalarea şi depozitarea

Atenţie! Pericol de accidentare datorat greutăţii proprii foarte mari
Pentru o descărcare fără probleme, în funcţie de echipare, sunt necesare două până la trei ajutoare suplimen-
tare.
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5 Amplasarea şi instalarea

5.1 Indicaţii de siguranţă

• Înainte de montare şi instalare se va verifica inte-
gritatea maşinii şi a componentelor acesteia, cât şi 
starea tehnică ireproşabilă.

• Acordaţi atenţie ordinii şi curăţeniei la locul de  
muncă. Componentele şi sculele demontate, respectiv 
împrăştiate la întâmplare reprezintă surse de pericol.

• A se asigura suficient spaţiu de mişcare. În cazul 
în care nu există suficient spaţiu faţă de mașinile, 
pereţii sau alte obiecte din apropiere, reperele de-
plasate forţat prezintă pericol la tăiere.

• Dispozitivele de protecţie se vor instala 
corespunzător şi se va verifica funcţionarea acestora.

5.2 Necesarul de spaţiu

Fig. 5-1: Cerinţe de spaţiu/Dimensiuni

Condiţiile locului de amplasare:
• Temperatura de exploatare / a camerei:  

+10 până la  40 °C
• Stabilitate şi capacitate portantă suficientă a  

suprafeţei de lucru
• Iluminaţie suficientă la nivelul locului de muncă
• Ecranare sau distanţă suficientă faţă de locurile de 

muncă învecinate

Pentru deservire şi întreţinere, în jurul maşinii trebuie 
păstrat un spaţiu liber de cel puţin 2000 mm.

Amplasarea şi instalarea

Atenţie! Daune materiale!
Este permisă exploatarea maşinii numai la o temperatură de exploatare/temperatură a încăperii de +10 până 
la +40°C. În caz de nerespectare intervin deteriorări în timpul depozitării!

Atenţie! Pericol de accidentare! O maşină incompletă, defectă sau deteriorată poate duce la vătămări corpo-
rale, respectiv la daune materiale majore. Este permisă montarea şi instalarea numai dacă maşina (şi compo-
nentele sale) sunt intacte.

Atenţie! Pericol de accidentare! Montarea şi instalarea necorespunzătoare poate duce la daune umane, 
respectiv materiale majore. Aceste lucrări sunt permise doar personalului autorizat, instruit şi care cunoaşte 
modalitatea de funcţionare a maşinii, cu respectarea tuturor cerinţelor de siguranţă.

Atenţie! Pericol de electrocutare!
Lucrările la nivelul echipamentelor electrice pot fi efectuate numai de către personal de specialitate calificat, cu 
respectarea normelor de siguranţă.
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1. Mașina se transportă către locul de amplasare 
conform indicaţiilor din capitolul „Transport” și 
ainstrucţiunilor de transport, respectiv de montare.

2. Pentru asigurarea unei funcţionări precise și sigure, 
mașina se aliniază cu un poloboc.

 Dacă spaţiul de amplasare prezintă denivelări, 
aliniaţi maşina prin introducerea unui obiect sub 
aceasta.

!Poloboc
"Corectare

Fig. 5-3: Fixarea în pardoseală

3. În caz de necesitate, maşina poate fi înşurubată în 
pardoseală cu ajutorul unor etriere de transport.

4. Toate componentele descoperite ale echipamentului 
vor fi curăţătate cu soluţie anticorozivă.

!Etrier de transport

5.4 Ajustarea roţii de reglare sistem

În urma transportului, ceasurile de afişare se pot deregla.
Pentru o reglare precisă, scoateţi ceasul din roata de 
mână desfăcând şurubul de blocare şi rotiţi până când 
este afişată valoarea măsurată a unui reper de probă 
prelucrat anterior.
Introduceţi din nou ceasul în roata de reglare şi fixaţi-l cu 
ajutorul şurubului de blocare.

!Ceas de afişare
"Şurub de strângereFig. 5-4: Roata de reglare sistem

5.3 Amplasarea şi alinierea maşinii

Fig. 5-2: Alinierea mașinii

Amplasarea şi instalarea
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5.5 Exhaustare

Atenţie! Pericol de accidentare! Furtunele de absorbţie trebuie să fie greu inflamabile şi bune conducătoare 
electric! Folosiţi de aceea numai furtune de absorbţie originale HAMMER!

Observaţie: Din principiu orice maşină trebuie exhaustată la utilizare. Ca accesoriu este disponibilă o priză cu 
pornire  
temporizată.

• În plus, puterea de exhaustare trebuie să fie suficient 
de mare pentru a produce depresiunile necesare şi o 
viteză a aerului de 20 m/s în punctul de racordare. 
(vezi „Date tehnice“)

• Verificaţi viteza aerului înainte de prima punere în  
funcţiune şi după modificări esenţiale.

• Dispozitivul de exhaustare trebuie verificat înainte 
de prima punere în funcţiune, precum şi zilnic în 
privinţa deficienţelor evidente, cât şi lunar în privinţa 
eficienţei.

• Exhaustarea trebuie racordată la maşină astfel încât 
să funcţioneze obligatoriu concomitent cu maşina.

• Furtunele de exhaustare trebuie să prezinte conducti-
bilitate electrică şi să fie inpământate pentru a preve-
ni încărcarea electrostatică.

• Pentru curăţarea prafului depus utilizaţi numai  
procedee de exhaustare care nu ridică mult praful.
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5.6 Cuplarea electrică

Observaţie: Fără aprobarea explicită din partea departamentului de service HAMMER nu este permisă deschi-
derea tabloului de comandă aflat la maşină. În cazul nerespectării acestei obligaţii toate drepturile de garanţie 
încetează.

Observaţie: Cablul de alimentare cu energie electrică a maşinii este livrat cu capăt liber, adică fără ştecher.
Cablul de alimentare cu energie electrică a echipamentului trebuie prevăzut de către client cu un ştecher care 
corespunde prevederilor naţionale specifice şi recomandat pentru alimentarea cu energie electrică.

Atenţie! Daune materiale!
Maşina trebuie asigurată cu ajutorul unei siguranţe automate.

Atenţie! Daune materiale!
Înainte de conectarea alimentării cu energie electrică este necesară compararea datelor de pe plăcuţa de 
fabricaţie cu datele specifice reţelei de energie electrică. Se va conecta numai dacă acestea sunt identice. Sursa 
de curent trebuie să prezinte dispozitivul de conectare corespunzător (CEE în cazul motorului trifazic).

Cerinţe cu privire la conexiunile electrice:
• Echipamentul trebuie inpământat cu un conductor de 

protecţie.
• Variaţiile de tensiune din reţeaua de energie electrică 

nu au voie să depăşească limita maximă de ±10%.
• Tabloul de comandă trebuie prevăzut cu un 

întrerupător de putere (DIN VDE 0641). 
Număr de poli: 3 (motor cu curent alternativ)

• Este permisă operarea maşinii numai în reţele TN (cu 
conductor neutru împământat) (numai 3x400V)

• Cablul de conexiune H07RN-F minim 5x 2,5 (motor 
cu curent trifazic) respectiv 3x 2,5 (motor cu curent 
alternativ).

• Element de siguranţă/Cablul de conexiune: 
vezi „Date tehnice“

• Alimentarea cu energie electrică trebuie protejată 
împotriva defecţiunilor (de exemplu tub armat).

• Cablurile de conectare trebuie montate astfel încât 
să nu apară puncte de îndoire şi frecare sau sa 
genereze pericol de împiedicare.

1. Reglati modul de schimbare pe direcţia de rotaţie 
selectati - Porniţi scurt mașina.

2. La pornirea motorului se verifică direcţia de rotaţie.
3. În cazul în care este necesară modificarea direcţiei 

de rotaţie, modificaţi 2 faze la nivelul cablului de 
alimentare.

Amplasarea şi instalarea

Fig. 5-5: Direcţia de rotaţie a motorului

Atenţie! Pericol de electrocutare!

Lucrările la nivelul echipamentelor electrice pot fi efectuate numai de către personal de specialitate calificat, cu 
respectarea normelor de siguranţă.

Verificarea impendantei precum si a rezistentei totale a dispozitivului de protectie la suprasarcina trebuie sa se 
faca la locul unde se va efectua instalarea si punerea in functiune!
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Maşină de frezat cu masă
F 3 e-classic

Panoul de operare
!Buton verde - agregatul de frezat PORNIT
"Buton roşu - maşină OPRITĂ 

(= Bec de avertizare - Sens de funcţionare pentru 
prelucrarea pe partea stângă freză)

#Comutator de sens
$Reglarea înălţimii frezei (Maner de reglaj rotativ)
%Geam de inspectare - Turaţie freză

6 Structura

6.1 Prezentare generală F 3 e-classic

Structura

Fig. 6-1: Prezentare generală

Fig. 6-2: Panoul de operare F 3 e-classic

6.2 Elemente de operare şi afişare

!Întrerupătorul principal (în funcţie de echipare)
"Panoul de operare
#Masa mașinii
$Opritor de frezare
%Gura de exhaustare 120 mm
&Elemente de operare - Unitate de frezare
/Uşă
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6.3 Plăcuţa de fabricaţie

Plăcuţa de fabricaţie este fixată pe partea  
laterală a maşinii.

!Placă de construcţie

Fig. 6-3: Datele de pe plăcuţa de fabricaţie

Plăcuţa de fabricaţie conţine următoarele date:
• Denumirea tipului
• Numărul maşinii
• Tensiunea
• Faze
• Frecvenţa
• Puterea
• Voltajul
• Anul de fabricaţie
• Datele producătorului

Fig. 6-4: Plăcuţa de fabricaţie

Structura
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Structura

Montarea / Reglarea:
a se vedea capitolul >Reglarea şi echiparea<

Înşurubaţi dispozitivul de protecţie pentru freză cu 
şuruburi şi şaibe la capacul opritorului frezei..

Patina de presare verticală şi/sau arcul comprimat ori-
zontal trebuie adaptat.

!Dispozitiv de protecţie a frezei

6.4 Dispozitive de protecţie

6.4.1 Întrerupătorul final de siguranţă

Fig. 6-5: Se închide uşa

6.4.2 Dispozitiv de protecţie a frezei

Atenţie! Pericol de accidentare!
Pentru evitarea accidentelor, opritorul frezei trebuie să fie întotdeauna echipat cu dispozitivul de protecţie 
pentru freză!

Fig. 6-6: Dispozitiv de protecţie a frezei

Maşina dumneavostră este echipată cu întrerupătoare 
finale de siguranţă. Maşina funcţionează numai atunci 
când limitatorul de cursă din interiorul batiului maşinii 
este acţionat prin intermediul sistemului de zăvorâre.

Închideţi uşa şi zăvorâţi-o cu şurubul. 

!Uşă
"Şurub cu cap striat



27

Maşină de frezat cu masă
F 3 e-classic

6.4.3 Dispozitivul automat de frânare

Maşina dumneavoastră este echipată cu un dispozitiv 
automat de frânare. Este vorba de o frână (cu curent 
continuu) care nu necesită mentenanţă. Toate reglajele 
necesare au fost efectuate în fabrică.

În cazul eventualelor probleme, respectiv al erorilor de 
funcţionare, adresaţi-vă centrului de service FELDER KG.

Structura
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Reglarea înălţimii de frezare:
1. Opriţi maşina şi asiguraţi-o împotriva unei porniri  

 accidentale.
2. Reglaţi înălţimea frezei cu roata de reglare 

• în sensul acelor de ceasornic: mai înalt
• în sens invers acelor de ceasornic: mai mic

3. Pentru compensarea jocului filetului, reglaţi înălţimea 
de frezare întoteauna de jos în sus.

Observaţie: Accesorii importante
Ceasul digital se montează în rota de reglare sistem 
pentru reglarea înălţimii.
Cu ajutorul roţii cu ecran cu ceas este posibilă efectuarea 
de reglări cu o precizie de sutime de milimetru..

Pentru alte accesorii precum şi pentru aparate de ex-
haustare, a se vedea catalogul HAMMER

! Reglarea înălţimii frezei
" Afişaj digital

7 Reglarea şi echiparea - Unitate de frezare

7.1 Indicaţii de siguranţă

• Înainte de începerea lucrărilor, maşina trebuie să fie  
oprită şi asigurată împotriva unei porniri accidentale.

• Înainte de începerea lucrărilor a se verifica  
integritatea şi starea tehnică ireproşabilă a maşinii.

• A se asigura suficient spaţiu de mişcare.

• Acordaţi atenţie ordinii şi curăţeniei la locul de  
muncă. Componentele şi sculele demontate, respectiv 
împrăştiate la întâmplare reprezintă surse de pericol.

• Dispozitivele de protecţie se vor instala 
corespunzător şi se va verifica funcţionarea acestora.

Reglarea şi echiparea

Atenţie! Pericol de accidentare! Lucrările necorespunzătoare de reglare, respectiv de echipare pot duce la 
vătămări corporale, respectiv la daune materiale majore. Aceste lucrări sunt permise doar personalului 
autorizat, instruit şi care cunoaşte modalitatea de funcţionare a maşinii, cu respectarea tuturor cerinţelor de 
siguranţă.

Atenţie! Pericol de accidentare!
Efectuaţi toate lucrările de reglare, precum şi schimbarea sculelor numai cu mașina oprită.

7.2 Reglarea înălţimii de frezare

Fig. 7-1: Reglarea înălţimii/unghiului de frezare
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Maşină de frezat cu masă
F 3 e-classic

Montarea:
1. Trebuie să fie montat dispozitivul de protecţie pentru 

freză. 
În caz contrar, demontaţi.

2. Poziţionaţi opritorul frezei astfel pe masa maşinii, 
încât cele două şuruburi cu cap striat să poată fi 
înşurubate în găurile filetate.

3. Înşurubaţi şi strângeţi şurubul cu cap striat.
4. Racordaţi instalaţia de exhaustare Ø120 mm

!/ "Şurub cu cap striat
#Opritor de frezare
$Masa mașinii
%Orificii filetate
&Dispozitiv de protecţie a frezei

Reglare opritor freză:
1. Desfaceţi şurubul cu cap striat 1.
2. Reglaţi aproximativ opritorul frezei
3. Strângeţi şurubul cu cap striat 1.
4. Reglaţi fin opritorul frezei:

Rotiţi mânerul crestat până la atingerea poziţiei.
Reglarea este indicată pe scală.

5. Desfaceţi şurubul cu cap striat 2. 
Deplasaţi riglele spre stânga şi/sau dreapta, în 
poziţia necesară.
Strângeţi şurubul cu cap striat 2.

/Exhaustarea Ø120 mm
(Mâner striat
)Riglă de oprire la freză
BLScală

Reglarea şi echiparea

7.3 Opritor de frezare 

Atenţie! Pericol de accidentare!
Trebuie să fie montat dispozitivul de protecţie pentru freză - În caz contrar, demontaţi.

Observaţie:
Opritorul frezei „220” este potrivit pentru scule de frezat cu un diametru de până la 220 mm. Riglele opritoare 
au fiecare o lungime de 320 mm.

Fig. 7-2: Montarea opritorului frezei

Fig. 7-3: Reglare opritor freză

7.3.1 Opritor de frezare „220“ (Standard)
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7.3.2 Sistem cu multi-reglare a riglei de ghidare a frezei ( Dotare optionala)

1. adică, opritorul frezei îşi păstrează toate reglajele, 
chiar şi după ce a fost demontat şi remontat.

2. Opritorul este plasat pe masa maşinii cu componenta 
de ghidaj astfel încât bolţurile să se înclicheteze în 
orificiile de trecere din masa maşinii.

!Bolţuri
"Componentă de ghidaj
#Orificii de trecere

Observaţie:
Reglarea diametrului cercului de rotaţie se foloseşte pentru reglarea fină a întregului opritor de frezare în 
raport cu cercul de rotaţie al reperului şi este prevăzută cu un sistem de repetare automată

Observaţie:
Pentru asigurarea unei precizii în repetare după demontarea şi remontarea opritorului frezei, trebuie compen-
sat jocul bolţurilor, trăgând opritorul uşor în spate la reglare pe partea riglei reglabilă în adâncime.

3. După deschiderea şurubului de fixare pentru dia-
metrul cercului de rotaţie, ajustaţi aproximativ opritor-
ul de frezare la diametrul cercului de rotaţie al sculei. 

4. Strângeţi şurubul de fixare pentru diametrul cercului 
de rotaţie. 

5. Apoi, cu ajutorul roţii de reglare, reglaţi cu precizie 
opritorul în raport cu diametrul cercului de rotaţie al 
sculei. 

6. La scală se citeşte direct diametrul cercului de rotaţie 
a sculei, la care este adaptată rigla fixă.

7. După această reglare, fixaţi opritorul frezei cu 
şuruburile de blocare pe masa maşinii.

!Şurub de blocare a diametrului cercului de rotaţie
"Scală
#Maner de reglaj rotativ

Reglarea şi echiparea

Fig. 7-4: sistem de reglare MULTI-FINA

Fig. 7-5: Reglare diametru cerc de rotaţie
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7.3.3 Dispozitiv de protecţie a frezei

Atenţie! Pericol de accidentare!
Pentru evitarea accidentelor, opritorul frezei trebuie să fie întotdeauna echipat cu dispozitivul de protecţie 
pentru freză!

Montarea:
1. Desprindeţi șurubul cu cap striat.
2. Rabataţi capacul opritorului frezei în spate.
3. Înşurubaţi dispozitivul de protecţie pentru freză cu 

şuruburi şi şaibe la capacul opritorului frezei..
4. Rabataţi în faţă capacul opritorului frezei cu dispoziti-

vul de protecţie montat.
5. Fixaţi capacul opritorului frezei cu şuruburile cu cap 

striat.

!Șuruburi cu cap striat
"Şuruburi / Șaibe
#Capacul opritorului frezei
$Dispozitiv de protecţie a frezei

Reglarea:
Patina de presare verticală şi/sau arcul comprimat ori-
zontal trebuie adaptat.
1. Desfaceţi şurubul cu cap striat corespunzător.
2. Deplasaţi dispozitivul de protecţie pentru freză pe 

bare şi/sau în poziţia necesară.
3. Înşurubaţi strâns şurubul cu cap striat.

!Bare
"Şurub cu cap striat
#Arc comprimat
$Patină de presare

Reglarea şi echiparea

Fig. 7-6: Dispozitiv de protecţie a frezei

Fig. 7-7: Reglarea dispozitivului de protecție freză
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7.4 Rigle de siguranţă ( Dotare optionala)

Observaţie: Se recomandă ca la frezarea profilelor să se folosească  rigle de siguranţă (accesorii). Prin aceasta 
se urmăreşte funcţionarea continuă a maşinii, care va prezenta condiţii de siguranţă mai bune şi rezultate 
superioare din punct de vedere calitativ..

Montarea/demontarea:
Vezi instrucţiunile de montaj „Rigle de siguranţă“

Deplasarea:
1. Opriţi maşina şi asiguraţi-o împotriva unei porniri  

 accidentale.
2. Desprindeţi șurubul de strângere.
3. Deplasaţi pe înălţime rigla de siguranţă.
4. Strângeţi şuruburile de blocare.
5. Verificaţi dacă scula funcţionează fără impedimente. 

Scula de frezat nu trebuie să atingă rigla de 
siguranţă.

6. Verificaţi dacă riglele sunt poziţionate paralel cu 
masa maşinii.

Reglarea şi echiparea

!Şuruburi de blocare
"Rigle de siguranţă
#Riglă de oprire la freză

Fig. 7-8: Rigle de siguranţă
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Atenţie! Pericol de accidentare!
Efectuaţi toate lucrările de reglare, precum şi schimbarea sculelor numai cu mașina oprită.
Maşina se opreşte de la întrerupătorul principal.

7.5.1 Pregătire pentru schimbarea sculei

Reglarea şi echiparea

Atenţie! Pericol de accidentare!
Pericol de rănire prin tăiere, în special la înlocuirea sculei.

7.5 Înlocuirea sculei

Fig. 7-9: Pregătire pentru schimbarea sculei

1. Desfaceţi şurubul cu cap striat 1. (2 x)
2. Rabataţi în spate capacul opritorului frezei cu dis-

pozitivul de protecţie pentru freză montat.
3. Desfaceţi şurubul cu cap striat 2.
4. Depărtaţi riglele una de cealaltă cât mai mult posibil.
5. Rotiţi axul de frezare complet în sus.

!şurub cu cap striat 1
"şurub cu cap striat 2
#Capacul opritorului frezei
$Riglă de oprire la freză
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Atenţie! Pericol de accidentare!
Moment minim de strângere: 30 Nm!

Observaţie:
Vă recomandăm utilizarea exclusivă a sculelor HAMMER originale (catalogul HAMMER).
Consultati datele tehnice pentru scule de frezat autorizate.

7.5.2 Montarea/demontarea/înlocuirea sculei de frezare

Reglarea şi echiparea

Scule necesare:
• Cheie imbus 8 mm
• Cheie mecanică fixă 22 mm

1. Pregătire pentru schimbarea sculei.
2. Ţineţi strâns capacul axului de frezare cu o cheie.
3. Desfaceţi şurubul cu cap hexagonal cu cheia imbus
4. Îndepărtaţi capacul şi inelele axului de frezare.
5. Îndepărtaţi scula de frezat atunci când înlocuiţi, 

respectiv demontaţi scula.
6. Curăţaţi axul de frezare de praf şi aşchii.

7. La înlocuirea, respectiv montarea sculei:
 Pentru evitarea vibraţiilor, introduceţi cât mai adânc 

posibil scula de frezat în axul de frezat.
 Utilizaţi numărul necesar de inele pentru ax, astfel 

încât între capacul axului şi axul de frezare să existe 
un spaţiu de prindere suficient (cca. 8 mm).

 La demontarea sculei: 
Montaţi toate inelele pentru ax. Asiguraţi-vă că între 
capacul axului şi axul de frezare există un spaţiu 
suficient de prindere (cca. 8 mm).

8. Plasaţi capacul axului de frezare şi şurubul cu cap 
hexagonal înecat

9. Insurubati  şurub cu cap hexagonal înecat cu cheia 
imbus si strangeti.

!Şurub cu cap hexagonal înecat
"Capacul axului de frezare
#Inelul axului de frezare
$Ax de frezare
%Scule pentru frezare

Fig. 7-10: Ax de frezare

Fig. 7-12: Montare nepermisă a sculelor

Fig. 7-11: Montarea sculei de frezat
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1. În măsura în care este posibil, închideţi orificiile 
mesei cu inele de garnitură.

2. Reglaţi riglele corespunzător sculei.
3. Rabataţi în faţă capacul opritorului frezei cu dispozi-

tivul de protecţie montat.
4. Fixaţi capacul opritorului frezei cu şuruburile cu cap 

striat.
5. Stabilirea/reglarea turaţiei
6. Se închide uşa
7. Porniţi maşina.

!Inele de garnitură
"Riglă de oprire la freză
#Capacul opritorului frezei
$Șuruburi cu cap striat
%Uşă

7.5.3 Pregătirea maşinii pentru deservire

Atenţie! Pericol de accidentare!
Atenţie la direcţia corectă de rotaţie a sculei de frezat!
Reperul de prelucrat trebuie frezat doar în direcţia opusă!

Reglarea şi echiparea

Observaţie: 
Scula de frezare funcţionează numai dacă limitatorul de cursă din interiorul batiului maşinii nu este acţionat!
Închideţi uşa şi zăvorâţi-o cu şurubul.

Fig. 7-13: Pregătirea maşinii pentru deservire

Fig. 7-15: Direcţia de rotatie greşită Fig. 7-14: Luati la cunostinta directia de rotatie!
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7.6.1 Reglaţi turaţia

7.6 Stabilirea/reglarea turaţiei

Atenţie! Pericol de accidentare! / Daune materiale!
Respectaţi viteza de tăiere corectă:
• mai mic 40 m/s - Pericol de recul 
• mai mare 75 m/s - Pericol de rupere a sculei 

Atenţie! Pericol de accidentare! / Daune materiale!
Nu depăşiţi valoarea limită stabilită în diagramă.

Reglarea şi echiparea

1. Cu ajutorul autocolantului de pe masca batiului, stabiliţi turaţia corectă a axului la maşină. 
Viteza de tăiere trebuie să se încadreze întotdeauna între 40 şi 75 m/s.

2. Verificaţi în diagrama de pe pagina următoare solicitarea maximă a axului (turaţia limită).
3. Reglaţi turaţia stabilită a axului.

!Werkzeug-Durchmesser [mm / inch]
"Viteza de tăiere [m/s]
#Turaţie pivot [minˉ¹]

Fig. 7-16: Reglaţi turaţia
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7.6.2 Solicitarea maximă a axului (turaţia limită)

1. Stabiliţi turaţia maximă (valoarea limită) în corelaţie cu diametrul reperului şi lungimea muchiei în diagrama 
corespunzătoare.

2. Cu ajutorul autocolantului de pe masca batiului, stabiliţi turaţia corectă a axului la maşină.
3. Reglaţi turaţia stabilită a axului.

Atenţie! Pericol de accidentare! / Daune materiale!
Nu depăşiţi valoarea limită stabilită în diagramă.!

Reglarea şi echiparea

Fig. 7-17: Diagrame - Solicitarea maximă a axului
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Atenţie! Pericol de accidentare!
Toate lucrările la nivelul maşinii se vor efectua cu aceasta oprită!
Maşina se opreşte de la întrerupătorul principal.

1. A se decupla întrerupătorul principal.
2. Împingeţi în sus sistemul de blocare.
3. Desfaceţi şurubul şi deschideţi uşa.
4. Slabiti şurub de tensionare a curelei.
5. Așezați curelele în spațiul unde diametrul șaibelor 

curelelor se îngustează: 
Reducerea turaţiei:
• Treceţi cureaua în jurul roţii curelei de transmisie 

a motorului.
Creşterea turaţiei:
• Treceţi cureaua mai întâi în jurul axului de fre-

zare.
6. Înşurubaţi şurubul de tensionare a curelei.
7. A se închide uşa frezei, strângeţi şurubul cu cap 

striat.

!Roata curelei de transmisie a motorului
"Şurubul de tensionare a curelei
#Curea
$Ax de frezare
%Uşă

7.6.3 Reglarea turaţiei axului frezei

Reglarea şi echiparea

Fig. 7-18: Reglaţi turaţia.

Atenţie! Daune materiale! Nu este permisă supratensionarea curelei de transmisie.
Strângeţi şurubul de tensionare până când este asigurat un transfer suficient de forţă.
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Reglarea şi echiparea

7.7 Coborârea  axului de frezare

Atenţie! Daune materiale! 
Verificaţi dacă scula funcționează liber.

Pivotul de frezare poate fi coborât sub masă, până la un 
diametru al sculei de 180 mm, dacă scula este fixată şi 
inelul de fixare scos.

Cu scula fixată şi inelele de garnitură scoase, axul de 
frezare se poate coborî 20 mm sub masă în poziţia de 
90° până la un diametru max. al sculei de 220 mm.

Fig. 7-19: Coborârea  axului de frezare
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8 Deservirea - Unitate de frezare

Înaintea începerii lucrărilor:
• Înainte de începerea lucrărilor a se verifica  

integritatea şi starea tehnică ireproşabilă a maşinii.
• A se asigura suficient spaţiu de mişcare.
• Acordaţi atenţie ordinii şi curăţeniei la locul de  

muncă. Componentele şi sculele demontate, respectiv 
împrăştiate la întâmplare reprezintă surse de pericol.

• Verificaţi dacă toate dispozitivele de protecţie sunt 
montate corespunzător.

• Efectuaţi toate lucrările de reglare, precum şi schim-
barea sculelor numai cu mașina oprită.

• Montaţi pe maşină numai scule permise (autorizate).
• Strângeţi bine şurubul de blocare al axului de fre-

zare.
• Setaţi viteza potrivită sculei.
• Lucraţi doar cu scule ascuțite, pentru a reduce  

pericolul de recul, în special la discurile de crestat.
• Instalația de exhaustare se instalează regulamentar 

şi se verifică funcţionarea acesteia.
• Este permisă numai prelucrarea unor repere care pot 

fi poziţionate şi ghidate în siguranţă.
• Examinaţi cu atenţie reperele pentru a vă asigura că 

nu există corpuri străine (de exemplu: cuie, şuruburi) 
care ar putea afecta procesul de prelucrare.

• Verificaţi dacă scula funcționează liber.
• Atenţie la direcţia corectă de rotaţie a sculei de fre-

zat
• Înainte de pornire este obligatoriu să verificaţi în  

totdeauna dacă în imediata apropiere a echipamentu-
lui nu se află alte persoane.

În timpul deservirii:
• La înlocuirea reperului sau la apariţia unor  

defecţiuni, a se opri maşina şi după aceea a se asi-
gura împotriva unei reporniri accidentale.

• Nu este permisă dezactivarea, şuntarea sau scoa-
terea din uz a dispozitivelor de protecţie şi de 
siguranţă pe parcursul lucrului.

• Pericol de accidentare datorat fragmentelor de 
repere proiectate prin centrifugare (de ex. bucăţi 
tăiate).

În cazul lucrărilor efectuate la maşină şi cu aceasta se 
vor respecta din principiu următoarele interdicţii:
• Este interzisă operarea cu părul lung fără utilizarea 

unei plase de păr.
• Este interzisă utilizarea mănuşilor!

În cazul lucrărilor la maşină şi cu aceasta se vor purta 
neapărat:
• Îmbrăcăminte de lucru strânsă pe corp (rezistenţă 

ridicată la rupere, fără mâneci largi).
• Încălţăminte de siguranţă - Pentru protejarea îm-

potriva pieselor grele în cădere şi a alunecării pe 
suprafeţe neaderente.

• Căşti de protecţie - Pentru protecţia împotriva 
vătămării auzului.

Observaţie: Elemente auxiliare:
Sprijiniţi piesele lungi cu mijloace de suport (de exemplu extensii ale mesei, capre pe roţi). 
A se ţine la îndemână elementele auxiliare pentru prelucrarea pieselor scurte şi înguste. (de exemplu: Mâner 
de împingere)

8.1 Indicaţii de siguranţă

Deservirea

Atenţie! Daune materiale!
Este permisă exploatarea maşinii numai la o temperatură de exploatare/temperatură a încăperii de +10 până 
la +40°C. În caz de nerespectare intervin deteriorări în timpul depozitării!

Atenţie! Pericol de accidentare! Utilizarea necorespunzătoare poate duce daune umane, respectiv materi-
ale grave. Aceste lucrări sunt permise doar personalului autorizat, instruit şi care cunoaşte modalitatea de 
funcţionare a maşinii, cu respectarea tuturor cerinţelor de siguranţă.
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Fig. 8-1: Pornirea agregatului de frezare

Pornirea
1. Conectați mașina la reţeaua electrică.
2. Dacă există: deblocaţi întrerupătorul principal și 

porniţi (poziția ”I”).
3. Întrerupătorul pentru selecţie este în poziţie 

• „Funcţionarea pe stânga a frezei” sau 
• Setaţi „Funcţionarea pe dreapta a frezei”.

În cazul motoarelor cu curent alternativ
4. Apăsaţi și ţineţi apăsat butonul verde.
5. După ce maşina a atins turația maximă, eliberați 

butonul.
La motorul cu curent alternativ:
6. Apăsaţi și eliberaţi butonul verde.

Deconectarea:
1. Apăsaţi și eliberaţi butonul roșu.
2. Dacă există: opriți întrerupătorul principal (poziţia 

„0”) și blocaţi-l.
3. Întrerupeţi alimentarea de la reţea

Oprirea în situaţii de urgenţă:
(în funcţie de echipare)
• Apăsaţi butonul roşu
• Acţionaţi butonul pentru OPRIREA DE URGENȚĂ.

Mașina este oprită imediat.
Întrerupătorul de oprire pentru situaţii de urgenţă se 
deblochează prin rotire.

!Întrerupătorul principal
"Întrerupător selectare
#Buton verde - agregatul de frezat PORNIT
$Întrerupătorul pentru selecţie este în poziţie 

rotirea spre stânga a frezei
%Buton roşu - maşină OPRITĂ
&Tasta OPRIRE DE URGENŢĂ ( Dotare optionala)

8.2 Pornirea / Deconectarea / Oprirea în situaţii de urgenţă

Deservirea

Atenţie! Daune materiale!
O utilizare incorectă poate duce la deteriorarea mașinii. 
Butonul verde nu se acționează în timpul deservirii!

Atenţie! Pericol de rănire datorită pregătirii insuficiente!
Este permisă pornirea echipamentului numai în situaţia în care sunt îndeplinite condiţiile corespunzătoare, 
respectiv dacă au fost efectuate lucrările preliminare. De aceea, înainte de pornire, este obligatorie citirea 
instrucţiunilor cu privire la reglare, echipare şi operare (a se vedea capitolul corespunzător).
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Deservirea

Fig. 8-2: Locuri de lucru/Poziții de lucru

Atenţie! Pericol de accidentare! 
Pericol datorat fragmentelor de scule sau repere proiectate în jur

8.3.2 Tehnici de lucru admise

8.3.3 Tehnici de lucru interzise

8.3.1 Locuri de lucru

8.3 Tehnici de lucru

• Pericol de accidentare datorat reperelor proiectate 
prin centrifugare şi fragmentelor de reper (de ex. 
piese tăiate, crengi, secţiuni).

• Lucraţi întotdeauna în faţa maşinii, de la dreapta 
spre stânga.

• Excepţie: în cazul proceselor de lucru speciale (de 
ex. frezare curbilinie cu direcţia de rotaţie a frezei 
spre dreapta) se lucrează de la stânga spre dreapta.

Cu agregatul de frezare sunt permise doar următoarele tehnici de lucru:

• Frezarea profilurilor şi laturilor longitudinale (Utilizarea opritorului frezei)
• Lucrări de frezare cu avans manual
• Lucrări de frezare curbilinie (Utilizarea Dispozitiv pentru frezarea pe rotund)
• Utilizarea unui ax pentru viteze mari
• Utilizarea unui dispozitiv de avans mecanic

Cu agregatul de frezat sunt interzise categoric următoarele tehnici de lucru:

• Toate tehnicile de lucru fără utilizarea opritorului pentru frezare sau opritorului pentru frezarea curbilinie
• Frezare uniformă (Direcţia de rotaţie a frezei corespunde direcţiei de avans)
• Utilizarea turaţiilor mai mari, respectiv a unui diametru mai mare decât cele vizibile în diagramă
• Lucrări de crestat cu pânze de ferăstrău
• Utilizarea sculelor cu găuri mai mari folosind manşoane de reducţie
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8.3.5 Frezarea laturilor longitudinale şi a profilurilor

Observaţie: Prin utilizarea reglarea inaltimii in legatura cu capete de frezare si cutite cu diverse profile, oferind 
astfel numeroase posibilitati de Profilare. Frezarea profilurilor corespunde frezării laturilor longitudinale.

Atenţie! Pericol de accidentare! 
Frezarea de profiluri numai cu utilizarea riglelor de siguranţă! 
La sfârşit, utilizaţi o baghetă pentru împins sau un bloc glisant.

1. Respectaţi procedeele pentru tehnicile de lucru  
 permise.

2. Ajustaţi rigla opritoare descrescătoare exact la dia-
metrul cercului de rotaţie al cuţitului frezei.

3. Reglaţi gradul de aşchiere cu rigla opritoare alimen-
tatoare.

4. Reglaţi înălţimea/unghiul de frezare. 
Reglarea dispozitivului de protecție freză.

5. Apăsaţi reperul pe opritor şi masa de frezare, iar cu 
degetele strânse, treceţi-l pe lângă scula de frezat.

6. În cazul în care se sistează lucrările, opriţi maşina şi 
asiguraţi-o împotriva unei porniri accidentale.

!Riglă opritoare descrescătoare
"Riglă opritoare de alimentare

Fig. 8-3: Frezarea profilurilor

8.3.4 Procedee principale pentru tehnicile de lucru permise

Deservirea

1. Opriţi maşina înainte de începerea lucrărilor.
2. Asiguraţi spațiu suficient de amplasare (accesorii).
3. Păstraţi în imediata apropiere elementele auxiliare 

de lucru: 
(Catalogul de accesorii si scule)
• Maner pentru împingere; lemn cu magneți de 

prindere
• Maner pentru împingere; Material plastic
• Mâner de împingere

4. În funcţie de utilizarea anterioară a maşinii, eventu-
al:
• Montarea sculei de frezat.
• Montarea apărătoarei pentru freză.

5. Reglarea înălţimii de frezare.
6. Exhaustarea trebuie să fie conectată
7. Porniţi freza doar în momentul în care reperul este 

poziţionat corect. 
8. Frezarea se face cu degetele strânse, trecând reperul 

uniform pe lângă scula de frezat.
9. La sfârşitul procesului de frezare, utilizaţi eventual o 

baghetă pentru împins.
10. Opriţi maşina la sfârşitul lucrării.
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8.3.6 Frezarea cu avans manual

Deservirea

Observaţie: această etapă de lucru este necesară dacă reperul nu este prelucrat pe toată lungimea.
Utilizaţi dispozitive de protecţie împotriva reculului!

Fig. 8-4: Frezarea cu avans manual

1. Respectaţi procedeele pentru tehnicile de lucru  
 permise.

2. Riglele opritorului de frezare trebuie să fie aliniate. 
Reglaţi eventual.

3. Lăsaţi reperul la dispozitivul de protecţie împotriva re-
culului şi pătrundeţi cu grijă în scula care se roteşte.

4. Imediat ce reperul este fixat la rigla opritorului, 
apăsaţi-l pe opritor şi pe masa de frezare şi treceţi-l 
pe lângă scula de frezat ţinând degetele strânse.

5. În cazul în care se sistează lucrările, opriţi maşina şi 
asiguraţi-o împotriva unei porniri accidentale.

!Riglă de oprire la freză
"Brat de prindere
#limitatorul de recul



45

$

!

$

$

#

&
"%

!

"

#

Maşină de frezat cu masă
F 3 e-classic

Observaţie: Acest procedeu de lucru (denumit frezare coplanară sau frezare curbilinie) se aplică pentru 
 frezarea reperelor bombate.

Utilizaţi de dispozitiv de protecţie pentru frezarea 
coplanară EURO si un şablon (Catalogul de accesorii si 
scule)

În funcţie de diametrul reperului, utilizaţi un inel de ghi-
daj potrivit.
1. Respectaţi procedeele pentru tehnicile de lucru  

 permise.
2. Înşurubaţi apărătoarea EURO pentru frezare 

coplanară cu ambele şuruburi pe masa maşinii.
3. Reglaţi rigla de ghidare la înălţimea inelului de ghi-

daj cu o fantă de 1 pâna la 2 mm.
4. Cu ajutorul  şuruburilor cu cap striat, ajustaţi 

protecţia de acces la reper.
5. Desfaceţi şuruburile cu cap striat, poziţionaţi peria 

în punctul cel mai din faţă al inelului de ghidaj şi 
strângeţi din nou şuruburile cu cap striat.

!Dispozitiv de protectie pentru frezarea pe rotund
"Rigla de ghidare
#Protecţia de acces
$Șuruburi cu cap striat
%Inel de ghidaj
&Perie

8.3.7 Frezarea coplanară/frezare curbilinie

6. Fixaţi reperul pe şablon (de ex. cu dispozitive de 
prindere cu pârghie). 
Prin lipirea de hârtie abrazivă pe şablon, este 
împiedicată alunecarea reperului.

7. Alimentaţi şablonul cu reperul fixat încet de-a lungul 
riglei de ghidare către freză 
Apăsaţi şablonul întotdeauna pe inelul de ghidaj, 
respectiv pe opritorul de ghidare.

8. În cazul în care se sistează lucrările, opriţi maşina şi 
asiguraţi-o împotriva unei porniri accidentale.

!Piesă de prelucrat
"Sablon
#Dispozitiv de prindere cu pârghie

Deservirea

Fig. 8-5: Frezarea coplanară/frezare curbilinie

Fig. 8-6: Sablon (cu dispozitive de prindere cu pârghie)
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Opţional, maşina poate fi echipată cu un ax pentru 
viteză mare.
a se vedea capitolul >Demontarea/înlocuirea axului de 
frezare<

1. Respectaţi procedeele pentru tehnicile de lucru  
 permise.

2. Ca dispozitiv de protecţie, se montează opritorul 
de frezare sau apărătoarea EURO pentru frezare 
coplanară.

3. Apăsaţi reperul pe opritor şi masa de frezare, iar cu 
degetele strânse, treceţi-l pe lângă scula de frezat.

4. În cazul în care se sistează lucrările, opriţi maşina şi 
asiguraţi-o împotriva unei porniri accidentale.

8.3.8 Frezarea cu axul pentru viteze mari

Observaţie: cu axul pentru viteze mari se realizează foarte bine lucrările pentru îmbinări "coadă de 
rândunică" sau de copiere prin frezare.

Atenţie! Daune materiale!
Atenţie la ordinea de montare când introduceţi mandrinele cu bucşă elastică în piuliţa axului de mare viteză. 
Vezi Instrucţiunile de instalare.

Deservirea

Fig. 8-7: Ax pentru viteze mari

Fig. 8-8: Montarea mandrinelor cu bucşă elastică
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Observaţie: Utilizarea unui dispozitiv de avans mecanic detaşabil este permisă numai dacă avansul este pornit 
şi oprit automat cu maşina de frezat, deci dacă maşina este echipată cu o priză interpolată.

Observaţie: Ca accesoriu este disponibilă o priză cu pornire temporizată.

8.3.9 Frezarea cu dispozitivul de avans mecanic

Montarea:
Dispozitivul de avans mecanic se fixează pe batiul 
maşinii.

Reglarea şi utilizarea:
Instrucţiuni de instalare separate „Dispozitiv de avans 

mecanic“.

1. Respectaţi procedeele pentru tehnicile de lucru  
 permise.

2. Montaţi eventual dispozitivul de avans mecanic.
3. Reglaţi dispozitivul de avans mecanic.
4. În cazul în care se sistează lucrările, opriţi maşina şi 

asiguraţi-o împotriva unei porniri accidentale.

!Dispozitiv de avans mecanic
"Cuplaj CEE pentru aparatele auxiliare

Deservirea

Fig. 8-9: Frezarea cu dispozitivul de avans mecanic
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9 Mentenanţa

9.1 Indicaţii de siguranţă

• Înainte de începerea lucrărilor, maşina trebuie să fie  
oprită şi asigurată împotriva unei porniri accidentale.

• Acordaţi atenţie ordinii şi curăţeniei la locul de  
muncă. Componentele şi sculele demontate, respectiv 
împrăştiate la întâmplare reprezintă surse de pericol.

• A se asigura suficient spaţiu de mişcare.
• După efectuarea lucrărilor de întreţinere, a se instala 

dispozitivele de protecţie conform instrucţiunilor şi a se 
verifica funcţionarea acestora.

Mentenanţa

Atenţie! Daune materiale!
Următoarele lucrări de mentenanţă trebuie efectuate la intervalele specificate!

Atenţie! Pericol de accidentare!
Lucrările necorespunzătoare de întreţinere pot duce la vătămări corporale, respectiv la daune materiale grave. 
Aceste lucrări sunt permise doar personalului autorizat, instruit şi care cunoaşte modalitatea de funcţionare a 
maşinii, cu respectarea tuturor cerinţelor de siguranţă.

Atenţie! Pericol de electrocutare!
Lucrările la nivelul echipamentelor electrice pot fi efectuate numai de către personal de specialitate calificat, cu 
respectarea normelor de siguranţă.

9.2 Indicarea planului de întreţinere

Intervalul componente Lucrarea care trebuie efectuată
Zilnic Mașina Curăţaţi de praf si aşchii

Suprafaţa mesei de prelucrare Curăţaţi de praf si aşchii Îndepărtaţi 
resturile de răşină

Instalaţia de exhaustare Verificaţi dacă există eventuale 
eficienţe

Săptămânal Mașina Se curăţă temeinic
După fiecare 40 de ore de 
funcționare, Cel puțin o dată pe lună

Pivot de reglare a înălţimii Gresarea
Ghidajul înălţimii Curăţaţi de praf si aşchii

Lunar Curea de transmisie A se verifica, iar dacă este cazul a 
se tensiona sau a se înlocui.

Instalaţia de exhaustare A se verifica eficacitatea
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Atenţie! Daune materiale!
Pentru gresare, este permisa numai utilizarea unsorii pentru grad mare de solicitare nr. com. 10.2.001!
Uleiurile de pulverizat, precum sprayuri cu grafit şi cu MoS2 distrug traiectoriile de ghidaj!

Atenţie! Daune materiale!
Niciodata nu utilizati detergenti caustici sau abrazivi.

Tensionarea curelei este reglată din fabrică la valoarea ideală.

Deoarece cu timpul cureaua se poate întinde, se reduce 
şi transmisia de putere.
În acest caz trebuie retensionată cureaua.

Dacă la controlul lunar se constată fisuri sau crăpături 
laterale, curelele respective trebuie înlocuite imediat

9.3 Instrucţiuni generale de mentenanţă

9.3.1 Tensionarea curelei

9.3.2 Curăţarea şi gresarea

Mentenanţa

Observaţie: soluţiile de întreţinere şi curăţare sunt disponibile ca accesorii (catalogul Felder).

Fig. 9-1: Agent de curatare

Se recomandă curăţarea zilnică de aşchii şi praf a 
maşinii, în special a suprafeţelor mesei şi a celor de ghi-
dare.

Curatati tabela de operare cu o laveta umeda.

Niciodata nu utilizati detergenti caustici sau abrazivi.

Acestea pot deteriora tastele tabelei de operare si afecta 
operatia.
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1. Opriţi maşina şi asiguraţi-o împotriva unei porniri  
 accidentale.

2. Deconectaţi maşina de la reţeaua electrică.

Îndepărtaţi capacul de acoperire.
1. Desprindeţi şurubul, împingeţi partea de susţinere 

spre interior, strângeţi şurubul (4x).
2. Îndepărtaţi capacul de acoperire.

Lubrifierea pivotului de reglare a înălţimii
1. Deplasaţi agregatul de frezare în poziţie, aşa cum 

este ilustrat.
2. Curăţaţi ghidajul înălţimii şi pivotul pentru reglarea 

înălţimii 
(Curăţaţi aşchiile, praful şi resturile de unsoare).

3. Gresaţi pivotul de reglare a înălţimii şi ghidajul 
înălţimii cu unsoare normală pentru maşină prin 
orificiul batiului.

4. Deplasaţi freza în poziţia limită inferioară şi apoi din 
nou în poziţia limită superioară.

Înşurubarea capacului de acoperire
1. Montaţi capacul de acoperire.
2. Desfaceţi şurubul, împingeţi partea de susţinere în 

afară, strângeţi şurubul (4x).

!Şuruburi torx (15 IP plus)
"Componenta de susţinere
#Capac
$Pivot de reglare a înălţimii
%Ghidajul înălţimii (Bucşa axului de frezare)

9.4 Lucrări de întreţinere - Unitate de frezare

Mentenanţa

9.4.1 Gresarea pivotului de reglare a înălţimii şi ghidajul înălţimii frezei

Fig. 9-2: Lubrifierea pivotului de reglare a înălţimii de frezare
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Mentenanţa
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10 Deranjamente

10.1 Indicaţii de siguranţă

10.2 Comportamentul în cazul unor defecţiuni

În cazul unor defecţiuni sunt necesari următorii paşi:

• În cazul defecţiunilor care reprezintă un pericol 
imediat pentru persoane, bunuri, respectiv pentru 
siguranţa în exploatare, echipamentul trebuie să 
fie oprit cu ajutorul întrerupătorului OPRIRE DE 
URGENŢĂ.

• În plus, alimentarea cu energie a maşinii să fie  
întreruptă şi împotriva unei porniri accidentale.

• Responsabilul de la locul de exploatare trebuie să fie 
informat imediat despre defecţiunile survenite.

• Natura şi volumul defecţiunii trebuie constatate de 
către un specialist autorizat; acesta se va ocupa şi 
de identificarea cauzei şi de remedierea defecţiunii.

10.3 Comportamentul după remedierea defecţiunilor

A se verifica înainte de repornire:

• dacă defecţiunea şi cauza defecţiunii au fost  
remediate în mod corespunzător

• toate dispozitivele de siguranţă au fost montate  
conform prevederilor şi se află în stare ireproşabilă 
din punct de vedere tehnic şi funcţional.

• Nu se află persoane în zona de pericol a maşinii.

Deranjamente

Atenţie! Pericol de accidentare!

Atenţie! Pericol de accidentare!
Remedierea necorespunzătoare a defecţiunilor poate duce la apariţia unor daune umane, respectiv materiale 
grave.
Aceste lucrări sunt permise doar personalului autorizat, instruit şi care cunoaşte modalitatea de funcţionare a 
maşinii, cu respectarea tuturor cerinţelor de siguranţă.

Atenţie! Pericol de electrocutare!
Lucrările la nivelul echipamentelor electrice pot fi efectuate numai de către personal de specialitate calificat, cu 
respectarea normelor de siguranţă.
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Deranjamente

10.4 Defecţiuni, cauze şi remedii

Defecţiune Cauză Remediu
Mașina nu porneşte Este acţionat întrerupătorul final de 

siguranţă
Pregătirea maşinii pentru deservire

Eroare la conexiunea electrică Se verifică conexiunea electrică 
(alimentarea, siguranţa). 

Întrerupătorul principal este oprit  
(poziţia „0”)

Se pornește întrerupătorul principal 
(poziţia ”I”).

Curelele scârţâie la pornire, respectiv 
la demarare.

Cureaua nu este tensionată suficient. Retensionarea curelei de transmisie
Cureaua de transmisie este uzată. Înlocuirea curelei de transmisie

Motorul este în funcţiune, freza nu se 
roteşte

Cureaua de transmisie este fisurată. Înlocuirea curelei de transmisie
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11 Anexa

Anexa

11.1 Declaraţia de conformitate F 3 e-classic

EG-Declaraţia de conformitate
conform directivei Maşini industriale 2006/42/EG

Prin prezenta declarăm că maşina descrisă în cele ce urmează corespunde prin conceptul, construcţia şi tipul 
constructiv, în varianta pusă în circulaţie de noi, cerinţelor principale de siguranţă şi sănătate ale Directivei CE-Maşini 
industriale. 

Prezenta declaraţie de conformitate CE este valabilă numai în cazul în care pe maşină este aplicat marcajul CE.

O modificare sau o transformare a maşinii, care nu a fost convenită cu noi, duce la pierderea imediată a valabilităţii 
prezentei declaraţii.

Semnatarul acestei declaratii este responsabilul insarcinat 
cu compilarea informatiilor tehnice.

Johann Felder, director general FELDER KG
KR-FELDER-STR.1 • A-6060 Hall in Tirol

Producător: Felder KG
 KR-FELDER-STR.1
 A-6060 Hall in Tirol

Denumirea produsului: maşină de frezat

Produs: HAMMER

Denumirea tipului: F 3 e-classic

Au fost aplicate următoarele directive CE: 2006/42/EG
 2006/95/EG
 2004/108/EG

Au fost aplicate următoarele norme armonizate: EN 848-1
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