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Uzmanību!  
Mašīnas atvešanas brīdī tā ir nekavējoties jāpārbauda! Ja konstatēti transportēšanas bojājumi vai trūkstošas 
daļas, jums transportētājam nekavējoties jāiesniedz rakstisks paziņojums par bojājumiem un jāsastāda 
bojājumu protokols. Tāpat nekavējoties informējiet par to piegādātāju.

Darbinieku drošībai vispirms ir rūpīgi jāizlasa „Lietošanas instrukcija“, pirms uzsākt darbu ar mašīnu.  
Šī lietošanas instrukcija ir rūpīgi jāuzglabā, jo tā ietilpst mašīnas komplektācijā! Uzglabājiet to lietotājam 
pieejamā vietā, kad viņš strādā ar mašīnu, vai, kad mašīnai tiek veikta apkope, vai tā tiek remontēta!

 Produkts no FELDER GROUP ražotāja!

Uzmanību: Ražošanas gads
Mašīnas numurs tiks noradīts šajā lietošanas instrukcijā. 
Mašīnas numura divi pēdējie cipari ir mašīnas ražošanas gads.
piem. XXX.XX.XXX.17 -> Izlaišanas gads 2017

Svarīgi norādījumi!
Atkarībā no mašīnas modeļa ne visas aprakstītās funkcijas ir konkrētai iekārtai vai tās ir piejamas kā opcijas. 
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Uzmanību: 
Šis simbols informē, kas jāņem vērā, lai mašīnu lietotu efektīvi un bez traucējumiem.

Uzmanību! Mašīnas bojājumu risks!
Simbols apzīmē norādes, kuru neievērošanas gadījumā iespējami mašīnas bojājumi, nepareiza darbība vai 
mašīnas sabojāšanās.

Brīdinājums! Savainojumu vai dzīvības draudi!
Šis simbols apzīmē norādes, kuru neievērošana var izraisīt veselības kaitējumus, savainojumus, paliekošas 
traumas vai nāvi.

1 Vispārīgā informācija

1.1 Simbolu skaidrojums

Svarīgas drošības tehniskās norādes šajā lietošanas 
instrukcijā ir apzīmētas ar simboliem.
Šīs darba drošības norādes noteikti jāievēro un tām 

jāseko. Šajos gadījumos jāizturas īpaši uzmanīgi, lai 
izvairītos no nelaimes gadījumiem, miesas un mantiskiem 
bojājumiem.

Brīdinājums! Bīstami! Elektriskā strāva!
Šis simbols vērš uzmanību uz bīstamām situācijām, ko var izraisīt elektriskā strāva. Neievērojot drošības 
norādes, iespējami smagu savainojumu vai nāves draudi. Veicamos darbus atļauts izpildīt tikai profesionālam 
elektriķim.

1.2 Informācija par lietošanas instrukciju

Šī lietošanas instrukcija apraksta drošu un pareizu 
darbību ar mašīnu. Ir jāievēro minētās drošības norādes 
un noteikumi, kā arī uz lietošanas jomu attiecināmie 
vietējie nelaimes gadījumu novēršanas noteikumi un 
vispārīgie drošības nosacījumi.
Pirms uzsākt jebkāda veida darbu ar mašīnu, rūpīgi 
izlasiet lietošanas instrukciju, it īpaši nodaļu „Drošība“ 

un attiecīgās drošības norādes. Izlasītais ir jāsaprot. 
Lietošanas instrukcija ir neatņemama mašīnas sastāvdaļa. 
Tai jāatrodas tiešā mašīnas tuvumā, jābūt pieejamai 
jebkurā laikā. Ja mašīna tiek pārdota, izīrēta, iznomāta 
vai vienkārši nodota citām personām, lietošanas instrukci-
ja jānodod tālāk kopā ar mašīnu.

Vispārīgā informācija
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1.3 Nodrošinājums un garantija

Visas šīs lietošanas instrukcijas norādes un nosacījumi 
ir sastādīti, ievērojot spēkā esošos norādījumus, mo-
derno tehnoloģiju, kā arī mūsu ilggadējās atziņas un 
pieredzi. Šī lietošanas instrukcija ir uzmanīgi jāizlasa, 
pirms jebkāda darba sākšanas pie mašīnas un ar to! Par 
bojājumiem un traucējumiem, kas radušies, neievērojot 
lietošanas instrukciju, ražotājs atbildību neuzņemas. 
Teksta saturs un attēli var atšķirties no piegādes 
komplektācijas. Attēli un zīmējumi var neatbilst mērogam 
1:1. Esošā piegādes komplektācija īpaša aprīkojuma 

gadījumā ir atkarīga no specifikācijām, ņemot vērā 
papildu pasūtīšanas iespējas vai pēc jaunākajām 
tehniskajām izmaiņām, var atšķirties no šeit aprakstītajām 
norādēm un padomiem, kā arī no attēliem. Jautājumu 
gadījumā, lūdzu, griezieties pie ražotāja. Mēs paturam 
tiesības veikt produkcijās tehniskās modifikācijas, lai 
veiktu mašīnas lietošanas īpašību uzlabojumus un tālāko 
attīstību.

1.4 Autortiesības
Lietošanas instrukcija ir jāizmanto konfidenciāli. Tā 
paredzēta tikai personām, kas strādā pie mašīnas un 
ar to. Visas satura norādes, teksti, zīmējumi, attēli un 
citi atveidojumi ir aizsargāti ar autortiesībām un citiem 
komerclikumiem. Materiālu nelikumīga izmantošana ir 
sodāma.
Tālāknodošana trešajām personām, kā arī jebkāda 
veida un formas pavairošana un satura izpaušana nav 

atļauta bez iepriekšējas rakstiskas ražotāja piekrišanas. 
Autortiesību neievērošana uzliek par pienākumu 
atlīdzināt zaudējumus vai citas piemērojamās prasības. 
Mēs tāpat paturam visas tiesības, kas saistītas ar 
ražošanas tiesību aizsardzību.

1.5 Garantijas apliecinājums

Garantijas laiks ir saskaņots ar vietējiem nosacījumiem un to var atrast mūsu mājas lapā:  
www.felder-group.com.

1.6 Rezerves daļas

Lietojiet tikai oriģinālās ražotāja rezerves daļas.

Uzmanību! Neoriģinālas, viltotas vai bojātas rezerves daļas var izraisīt mašīnas bojājumus, nepareizu 
funkcionēšanu vai pilnīgu darbības pārtraukumu.

Neatļautu rezerves daļu lietošana atbrīvo ražotāju vai tā 
pilnvaroto, pārstāvju un pārdevēju pienākumu uzņemties 
jebkādas garantijas, servisu, zaudējumu atlīdzināšanu vai 
galvojumu.

Uzmanību: Lietošanai paredzētās oriģinālās rezerves daļas ir uzskaitītas atsevišķā rezerves daļu katalogā, 
kas pievienots mašīnai.

Vispārīgā informācija
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1.7 Utilizācija

Ja mašīna pēc tās darbmūža beigām ir jānodod 
metāllūžņos, visas tās sastāvdaļas ir jāsadala pa 
materiālu klasēm, lai būtu iespējama otrreizēja 
izmantošana vai daļēja utilizācija. Visa mašīna sastāv 
no tērauda un tādēļ to bez grūtībām var sadalīt. Tālāk 
šo materiālu var viegli utilizēt, un tas neapdraud 

Uzmanību! Elektronikas atkritumi, elektronikas detaļas, eļļas un citi palīgmateriāli paredzēti īpašai utilizācijai 
un tos atļauts utilizēt tikai autorizētiem uzņēmumiem.

apkārtējo vidi un sabiedrības veselību. Utilizējot jāievēro 
starptautiskās norādes un prasības, kā arī uzstādīšanas 
valstī spēkā esošie noteikumi un visas spēkā esošās 
apkārtējās vides aizsardzības normas.
 

Vispārīgā informācija
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2 Drošība

Mašīna tās izstrādes un ražošanas stadijā ir uzbūvēta 
atbilstoši spēkā esošajiem un atzītajiem tehnoloģiskajiem 
noteikumiem, un atbilst rūpniecības drošības standartiem.
Tomēr šī mašīna var izraisīt draudus, ja pie tās 
strādā tehniski nepietiekami apmācīts personāls, ja 
tā tiek izmantota nepareizi vai citiem neparedzētiem 
nolūkiem. Nodaļa „Drošība“ sniedz pārskatu par 
visiem svarīgajiem drošības aspektiem, kas nodrošina 
maksimālu personālu drošību, kā arī drošu mašīnas 

darbību bez traucējumiem.
Papildus šīs lietošanas instrukcijas tālākās nodaļas satur 
konkrētas, ar simboliem apzīmētas drošības norādes, 
kas palīdz izvairīties no draudiem. Tāpēc jāievēro visas 
uz mašīnas esošās piktogrammas, plāksnes un uzraksti. 
Tos nedrīkst noņemt un tiem jāatrodas redzamā vietā un 
jābūt salasāmiem.

2.1 Lietošana saskaņā ar paredzēto mērķi

Kombinētā zāģēšanas frēzēšanas iekārta B3 var tikt 
izmantota tikai tam paredzētiem mērķiem koksnes vai 
līdzīgu materiālu apstrādei. Citu materiālu apstrāde 
ir atļauta tikai pēc rakstiskas ražotāja piekrišanas. 

Ekspluatācija ir droša, tikai lietojot mašīnu saskaņā ar 
paredzēto mērķi.

Uzmanību! Mašīnas lietošana neparedzētiem nolūkiem ir jāuzskata par nepareizu un ir aizliegta. Jebkādas 
prasības pret ražotāju vai tā pilnvarotajiem pārstāvjiem par bojājumiem, kas radušies lietošanas nolūkiem 
neatbilstošas ekspluatācijas rezultātā, tiks noraidītas. Vienīgi operators ir atbildīgs par bojājumiem, kas 
radušies no nepareizas mašīnas ekspluatācijas.

Pie lietošanas atbilstoši paredzētajam mērķim pieder arī 
pareiza ekspluatācijas nosacījumu, kā arī šīs lietošanas 
instrukcijas norādes un padomu ievērošana.

Mašīnu atļauts ekspluatēt tikai ar ražotāja oriģinālajām 
rezerves daļām.

2.2 Lietošanas instrukcijas saturs

Visiem, kuru uzdevumos ietilpst darbs pie vai ar mašīnu, 
pirms darba sākšanas ar mašīnu, jāizlasa un jāizprot 
lietošanas instrukcija. Tas ir spēkā arī tad, ja darbinieks 
jau iepriekš ir strādājis ar šādu vai līdzīgu mašīnu, vai 
arī izgājis apmācību pie ražotāja.
Lietošanas instrukcijas satura zināšana ir viens no 
priekšnosacījumiem, lai pasargātu personālu no 

iespējamiem riskiem, kā arī, lai izvairītos no kļūdām, 
tādējādi lietojot mašīnu droši un bez traucējumiem. 
Lietotājam iesakām pārbaudīt personāla zināšanas par 
lietošanas instrukcijas saturu.

2.3 Mašīnai veiktās pārbūves un izmaiņas

Lai novērstu draudus un nodrošinātu optimālu jaudu, 
mašīnai bez ražotāja iepriekšējas piekrišanas nav atļauts 
neko pievienot, noņemt vai mainīt.
Visām piktogrammām, plāksnēm un uzrakstiem, kas ir 
uz mašīnas, jābūt redzamiem, labi salasāmiem un tos 

nedrīkst noņemt. Bojātas vai nesalasāmas piktogrammas, 
plāksnes un uzrakstus nekavējoties jānomaina.

Drošība



11
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2.4 Lietotāja atbildība

Šī lietošanas instrukcija jāuzglabā tiešā mašīnas tuvumā 
un tai jebkurā laikā jābūt pieejamai visām personām, 
kas strādā ar mašīnu un pie tās. Mašīnu atļauts 
ekspluatēt tikai tehniski nevainojamā un ekspluatācijai 
drošā stāvoklī. Pirms katras ieslēgšanas jāpārbauda, vai 
mašīnai nav redzamu bojājumu un nepilnību. Lietošanas 
instrukcijas norādēm stingri jāseko bez ierobežojumiem.
Papildu šajā lietošanas instrukcijā norādītajām drošības 
norādēm un padomiem jāievēro arī ar mašīnas 
ekspluatāciju saistītie vietējie nelaimes gadījumu 
novēršanas noteikumi un vispārējie drošības noteiku-

mi, kā arī spēkā esošie apkārtējās vides aizsardzības 
nosacījumi.
Lietotājs un tā autorizētais personāls ir atbildīgi par 
mašīnas ekspluatāciju bez traucējumiem, kā arī par 
noteiktu pienākumu sadali pirms un pēc mašīnas 
uzstādīšanas, apkalpes, apkopes un tīrīšanas. Mašīnu, 
tās instrumentus un piederumus jāuzglabā bērniem 
nepieejamā vietā.

2.5 Prasības personālam

Pie mašīnas un ar to atļauts strādāt tikai autorizētam un 
apmācītam personālam. Personālam jāsaņem skaidras 
norādes par iespējamo risku un par mašīnas funkcijām. 
Par „kvalificētu personālu“ uzskatāms tāds, kurš, pamato-
joties uz savu profesionālo apmācību, zināšanām un pie-
redzi, kā arī uz spēkā esošo nosacījumu zināšanām, var 
novērtēt uzdotos darbus un konstatēt iespējamos drau-
dus. Ja personālam nav šādu zināšanu, tas ir jāapmāca. 
Darbam ar mašīnu un pie tās (instalācija, apkalpe, ap-
kope un uzturēšana tehniskā kārtībā) ir skaidri jānosaka 
un jāievēro pienākumi. Ar mašīnu un pie tās atļauts 
strādāt tikai personām, no kurām var sagaidīt, ka tās dar-
bu izpildīs uzticami. Jāpārtrauc jebkurš darbības veids, 
kas var ietekmēt darbinieku, mašīnas vai apkārtējās 

vides drošību. Personas, kas atrodas narkotiku, alkohola 
vai reakciju palēninošu medikamentu ietekmē, nekādā 
gadījumā nedrīkst strādāt pie mašīnas un ar to. Izvēloties 
personālu jāņem vērā mašīnas uzstādīšanas vieta, spēkā 
esošie vecuma un profesionālā statusa darba nosacījumi. 
Lietotājam jārūpējas par to, lai nepilnvarotas personas 
atrastos pietiekami drošā attālumā no mašīnas. Personāla 
pienākums ir nekavējoties ziņot lietotājam par jebkurām 
izmaiņām mašīnā, kas var ietekmēt drošību.

2.6 Darba drošība

Ievērojot minētos drošības nosacījumus un norādes šajā 
lietošanas instrukcijā, strādājot ar mašīnu un pie tās, 
iespējams novērst miesas un mantiskus bojājumus. Šo 
norādījumu neievērošana var izraisīt draudus personām 
un bojāt vai iznīcināt mašīnu. Šajā lietošanas instrukcijā 
minētos drošības norādījumus un padomus, kā arī 

lietošanas jomai paredzēto negadījumu novēršanas 
noteikumu un vispārīgo drošības noteikumu neievērošana 
atbrīvo ražotāju vai tā pārstāvjus no jebkādas atbildības 
jebkādas atbildības un no zaudējumu atmaksas.

Drošība



12

Kombinētā zāģēšanas-frēzēšanas iekārta
B3 / B3 e-classic

2.7 Personāla aizsargaprīkojums

Strādājot ar mašīnu un pie tās, stingri jāievēro šādi 
liegumi:

Darba aizsargapģērbs
Cieši pieguļošs darba apģērbs (izturīgs pret saplīšanu, bez platām piedurknēm).

Personām ar gariem matiem, kas nenēsā matu tīkliņu, nav atļauts strādāt ar mašīnu vai pie tās.

Aizliegta cimdu lietošana!

Strādājot ar mašīnu vai pie tās, personālam vienmēr jālieto:

Drošības apavi
aizsardzībai no smagiem, krītošiem priekšmetiem un paslīdēšanas uz slidenas grīdas.

Dzirdes aizsargaprīkojums
Aizsardzībai pret dzirdes traucējumiem.

2.8 Draudi, ko var izraisīt mašīna

Mašīnai ir veikta risku analīze. Saskaņā ar tās 
rezultātiem izveidotā mašīnas konstrukcija un modelis 
atbilst mūsdienu tehnoloģijām.
Pareizi ekspluatējot, mašīna ir droša.
Tomēr ir jāņem vērā papildu riski!

Mašīna strādā ar augstu elektrisko spriegumu!

Brīdinājums! Bīstami! Elektriskā strāva! Elektriskā enerģija var izraisīt ļoti smagus savainojumus. Izolācijas vai 
atsevišķu daļu bojājumu gadījumā iespējami draudi dzīvībai, ko var izraisīt elektriskā strāva.

•	 Pirms apkopes, tīrīšanas un remontdarbiem izslēdziet 
mašīnu un nodrošiniet pret nejaušu ieslēgšanos.

• Veicot jebkādus darbus pie mašīnas elektriskajām 
daļām, atslēdziet strāvu.

•	 Nenoņemiet un neizslēdziet nevienu no drošības 

ierīcēm.

Drošība
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2.9 Pārējie riski

Brīdinājums! Lai gan drošības pasākumi tiek ievēroti, veicot pie mašīnas jebkādus darbus, pastāv arī citi 
riski.

Drošība

Vispārējie drošības noteikumi:
• Savainojumu iespēja sagriežoties, it īpaši mainot 

instrumentus.
• Apstrādājamo detaļu vai detaļu daļu (kā zaru, sķeldu) 

izlidošanas risks.
• Savainošanās iespēja ar detaļas atsitienu.
• Dzirdes traucējumi paaugstināta trokšņa līmeņa 

rezultātā.
• Veselības apdraudējums no putekļiem, īpaši, kad tiek 

apstrādāts cieto koka sugu materiāls.
• Apdraudējums, ko izraisa saspiešana, sagriešana, 

aizķeršana, uztīšana, trieciens, griešana un 
nogriešana.

Atkarībā no modeļa:
• Savainojumu iespēja, pieskaroties rotējošiem 

griezējinstrumentiem.
• Savainojumu iespēja, pieskaroties rotējošiem iekārtas 

mezgliem vai to daļām (piem.vārpstai).
• Traumas risks no lidojošām instrumentu daļām (vai 

materiāla daļām). 
• Darbojoties iekārtai (apstrādes laikā vai tukšgaitā) 

nestāviet tieši griešanās līnijā.
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Hall in Tirol, 5.3.2015

Kombinētā zāģēšanas-frēzēšanas iekārta
B3 / B3 e-classic

Šis EK atbilstības apliecinājums ir spēkā tikai tad, ja uz mašīnas ir uzlīmēta CE zīme.

Ar mums nesaskaņota mašīnas pārbūve vai izmaiņas nozīmē tūlītēju šī apliecinājuma anulēšanu.

Šo apliecinājumu ir parakstījis aģents, kurš ir pilnvarots 
sagatavot tehnisko informāciju.

3 Atbilstības apliecinājums

Atbilstības apliecinājums

EG-Atbilstības apliecinājums
Pēc Mašīnbūves direktīvas 2006/42/EG

Ar šo mēs apliecinām, ka turpmāk minētā mašīna pēc tās izstrādes koncepcijas, konstrukcijas un uzbūves veida mūsu 
izveidotajā komplektācijā atbilst EK Mašīnbūves direktīvas drošības un veselības pamatprasībām. 

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

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

Produkcijas apzīmējums: Kreissäge-Fräsmaschine

Ražojums: Hammer

Tipa apzīmējums: B3 basic/winner/perform/e-classic

Izmantotas šādas EK direktīvas: 2006/42/EG
 2006/95/EG
 2004/108/EG

Izmantotas šādas sasķaņotas normas: EN 940

Prototipa testu bija veicis: DGUV Test
 Prüf- und Zertifizierungsstelle Holz
 Fachbereich Holz und Metall
 Vollmoellerstraße 11
 D-70563 Stuttgart
 NB 0392

Atbilstību EK Mašīnbūves direktīvai apliecina:  Pārbaudes sertifikāts Nr. 115008
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Kombinētā zāģēšanas-frēzēšanas iekārta
B3 / B3 e-classic

4 Tehniskie parametri

4.1 Izmēri un svars

Tehniskie parametri

4.1.1 B3 basic/B3 e-classic

Att. 4-1: Izmēri B3 basic/e-classic

Mašīna Standarts Opcija
Bīdāmā galda garums A 950 mm 1250 mm

īdāmā galda pārvietošanas distance A1 459 mm 764 mm

īdāmā galda pārvietošanas distance A2 660 mm 1028 mm

kopējais garums A1 + B + A2 2035 mm 2708 mm

Garums: iekārtas galds + gajiens B 916 mm

Kopējais platums C1 844 mm

Kopējais platums ( C2 892 mm 1743 mm

Kopējais augstums / Darba augstums (apmēr.) 1555 / 888 mm

Zāģēšanas platums D 700 mm

Bīdāmā galda platums (E) E 290 mm

Svars netto *) 240 kg

Mašīna ar iepakojumu
Garums x Platums **) 1200 x 800 mm

Augstums 1200 mm

Svars (apmēr.)* 310 kg
*) ar caurmēru - aprīkojuma lielums
**) Transportēšanas platums mazāks par 800 mm. Tas nodrošina iespēju transportēt iekārtu caur durvju ailēm.
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Tehniskie parametri

4.1.2 B3 winner (comfort)

Att. 4-2: Izmēri B3 Winner (Comfort)

Standarts
B3 winner

Opcija
B3 winner

Standarts
B3 winner 
comfort

Opcija
B3 winner 
comfortMašīna

Bīdāmā galda garums A 1250 mm 2000 mm 2000 mm -

īdāmā galda pārvietošanas distance A1 770 mm 1520 mm 1520 mm -

īdāmā galda pārvietošanas distance A2 907 mm 1698 mm 1698 mm -

kopējais garums A1 + B + A2 2708 mm 4250 mm 4250 mm -

Garums: iekārtas galds + gajiens B 1032 mm 1032 mm

Kopējais platums C1 1034 mm 1474 mm 1034 mm 1474 mm

Kopējais platums C2 892 (mm 1743 mm - 892 (1743) mm

Kopējais platums (Opcija) C3 - 1364 (2140) mm 1364 mm 2140 mm

Kopējais platums C4 - 1066 mm 1066 mm

Kopējais augstums / Darba augstums (apmēr.) 1555 / 888 mm 1555 / 888 mm

Zāģēšanas platums D 800 mm 1250 mm 800 mm 1250 mm

Bīdāmā galda platums (E) E 290 mm 290 mm

Svars netto *) 330 kg 330 kg

Mašīna ar iepakojumu
Garums x Platums **) 1470 x 1160 mm 2100 x 1200 mm

Augstums 1200 mm 1200 mm

Svars (apmēr.)* 400 kg 400 kg

*) ar caurmēru - aprīkojuma lielums
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Tehniskie parametri

4.1.3 B3 Perform

Att. 4-3: Izmēri B3 Perform

Standarts
B3 perform

Opcija
B3 performMašīna

Bīdāmā galda garums A 2500mm -

īdāmā galda pārvietošanas distance A1 1924 mm -

īdāmā galda pārvietošanas distance A2 1974 mm -

kopējais garums A1 + B + A2 4919 mm -

Garums: iekārtas galds + gajiens B 1021 mm

Kopējais platums C1 1034 mm 1474 mm

Kopējais platums C2 892 (mm 1743 mm

Kopējais platums C3 1718 (2625) mm

Kopējais platums C4 1280 mm

Kopējais augstums / Darba augstums (apmēr.) 1555 / 888 mm

Zāģēšanas platums D 800 mm 1250 mm

Bīdāmā galda platums (E) E 290 mm

platais Papildus atdure F 230 mm

Svars netto *) 500 kg

Mašīna ar iepakojumu
Garums x Platums **) 2300 x 1200 mm

Augstums 1200 mm

Svars (apmēr.)* 570 kg

*) ar caurmēru - aprīkojuma lielums
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Kombinētā zāģēšanas-frēzēšanas iekārta
B3 / B3 e-classic

Zāģripas piedziņa / Frēzēšanas vārpstas mezgls Vienfāzu motors Trīsfāzu motors
Motora spriegums 1x 230 V 3x 230 V / 3x 400 V
Motora frekvence 50/60 Hz 50/60 Hz
Aizsardzības sistēma IP 55 IP 55

B3 Perform

Motora jauda S6-40 %*) - 4 kW
Motora jauda S6-40% - Opcija*) 3 kW 4 kW

B3 Winner/Winner comfort

Motora jauda S6-40 %*) - 3 kW (3x 400 V)
Motora jauda S6-40% - Opcija*) 3 kW 4 kW (3x 400 V)

B3 e-classic
Motora jauda S6-40 %*) - 3 kW (3x 400 V)
Motora jauda S6-40% - Opcija*) 3 kW -

Antriebsmotor Vorritzeinheit (Option)

Motora jauda S6-40 %*) 0,65 kW**) 0,65 kW

*)  S6 = ekspluatācija ar slodzi un periodiska apkalpošana; 40% = relatīvs ekspluatācijas faktors
**) Maksimālais zāģēšanas augstums: 2 mm

Tehniskie parametri

4.2 Ekspluatācijas un uzglabāšanas nosacījumi

Ekspluatācijas telpas temperatūra no +10 līdz 40 °C
Uzglabāšanas temperatūra no –10 līdz +50 °C

4.3 Elektriskais pieslēgums

4.4 Piedziņas motors

Nolasiet mašīnas faktiskos lielumus no datu plāksnītes

Pamatstrāva atbilstoši raksturojošai plāksnītei ±10%
Drošinātāji Skatieties elektroshēmu
Pieslēguma kabelis (H07RN-F) 3x2,5 mm²/ 5x2,5 mm²
Palaides raksturīpašības C (D*) 

*) ja uzsākšana ir lēna, ko izraisa lielas masas svārstības
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Kombinētā zāģēšanas-frēzēšanas iekārta
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4.5 Putekļu emisja

Mašīnas aizsardzība pret putekļiem ir pārbaudīta 
saskaņā ar DIN 33893. Saskaņā ar „Putekļu emisijas 
pārbaudes pamatnosacījumu“ (putekļu koncentrācija 
darba vietā) emisijas vērtībām kokapstrādes mašīnām, 

ko noteikusi kokapstrādes arodbiedrību komisija, putekļu 
emisijas vērtības ir krietni zemākas par šajā brīdī spēkā 
esošo gaisa robežvērtību 2,0 mg/m³. To apzīmē ar zilo 
zīmi „Veikta koksnes putekļu pārbaude“.

4.6 Trokšņa emisija

Norādītās vērtības ir emisijas vērtības un tādēļ tās nevar 
uzskatīt par drošām darba vietas vērtībām. Lai arī starp 
putekļu emisijas un trokšņa emisijas slieksni ir sakarība, 
no tā nevar droši spriest, vai nepieciešami papildu 
drošības pasākumi. Faktori, kas var ievērojami iespaidot 
esošo emisijas slieksni, ietver iedarbības ilgumu, darba 
telpas īpašības un citus papildu apstākļus. Pieļaujamās 
darba vietas vērtības dažādās valstīs var atšķirties. 

Tomēr šai informācijai jāpalīdz lietotājam labāk novērtēt 
draudus un risku. Atkarībā no uzstādīšanas vietas un 
citiem specifiskiem nosacījumiem pastāvošās trokšņa 
emisijas vērtības var ievērojami atšķirties no norādītajām 
vērtībām.

Uzmanību:
Lai trokšņa emisija būtu pēc iespējas mazāka, pastāvīgi lietojiet labi noasinātus instrumentus, kā arī ievērojiet 
pareizu ātrumu.
Ausu aizsardzība ir jālieto visu laiku, tomēr ar to nevar aizstāt labi noasinātus instrumentus.
Visi lielumi dB(A) un ar mērījumu precizitātes koeficientu 4 dB(A).

 Ripzāģa vienība Tukšgaita Darbojoties
 Skaņas līmenis 
 (EN ISO 3746)

 Darbvietas emisijas lielumi 
 (EN ISO 11202)

 Frēzēšanas vārpstas mezgls Tukšgaita Darbojoties
 Skaņas līmenis 
 (EN ISO 3746)

 Darbvietas emisijas lielumi 
 (EN ISO 11202)

Tehniskie parametri
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Ø 58 ± 0,1mm

Ø 8,5 ±0,3 mm

Ø 30 mm

Ø 46,35 ± 0,1mm

Ø 9 ±0,3 mm

Ø 30 mm

kombinētā zāģēšanas-frēzēšanas iekārta
B3 / B3 e-classic

Tehniskie parametri

4.7 Instrumenti

Brīdinājums! Savainojuma draudi!
Nekad nepārsniedziet uz instrumeta norādīto maksimālo apgriezienu skaitu!

4.7.1 Ripzāģa vienība
Lietojiet tikai tādas zāģripas
• kuru atļautais maksimālais apgriezienu skaits ir lielāks nekā zāģvārpstas apgriezienu skaits
• kuras atbilst DIN EN 847-1 normai

Lietojiet tikai gropēšanas instrumentu, kas paredzēts kokam!

Rasējums: Zāgripa Centra urbuma diametrs

Uzmanību: Mēs rekomendējam izmantot tikai oriģinālus Hammer instrumentus (Hammer katalogs).
Zāģēšanas augstums maksimālais dziļums ir tieši atkarīgs no sekojošiem faktoriem:
• Koksnes veids (cieta vai mīksta koka suga)
• Koka mitrums
• Padeves ātrums
• Zāģripas
• Jūsu mašīnas motora jauda

Aizzāģēšanas zāģripa Standard (mechanisch) Option (angetrieben)
Diametrs 80 mm 100 mm*)

Urbums 20 mm 20 mm

Ātrums 10.000 minˉ¹ 10.000 minˉ¹
Motors - 0,65 kW

*) in Kombination mit 300 mm Hauptsägeblatt

Zāģripas
Diametrs 250 – 315 mm
Centra urbuma diametrs *) 30 mm
Konstanta rotācija 4800 minˉ¹
Maksimālais zāģēšanas augstums (ar zāģripu 
diametrā 315 mm)

103 mm

Zāģripas sasvere 90° līdz 45°

*) skatīt rasējumam

Gropēšanas instrumenti CE - Specifikācijas
Max diametrs 180 mm
Platums 5 līdz 20 mm
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Tehniskie parametri

Izmantojiet tikai frēzmašīnas instrumentus,
• kam ir augstāks maksimālais pieļautais rotācijas ātrums, nekā frēzēšanas mašīnai
• kuras atbilst DIN EN 847-1 vai DIN EN 847-2 normai un
• kuras ir apzīmētas ar „MAN“!

4.7.2 Frēzēšanas vārpstas mezgls

4.8 Skaidu ekstrakcija

 Zāģēšanas mezgls Agregāts Zāģa aizsargpārsegs
 Skaidu nosūcēja izvada diametrs 120 mm 50 mm
 Min. gaisa plūsmas ātrums 20 m/s 20 m/s
 Min. vakums 1824 Pa 953 Pa
 Min. plūsmas daudzums (pie 20 m/s) 814 m³/h 141 m³/h

*) Standarts = Zāģa aizsargpārsegs / Opcija = Augšējais zāģripas aizsargs ar nosūkšanas izvadu

 Frēzēšanas vārpstas mezgls Frēzēšanas vārpstas 
vadlineāli Frēzēšanas aizsargs

 Skaidu nosūcēja izvada diametrs 120 mm 120 mm
 Min. gaisa plūsmas ātrums 20 m/s 20 m/s
 Min. vakums 470 Pa 920 Pa
 Min. plūsmas daudzums (pie 20 m/s) 362 m³/h 814 m³/h

*) Standarts = Frēzēšanas vārpstas vadlineāli / Opcija = Frēzēšanas aizsargs

 Frēzēšanas vārpstas mezgls
 Bīdāmā galda platums (Ø) 190 mm
 Frēzēšanas vārpstas-Ø maks.
  Frēzēšanas vārpstas aizsargs 220 mm
  Atveres aizsargs 275 mm
 Vārpstas-Ø Standarts 30 mm
 Ātrā vārpstas uzgaļanomaiņas sistēma Opcija 1*) 32 / 35 / 50 mm
 Ātrā vārpstas uzgaļanomaiņas sistēma Opcija 2*) 1 ¼ collu
 Konstanta rotācija 3000/6000/8000/10000 minˉ¹
 Ātrums Lielā ātruma vārpstai 15000 minˉ¹
 Frēzēšanas vārpstas augstums virs galda (izmantojamais 
augstums)

100mm

 Frēzēšanas vārpstas sagāzums *) 90° līdz 45°
Nav piejams modelī e-classic
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Uzbūve

5 Uzbūve

5.1 Pārskats

Att. 5-2: Pārskats perform

!Atbalsta turētājs
"Šķērsgriešanas lineāls (Atbalsta galds)
#Atbalsta galds
$Bīdāmgalds

%Frēzēšanas vārpstas vadlineāli
&Šķērsgriešanas lineāls (Atbalsta galds)
/Šķērsatdure

Att. 5-1: Pārskats basic/winner
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Galda pagarinājums ar apakšējo atbalstu 
Preces nr. 501-129

Att. 5-4: Galda pagarinājums ar apakšējo atbalstu 

Lai droši atbalstītu garas detaļas (montāžas norādījumi 
„Galda pagarinājumi”).

!Galda pagarinājums ar apakšējo atbalstu 

Apgriešanas ierīce 1100
Preces nr. 503-108 (800 x 600 mm)

Att. 5-5: Atbalsta galds

Lai apstrādātu lielus un masīvus paneļus

!Apgriešanas ierīce

Uzbūve

5.2 Piederumi

Galda pagarinājums 400 mm
Preces nr. 503-137

Att. 5-3: Galda pagarinājums 

Lai droši atbalstītu garas detaļas (montāžas norādījumi 
„Galda pagarinājumi”).

!Galda pagarinājums
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Uzbūve

Pagarinājums ar veltni atbalsta galdam
Preces nr. 503-132

Att. 5-6: Pagarinājums ar veltni atbalsta galdam

Lai pareizi novietotu ļoti lielas vai garas plātnes.

!Pagarinājums ar veltni atbalsta galdam

Att. 5-7: Piespiedēju komplekts

Piespiedēju komplekts
Preces nr. 410-190

Priekš M20 ar lodīšu tipa padeves ratiņiem.
Nostiprināt ekscentra detaļas piespiedēju uz padeves 
galda.

!Piespiedēju komplekts

Ekscentra piespiedējs
Preces nr. 400-108 un 500-112

Var lietot horizontāli vai vertikāli jebkurai detaļai. Droši 
nostipriniet detaļu uz padeves galda.

!Ekscentra piespiedējs

Att. 5-8: Ekscentra piespiedējs
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Gropju veidošanas aizsargs
Preces nr. 503-114

Att. 5-10: Gropju veidošanas aizsargs

Droša tapošana un gropju veidošana.

!Gropju veidošanas aizsargs

Drošības stieņa vadotnes
Preces nr. 501-116

Att. 5-11: Drošības stieņa vadotnes

aizsardzībai profilu frēzēšanas laikā.

!Drošības stieņa vadotnes

Uzbūve

Pārvietošanas rullīši ar pacelšanas dīseli
Preces nr. 503-134
 500-149

Att. 5-9: Pārvietošanas rullīši

Rullīšu sistēma ir montēta pie mašīnas rāmja (montāžas 
norādījumi: „Rullīšu sistēma” un „Pacelšanas stienis”).

!Pārvietošanas rullīši
"Pacelšanas dīsele
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Uzbūve

Pulksteņtipa indikators
Preces nr. 01.1.200 (Skala „mm“)
 01.2.200 (Skala „collās“)
Rokrats
Preces nr. 12.1.311

Att. 5-12: Pulksteņtipa indikators

Digitāla skala ir iebūvēta sistēmas rokratā urbšanas 
suporta augstuma regulēšanai.
Iestatījmu 1/10 mm var veikt izmantojot pulksteņtipa 
indikatoru.

!Pulksteņtipa indikators
"Rokrats

Izliekumu frēzēšanas aizsargs - „EURO“
Preces nr. 400-610

Att. 5-13: Izliekumu frēzēšanas aizsargs - „EURO“

Priekš liektām detaļām pārsegs ar iespēju ielikt instrumen-
tu līdz 180 mm.

!Izliekumu frēzēšanas aizsargs - „EURO“

Sagatavju padeves vadotne izliekumu frēzēšanas aizsar-
gam „EURO”
Preces nr. 400-611

Att. 5-14: Sagatavju padeves vadotne

Der instrumentiem ar diametru 100-160 mm. 
Vismazākais sagataves iekšējais rādiuss r = 160 mm

!Sagatavju padeves vadotne
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5.3 Datu plāksnīte

Uz datu plāksnītes ir šādas norādes
• Tipa apzīmējums
• Mašīnas numurs
• Spriegums
• Fāzes
• Frekvence
• Jauda
• Strāva
• Ražošanas gads
• Ražotāja informācija

Att. 5-15: Datu plāksnīte

Uzbūve

5.4 Aizsargierīces

5.4.1 Drošinātājslēdži

Att. 5-16: Galvenais slēdzis

Jūsu mašīna aprīkota ar drošības slēdžiem. Frēzmašīna 
strādās tikai ja paketslēdzis tiks ieslēgts

(Zāģa un frēzes nodalījuma aizvelkamais vāks aizvilkts 
un drošības aizbīdnis ir centrālajā pozīcijā.)

!Ierobežojuma slēdzis
"Frēzēšanas vārpstas durtiņas
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Uzbūve

5.4.3 Ripzāģa aizsargpārsegs

Ripzāģa aizsargpārsegam jābūt pareizi uzliktam un 
iestatītam

Zāgripas aizsargu var savienot ar skaidu nosūcēju. 
(pieslēguma diametrs 50mm) 

!Ripzāģa aizsargpārsegs

Att. 5-18: Ripzāģa aizsargpārsegs

5.4.2 Frēzēšanas vārpstas aizsargs

Sagāziet frēzēšanas vārpstas vadlineāla vāku ar 
piestiprināto frēzēšanas vārpstas aizsargu uz priekšu Tas 
sastāv no stieņa, spiediena kluča, spiediena atsperes

Kad rievskrūve tiek atlaista, ir iespējams noregulēt 
atsevišķus komponentus vertikāli un horizontāli.
Noregulējiet aizsargu un piespiedēju vajadzīgajā 
pozīcijā.

!Rievskrūves
"Stienis
#Piespiedējs
$Aizsargs

Att. 5-17: Frēzēšanas vārpstas aizsargs

Brīdinājums! Savainojuma draudi!
Lai aizsargātos no savainojumiem ripzāģa izmantošanas laikā, mašīna jāaprīko ar aizsargpārsegu pār 
ripzāģa ripu!
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Uzbūve

5.5 Vadības elementi

Att. 5-19: Vadības elementi

!Rokrats - Frēzes leņķa noregulēšana

"Avārijas STOP poga (Ja nepieciešams)

#Rokrats - regulē zāģripas sagāzuma leņķi  

$Sarkanā poga  
• mašīnas izslēgšana „OFF” 
• Avārijas apstādināšana

%Zaļais taustiņš – frēzēšanas vārpstas mezgla 
ieslēgšana „ON”

&Rokrats - regulē zāģripas sagāzuma leņķi

/Skala - Ripzāģa sagāzuma leņķa norāde

(Režīma slēdzis - Darba režīmi 
• Zāģēšana  
• Frēzēšana (Frēzes rotācija notiek pretēji pulksteņa 
rādītāja virzienam) 
• Frēzēšana (Frēzes rotācija notiek pulksteņa 
rādītāja virzienā)

)Galvenais slēdzis (Ja nepieciešams)

BLFiksējošā svira - Frēzes leņķa noregulēšana

BMRokrats - vārpstas augstuma regulēšana

BNSkala - frēzēšanas leņķa noteikšana

BODrošības sistēma - Bīdāmais vāks
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6 Transportēšana, iepakošana un uzglabāšana

6.1 Drošības norādes

Brīdinājums! Transportēšanas vai iekraušanas/izkraušanas laikā iespējams savainošanās risks ar 
krītošām daļām.

Uzmanību! Mašīnas bojājumu risks! Ja mašīnu nepareizi transportē, to iespējams sabojāt vai iznīcināt.

Tādēļ jāievēro turpmāk minētās drošības norādes
• Nekad neceliet kravas virs cilvēkiem.
• Vienmēr ļoti rūpīgi un uzmanīgi pārvietojiet mašīnu.
• Lietojiet tikai piemērotus pacelšanas līdzekļus un 

pacēlājierīces ar pietiekamu celtspēju.
• Mašīnu aizliegts pārvietot aiz priekšā esošajiem 

mašīnas elementiem (piemēram, ēvelgaldiem).
• Transportējot ievērojiet smaguma punktu (sasveres 

draudi).
• Nodrošiniet mašīnu pret noslīdēšanu uz sāniem.
• Virvēm, jostām vai citām pacelšanas ierīcēm jābūt 

aprīkotām ar drošības āķiem.
• Aizliegts lietot ieplīsušas vai nodilušas virves.
• Virves un jostas nedrīkst būt samezglojušās.
• Virves un jostas nedrīkst atrasties pie asām malām.

• Veiciet transportēšanu tik saudzīgi, cik vien 
iespējams. Tādējādi iespējams izvairīties no 
bojājumiem, kas var rasties transportēšanas laikā.

• Izvairieties no mehāniskas kratīšanas
• Transportējot mašīnu pa jūru, tā blīvi jāiepako un 

jānodrošina pret koroziju.

6.2 Transportēšanas drošinājums

Att. 6-1: Transportēšanas drošinājums

Uzmanību! Mašīnas bojājumu risks! Mašīnu nedrīkst celt aiz darba galda, bīdāmgalda vai pamata sliedes!

Transportēšana, iepakošana un uzglabāšana

Pirms piegādes mašīna uz paliktņa ir pilnīgi samontēta.
Izmantojiet jebkuru variantu izkraušanai:
• Autoiekrāvējs,
• Palešu krāvējs,
• Pacēlājs
• Pārvietošanas rullīši

Transportēšanai izmantojiet tikai siksnas vai ķēdes. 
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6.2.2 Transportēšāna ar rullīšu ratiņiem

Att. 6-3: Mašīnas pārvietošana ar pārvietošanas rullīšiem un 
pacelšanas dīseli

Uz mašīnas korpusa uzstādiet pārvietošanas rullīšus.

!Pārvietošanas rullīši
"Pacelšanas dīsele

Uzmanību: Pārvietošanas rullīši un pacelšanas dīsele (papildus) nodrošina mašīnas pārvietošanas funkciju. 

Transportēšana, iepakošana un uzglabāšana

6.2.1 Transportēšana ar palešu krāvēju

Att.6-2: Transportēšana ar palešu krāvēju

Lai noceltu no paletes, jālieto rampa, kā parādīts 
zīmējumā.

1. Iebīdiet pacēlāja dakšas mašīnas atvērumā.
2. Nostumiet mašīnu no paletes ar palešu krāvēju

!Atvere mašīnas korpusā
"Izkraušanas rampa

Uzmanību! Smags svars var būt par iemeslu savainojumam
Atkarīgs no aprīkojuma, divi vai trīs papildus palīgi var būt nepieciešami, kad izkrauo mašīnu.
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6.5 Uzglabāšana

Iepakotās daļas līdz uzstādīšanai/instalācijai glabājiet 
noslēgtas un atbilstoši ārpusē uzlīmētajām glabāšanas 
norādēm.

Daļas iepakojumā uzglabājiet tikai šādos apstākļos:
• Neuzglabājiet ārā
• Uzglabājiet sausā vietā, kas nav putekļaina
• Nepakļaujiet agresīvu šķidrumu iedarbībai
• Sargājiet no tiešas saules stariem.
• Izvairieties no mehāniskas kratīšanas
• Uzglabāšanas temperatūra: no –10 līdz +50 °C
• Maks. gaisa mitrums: 60 %
• Sargājiet no krasām temperatūras svārstībām 

(Kondensāta veidošanās).

• Ieeļļojiet visas neapsegtās mašīnas daļas 
(aizsardzība pret rūsu).

• Ilgākas uzglabāšanas gadījumā (vairāk nekā 3 
mēneši) ieeļļojiet visas mašīnas neapsegtās daļas 
(aizsardzība pret rūsu). Regulāri pārbaudiet visu daļu 
un iepakojuma kopējo stāvokli. Nepieciešamības 
gadījumā papildiniet vai atjaunojiet konservējošo 
slāni.

• Uzglabājot mitrā telpā, mašīnai jābūt blīvi iepakotai 
un aizsargātai pret koroziju.  
(Susināšanas līdzeklis).

6.3 Transportēšanas apskate

Saņemot sūtījumu, nekavējoties pārbaudiet tā 
komplektāciju un pārliecinieties, vai nav transportēšanas 
bojājumu.
Ārēji redzamu transportēšanas bojājumu gadījumā 
piegādi nepieņemiet vai pieņemiet tikai ar ierobežojumu. 
Bojājuma apjomu atzīmējiet uz transportēšanas doku-

mentiem/piegādes pavadzīmes. Uzrakstiet sūdzību.
Par iepriekš nepamanītiem defektiem ziņojiet tūlīt pēc to 
konstatēšanas, jo bojājumu kompensācijas pieprasījumus 
apstiprina tikai likumā noteiktā laikā un kārtībā.

6.4 Iepakojums
Ja nav noslēgta vienošanās ar piegādātāju par iepako-
juma atpakaļpieņemšanu, palīdziet aizsargāt apkārtējo 
vidi, sadaliet materiālus pēc lieluma un veida un nodo-
diet tos tālākai izmantošanai vai utilizācijai.

Uzmanību! Iepakojuma utilizāciju veiciet videi draudzīgā veidā un saskaņā ar spēkā esošajiem vietējiem 
utilizācijas noteikumiem. Nepieciešamības gadījumā ļaujiet utilizāciju veikt pārstrādes uzņēmumam.

Uzmanību: Palīdzēsim aizsargāt apkārtējo vidi! Iepakojuma materiāli ir vērtīgas izejvielas, un tos daudzos 
gadījumos var izmantot tālāk vai pareizi sašķirot un veikt otrreizējo pārstrādi.

Transportēšana, iepakošana un uzglabāšana
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7 Uzstādīšana un instalācija

7.1 Drošības norādes

Brīdinājums! Savainojuma draudi! Nepareiza uzstādīšana un instalācija var izraisīt nopietnus miesas vai 
mašīnas bojājumus. Tādēļ šos darbus atļauts veikt tikai pilnvarotam, apmācītam un ar mašīnas darbību 
iepazīstinātam personālam, ievērojot visas drošības norādes.

Brīdinājums! Bīstami! Elektriskā strāva! Darbus pie elektriskajām ierīcēm atļauts veikt tikai kvalificētam 
personālam, ievērojot drošības norādes.

Pirms uzstādīšanas un instalācijas pārbaudiet, vai mašīna 
ir pilnīgā komplektācijā un tehniski nevainojamā kārtībā.

Brīdinājums! Savainojuma draudi! Nepilnīga, kļūdaini uzstādīta vai bojāta mašīna var izraisīt nopietnus 
miesas vai mašīnas bojājumus. Uzstādiet un instalējiet mašīnu (un tās daļas) tikai tad, ja tās komplektācija ir 
pilnīga un nevainojama.

Uzmanību! Mašīnas bojājumu risks! Lietojiet mašīnu tikai ekspluatācijas/darba telpas temperatūrā no +10 
līdz +40 °C. To neievērojot, rodas uzglabāšanas bojājumi.

• Nodrošiniet pietiekamu brīvu vietu kustībai. Ja 
attālums līdz blakus esošajai mašīnai, sienām vai 
citiem statiskiem priekšmetiem ir nepietiekams, pie-
spiedu kārtā pārvietotas sagataves griešanas laikā 
var radīt draudus.

• Gādājiet par tīrību un kārtību darba vietā. Vaļīgas 
vai izmētātas detaļas un darba instrumenti var būt 
par negadījumu cēloni.

• Instalējiet aizsargierīces saskaņā ar norādēm un 
pārbaudiet to funkcijas.

7.2 Uzstādīšana

Uzstādīšana un instalācija

Uzstādīšanas vietas nosacījumi:
• Ekspluatācijas telpas temperatūra: no +10 līdz 

40 °C.
• Pietiekama darba virsmas izturība un nestspēja.
• Pietiekams darba vietas apgaismojums.
• Pietiekamā attālumā no blakus esošām darba vietām.

Lai strādātu un apkoptu iekārtu nodrošiniet min 2000 
mm brīvu telpu apkārt iekārtai.

Att. 7-1: Uzstādīšanas vietas prasības/Izmēri
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Uzstādīšana un instalācija

Att. 7-4: Transportēšanas drošinājums Bīdāmgalds

1. Transportējiet mašīnu uz uzstādīšanas vietu atbilstoši 
norādēm nodaļā „Transportēšana“ un pievienotajai 
transportēšanas jeb salikšanas pamācībai

2. Lai nodrošinātu precīzu mašīnas darbību un 
vienmērīgu gaitu, novietojiet to ar līmeņrāža 
palīdzību.

 Ja grīda ir nelīdzena lietojiet klučus lai izlīmeņotu 
iekārtu

!Līmeņrādis
"Bloki

7.3 Mašīnas pozicionēšana un izlīmeņošana

Att. 7-2: Mašīnas izlīmeņošana

3. Nepieciešamības gadījumā mašīnu ar 
transportēšanas skavām var pieskrūvēt pie grīdas.

!Transportēšanas skavas

Att. 7-3: Grīdas stiprinājums

4. Pirms mašīnas ekspluatācijas noņemiet ķīļus no 
apakšējiem celiņiem un bīdāmgaldam no abām 
pusēm.

5. Notīriet visas mašīnas atsegtās daļās no 
aizsarglīdzekļa pret koroziju.
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7.4 Montāža

7.4.1 Bīdāmgalds

Uzmanību: atkarībā no bīdāmgalda garuma to transportēšanas tehnisku iemeslu dēļ piegādā iepakotu 
atsevišķi. Vieglai montāžai atkarībā no zāģēšanas garuma var būt nepieciešami divi vai trīs palīgi. 

Bīdāmgalds jāuzliek pirms mašīnas ekspluatācijas 
uzsākšanas. Montāžu skatiet atsevišķā uzlikšanas 
pamācībā (pievienota mašīnai jeb bīdāmgaldam).

Uzstādīšana un instalācija

7.4.2 Atbalsta galda uzlikšana/noņemšana

Att. 7-5: Atbalsta galda montāža

Atbalsta galda montāža:
1. Ievietojiet atbalsta galdu gropē uz padeves galda
2. Uzlieciet atbalsta galdu uz atbalsta ass.
3. Pievelciet fiksācijas skrūves

Atbalsta galda noņemšana:
1. Atskrūvējiet rievskrūvi.
2. Noņemiet atbalsta galdu no atbalsta ass un 

bīdāmgalda.

!Grope
"Atbalsta galds
#Atbalsta ass
$Rievskrūves

Att. 7-6: Frēzēšanas vārpstas vadlineāli

Frēzmašīnas aizsargs ir pilnīgi sakomplektēts pirms 
piegādes un ir uzlikts uz iekārtas.

Ja transportēts konteinerī , frēzēšanas aizsargs nāk uz 
atsevišķas paletes. Šajā gadījumā frēzēšanas vārsptas 
aizsargam jābūt uzliktam un pieskrūvētam.

7.4.3 Frēzēšanas vārpstas vadlineāli
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Uzstādīšana un instalācija

7.4.4 Ripzāģa aizsargpārsegs.

Att. 7-7: Ripzāģa aizsargpārsegs.

! Šķēlējnazis
" Galvuzgrieznis
§ Aizsargs
$ Ripzāģa aizsargpārsegs.
% Grope zāģripām no 300 līdz 315 mm
& Grope 250 mm zāģripām

Ripzāģa aizsargpārsegs ir nostiprināts pie šķēlējnaža. 
Stiprinājums ir atkarīgs no ripzāģa ripas diametra.:
• Grope zāģripām no 300 līdz 315 mm
• Grope 250 mm zāģripām

1. Atskrūvējiet skrūvi
2. Piespiediet un pabīdiet turēšanas skrūvi.
3. Ripzāģa aizsargpārsegs. Izņemiet un ielieciet citā 

padziļinājumā.
4. Pievelciet uzgriezni.

7.5 Skaidu ekstrakcija

Brīdinājums! Savainojuma draudi! Skaidu nosūkšanas šļūtenei jābūt ugunsizturīgai un jāvada elektrība! 
Pārliecinieties, ka izmantojat oriģinālas Hammer nosūkšanas šļūtenes!

• Turklāt, nosūkšanas spējai ir jābut pietiekamai, lai 
sasniegtu nepieciešamo spiedienu un gaisa ātrumu 20 
m/s savienojuma vietā. (Skat. „Tehniskā informācija”)

• Iekārtas gaisa ātruma kontrole jāveic gan pirmajā 
palaišanas reizē, gan pēc būtiskām izmaiņām.

• Nosūcēja iestatīšana jāpārbauda pirms ekspluatācijas. 
Jāveic arī ikdienas nosūcēja pārbaude, lai konstatētu 
redzamos defektus. Nosūcēja jaudu jāpārbauda ik 
mēnesi.

• Skaidu un putekļu nosūcējam jābūt pievienotam pie 

Uzmanību: Visiem mezgliem jābūt aprīkotiem ar skaidu nosūcēju. Impulsa slēdzis ir pieejams papildu 
aprīkojumā.

iekārtas tā, lai tas darbojas reizē ar iekārtu.
• Nosūcēja šļūtenēm jāvada strāva un tām jābūt 

iezemētām.
• Lietojiet skaidu un putekļu nosūcējus ar samazinātu 

emisiju, lai iztīrītu iekārtu no skaidām un putekļiem.
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Uzstādīšana un instalācija

7.6 Elektriskais pieslēgums

Uzmanību: Neatveriet elektroskapi kamēr neesat konsulttējušies ar tehniķi Nepareizas rīcības gadījumā tiek 
anulētas visas garantijas.

Uzmanību! Mašīnas bojājumu risks!
Iekārtai jābūt aizsargātai ar automātiskajiem drošinātājiem.

Uzmanību! Mašīnas bojājumu risks!
Pirms pieslēgšanas strāvas padevei salīdziniet plāksnītes datus ar elektrotīkla specifikācijām. Veiciet 
pieslēgumu tikai tad, ja tie saskan. Strāvas avotam jābūt ar piemērotu spraudsavienojumu (CEE - trīsfāzu 
motoriem).

Brīdinājums! Bīstami! Elektriskā strāva!

Darbus pie elektriskajām ierīcēm atļauts veikt tikai kvalificētam personālam, ievērojot drošības norādes.

Pārbaudiet pārslodzes aizsardzības ierīču un drošinātāju piemērotību vietā, kur mašīna tiks pieslēgta!

Nosacījumi elektriskajiem pieslēgumiem
• Mašīnai jābūt sazemētai.
• Maksimālās strāvas tīkla sprieguma svārstības var būt 

±10 %
• Elektroskapim jābūt aprīkotam ar atbilstošiem 

drošinātājiem (DIN VDE 0641) 
Terminālu skaits: 3 (trīs fāzu strāvas motori)

• Darbagaldu aļauts pieslēgt tikai pie elektro tīkliem ar 
sazemētu nulles vadu (tikai 3x400V)

• Strāvas pievada kabelis vismaz H07RN-F 5 x 2,5 
(trīsfāzu motoram) vai 3x2,5 (vienfāzes motoram).

• Drošinātāji/Pieslēguma kabelis: 
Skat. „Tehniskā informācija”

• Strāvas pievada kabelim jābūt aizsargātam no 
bojājumiem (jābūt ar armētu pārvalku).

• Novietojiet pieslēguma kabeli tā, lai nerastos lūzuma 
un samezglošanās vietas, kā arī, lai nebūtu riska uz 
tā paklupt.

Att. 7-8 Motoru griešanās virzienu

Uzmanību: Mašīnas strāvas kabeli piegādā ar brīvu galu, bez spraudņa.
Mašīnas strāvas kabeli klientam jāaprīko saskaņā ar attiecīgās valsts noteikumiem un strāvas padeves tīklam 
atbilstošu spraudni.

1. Uzstādiet režīma slēdzi uz „Ripzāģi” iestatījumu.
2. Iekārtas spraudnis jāiesprauž strāvas padevē
3. Mašīna uz īsu brīdi jāieslēdz
4. Apstājoties motoram, jāpārbauda griešanās virziens
5. Ja nepieciešama apgrieziena virziena maiņa, samai-

niet divas pievadvada fāzes.
! „CEE-Kontaktdakša
Š Fāzes invertors (opcija)
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Iestatīšana un noregulēšana

8.1 Drošības norādes

Brīdinājums! Bīstami! Elektriskā strāva! Darbus pie elektriskajām ierīcēm atļauts veikt tikai kvalificētam 
personālam, ievērojot drošības norādes.

Brīdinājums! Savainojuma draudi! Nepareizi iestatīšanas un noregulēšanas darbi var izraisīt smagus miesas 
vai mašīnas bojājumus. Tādēļ šos darbus atļauts veikt tikai pilnvarotam, apmācītam un ar mašīnas darbību 
iepazīstinātam personālam, ievērojot visas drošības norādes.

• Pirms darbu uzsākšanas mašīna jāizslēdz un 
jānodrošina pret netīšu ieslēgšanos.

• Pirms darbu uzsākšanas jāpārbauda, vai mašīna 
ir pilnīgi nokomplektēta un vai tā ir tehniski 
nevainojamā stāvoklī

• Nodrošiniet pietiekamu brīvu vietu kustībai.

• Gādājiet par tīrību un kārtību darba vietā. Vaļīgas 
vai izmētātas detaļas un darba instrumenti var būt 
par negadījumu cēloni.

• Instalējiet aizsargierīces saskaņā ar norādēm un 
pārbaudiet to funkcijas.

8.2 Bīdāmgalda fiksācija

Att. 8-1: Bīdāmgalda nobloķēšana

Padeves ratiņi var būt iestatīti centra pozīcijā.

1. Pagirziet skrūvi uz 90 grādiem un nospiediet to.
2. Virziet padeves galdu lēnām kamēr tas nofiksējas
3. Lai atbloķētu, izvelciet tapu un pagrieziet to 90° pretī 

puksteņa rādītāja virzienam.

! Rievskrūve
" Bīdāmgalds

8 Iestatīšana un noregulēšana Ripzāģa vienība
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Iestatīšana un noregulēšana

8.3 Šķērsgriešanas vadlineāls uz bīdāmgalda

Att. 8-2: Šķērsgriešanas vadlineāla montāža

1. Pieskrūvējiet lineāla atbalsta plāksni padeves galda 
gropē.

2. Pagriežat rokturi 1
3. Iestatiet vajdzīgo leņķi(-45° līdz +45°). 
 90° zāģējums:
 • Atbrīvojiet rokturus pie padeves galda
 • Atspiediet lineālu pret atduri.
4. Piefiksējiet lineālu 

! Rokturis  $Atbalsta plāksne
" Fiksējošās sviras %Atdure
# Grope  &Vadlineāls

Att. 8-3: Regulējiet gala atduri

Regulēšana:
1. Atbrīvojiet fiksācijas sviras
2. Atbrīvojiet skrūvi
3. Pagriežat ekscentra sviru līdz 90° (lineāls pieskaras 

gala atdurei)
4. Pārbaudiet ar kontrolzāģejumu
5. Pievelciet skrūvi. 

! Atdure
" Iestatījuma skrūve
# Ekscentra piespiedējsvira

8.4 Šķērsgriešanas vadlineāls uz atbalsta galda

Att. 8-4: Šķērsgriešanas vadlineāla montāža

2600 mm šķērslineālu ir jāstiprina pie atbalsta galda.
1. Ievietojiet stiprināšans plāksni atbalsta galda 

vadotnē.
2. Atbrīvojiet rievskrūves un nopozicionējiet fiksācijas 

sviras attiecīgās atbalsta galda vietās.
3. Pavelciet lineālu līdz atdurei un piespiediet pie gala 

atdures.
4. Pievelciet rievskrūves un fiksācijas sviru rokturus. 

! Fiksējošā svira $Atbalsta galds
" Šķērsgriešanas lineāls %Nostiprināšanas plāksne
# Atdure &Rievskrūves
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Iestatīšana un noregulēšana

Att. 8-5: Šķērsgriešanas lineāla noregulēšana

Sasvērt:
1. Atspriegojiet fiksācijas sviras un rievskrūves.
2. Sasveriet šķērsgriešanas lineālu vēlamajā pozīcijā. 

Nepieciešamības gadījumā nolaidiet gala atdures 
pārsegu, lai šķērsgriešanas lineālu pārsvērtu tai pāri.

3. Nofiksējiet fiksācijas sviras un pieskrūvējiet 
rievskrūves.

4. Atbrīvojiet rievskrūvi, pārvietojiet lineāla profilu 
un pievelciet rievskrūves tā, lai kompensētu skalas 
garumu atbilstoši pagrieziena leņķim, kad lineāls ir 
sasvērts. 

! Fiksējošā svira
" Šķērsgriešanas lineāls
# Atdure
$ Atbalsta galds
% Nostiprināšanas plāksne
& Rievskrūves

90°-Pozīcija:
1. Atspriegojiet fiksācijas sviras un rievskrūves.
2. Pagrieziet šķērsgriešanas lineālu līdz tas atdurās 

gala atdurē.
3. Nofiksējiet fiksācijas sviras un pieskrūvējiet 

rievskrūves. 

8.5 Šķērsatdure

Att. 8-6: Šķērsatdure

Šķērsatduri var bīdīt pa lineālu visā garumā.
Nepieciešamības gadījumā gala atduri var aizliekt 
prom.
1. Atskrūvējiet skrūvi.
2. Pārvietojiet atduri izvēlētajā pozīcijā. 

Mērījums(zāģēšanas kapacitāte) nolasāma 
palielināmā lēcā.

3. Pievelciet skrūvi.

! Rievskrūves
" Šķērsatdure
# Skala
$ Atdure
% Šķērsgriešanas lineāls
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Iestatīšana un noregulēšana

8.6 Šķērsgriešanas lineāls-Pagarinājums

Att. 8-7: Šķērsgriešanas lineāls-Pagarinājums

Atbalstlineāls var būt aprīkots ar papildus pagarinājumu, 
kas ir opcija.
1. Atskrūvējiet skrūvi.
2. Novietojiet atduri nepieciešamajā pozīcijā.
 Izmēru nolasiet no mērsakalas.
3. Pievelciet skrūvi.

! Skala
" Pagarinājums
# Rievskrūve
$ Šķērsgriešanas lineāls

8.7 Statne

8.7.1 Pārbīdīšana

Att. 8-8: Statne B3 basic

B3 basic:
1. Atspriegojiet fiksējošo sviru.
2. Iestaiet izmēru pēc skalas
3. Lai skalu piemērotu dažādiem zāģripu biezumiem, 

pārbīdiet to par trūkstošo vienību.
 - Atlaidiet sagataves novietošanas galda turētāja 

uzgriežņus
 - Pārvietojiet skalu
 - Atlaidiet sagataves novietošanas galda turētāja 

uzgriežņus
4. Nospiediet fiksējošo sviru. 

! Skala   $Vadlineāla sliede
" Lineāls   %Uzgriežņi
# Fiksējošā svira

Uzmanību! Izmantojot galda pagarinājumu trubai pa kuru staigā čuguna kronšteins ar paralēlo lineālu jābūt 
17 mm zemāk par pašu galdu.
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Iestatīšana un noregulēšana

8.7.2 Precīzais iestatījums

Att. 8-9: Statne B3 winner

B3 winner:
1. Atbrīvojiet rievoto rokturi
2. Iestaiet izmēru pēc skalas
3. Lai skalu piemērotu dažādiem zāģripu biezumiem, 

pārbīdiet to par trūkstošo vienību.
 -Atbrīvojiet skalas stiprināšanas plāksni
 - Pārbīdiet skalu
 - Pievelciet stiprināšanas plāksni
4. Pievelciet rievoto rokturi

! Skala  #Rievotais rokturis
" Lineāls  $Nostiprināšanas plāksne

Att. 8-10: Statne K3 basic/K3 e-classic

Uzmanību: Lai kompensētu neprecizitāti vienmēr regulējiet uz zāģripas pusi

Att. 8-11: Statne K3 winner

K3 winner:
1. Atbrīvojiet rievoto rokturi
2. Iespiediet rokturi
3. Ieregulējiet pagriežot
4. Pievelciet rievoto rokturi

! Rievotais rokturis
" Galvuzgrieznis

K3 e-classic (Opcija):
1. Atbrīvojiet stiprinājuma sviru 1
2. Pievelciet stiprinājuma sviru 2
3. Precīzi iestatīt ar skrūves palīdzību.

! Piestiprināšanas svira 1
" Piestiprināšanas svira 2
# Galvuzgrieznis
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8.7.3 Lineāla pārveide 

Att. 8-12: Statne

1. Atskrūvējiet rievskrūvi.
2. Izvelciet lineālu uz priekšu
3. Novietojiet lineālu uz galda, sagāžiet, ievietojiet 

gropē un velciet atpakaļ.
4. Pievelciet rievskrūves un fiksācijas sviru rokturus.

! Rievskrūve
" Vadotne

8.7.4 Noņemšana

Att. 8-13: Statne B3 e-classic

Att. 8-14: Statne B3 winner

B3 winner:
Apstrādājot lielas plāksnes, var rasties nepieciešamība 
noņemt paralēlo atduri.

1. Atbrīvojiet rievoto rokturi
2. Noņemiet // lineālu no apaļās sijas.

! Rievotais rokturis
" Statne
# Vārpsta

Iestatīšana un noregulēšana

B3 e-classic:
Apstrādājot lielas plāksnes, var rasties nepieciešamība 
noņemt paralēlo atduri.

1. Atbrīvojiet stiprinājuma sviru 1
2. Pēc precīzās iestatīšanas nofiksējiet fiksācijas sviras. 
3. Noņemiet lineālu no apaļās sijas.

! Statne   #Fiksējošās sviras
" Piestiprināšanas svira 1 $Vadlineāla sliede
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8.8 Iestatīt griešanas augstumu/griešanas leņķi

Att. 8-16: Iestatīt griešanas augstumu/griešanas leņķi

Zāģripas augstuma regulēšana ar rokratu:
• Pulksteņa virzienā: uz augšu
• pret pulksteņa virzienu: uz leju
Iestatiet nepieciešamo augstumu

Sāgāzuma iestatīšana ar rokratu:
• pulksteņa rādītāja virzienā: uz 0°
• pretēji pulksteņa rādītāja virzienam: uz 45°
Zāģēšanas leņķis ir norādīts uz skalas

!Rokrats sagāzuma leņķim
"Skala zāģēšanas leņķim
#Rokrats zāģēšanas augstums

8.7.5 Sasvēršana

Uzmanību: Fiksēšanas spēku var regulēt tikai modelim K3 winer.

Att. 8-15: Statne

Paralēlās atdures noņemšana ir nepieciešama, 
piemēram, apstrādājot lielas plāksnes.

1. Atskrūvējiet rievskrūvi.
2. Novietojiet lineālu vidū.
3. Pievelciet skrūvi.
4. Atbrīvojiet rievoto rokturi
5. Aizbīdiet paralēlo atduri līdz atdures vienības 

beigām.
6. Nolaidiet paralēlo atduri

! Vadotne   $Rievskrūve
" Rievotais rokturis  %Stienis
# Statne

Iestatīšana un noregulēšana
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8.9.1 Sagatavošanās instrumenta maiņai

Att. 8-17: Sagatavošanās instrumenta maiņai

8.9.2 Iekārtas sagatavošana darbam

1. Aizbīdiet bīdāmvāka aizsargu
2. Pārbīdiet bīdāmgaldu pa kreisi
3. Pabīdiet slēdzi uz augšu
4. Ieslēdziet mašīnu

!Bīdāmgalds
"Bīdāmais vāks
#Drošības sistēma

Att. 8-18: Iekārtas sagatavošana darbam

1. Sasveriet ripzāģi 90° pozīcijā
Pārvietot zāģripu līdz pat augšai

2. Izslēdziet mašīnu un nodrošiniet pret nejaušu 
ieslēgšanos.

3. Pabīdiet slēdzi uz leju.
4. Aizbīdiet bīdāmgaldu pa kreisi līdz atdurei
5. Pārbīdiet bīdāmvāku pa kreisi, cik vien tālu 

iespējams.

!Bīdāmgalds
"Bīdāmais vāks
#Drošības sistēma

8.9 Instrumenta maiņa

Uzmanību: Ripzāģmašīnas zāģripu var ieslēgt tikai tad, kad iekārtas iekšpusē gala slēdzis ir piespiests ar 
zāģripas aizsargu: Bīdāmais vāks ir aizvērts.

• Zāģa un frēzes nodalījuma aizvelkamais vāks aizvilkts un drošības aizbīdnis ir centrālajā pozīcijā. 
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Nepieciešamie instrumenti:
• Skrūves 8 mm 
• Uzgriežņa atslēga SW 22 mm

1. Sagatavošanās instrumentu maiņai.
2. Ja nepieciešams ievietot lielāku zāģripu, jānoņem 

atdalošais elements..
3.  Ar uzgriežņa atslēgu pieturiet flanci..
4. Atskrūvējiet skrūvi ar seškantu atslēgu.
5. Noņemiet skrūvi un flanci.
6. Noņemiet veco zāģripu un uzlieciet uz vārpstas jau-

no zāģripu.
7. Uzlieciet flanci (tapas ievietojot urbumos).  Ar 

uzgriežņa atslēgu pieturiet flanci..
8. Pieskrūvējiet skrūvi ar sešstūratslēgu.
9. Ja lietojat lielāku vai mazāku zāģripu ieregulējiet 

atdalītāju, atbilstoši zāģripas izmēram.
10. Sagatavojiet iekārtu ekspluatācijai..
11. Ieregulējiet aizsargu pēc zāģripas.

Iestatīšana un noregulēšana

8.10 Zāģripas nomaiņa

Att. 8-19: Zāģripas nomaiņa

! Šķēlējnazis
" Flancis
§ Iekšējā sešstūra skrūve
$ Zāģripa

Uzmanību! Min. pievilkšanas spēks: 20 Nm!

Uzmanību:
Mēs rekomendējam izmantot tikai oriģinālus Hammer instrumentus (Hammer katalogs).
Precīzai zāģēšanai, mēs rekomendējam izmantot pēc iespējas mazāku zāģripu. 
Skatīt tehniskos datus autorizētām zāģripām

Brīdinājums! Savainojuma draudi!
Savainojumu iespēja sagriežoties, it īpaši mainot instrumentus.
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Iestatīšana un noregulēšana

8.10.1 Škēlējnaža regulēšana/iestatīšana

Att. 8-20: Šķēlejnaža regulēšana

1. Sagatavošanās instrumentu maiņai. 
2. Atgriežiet skrūvi
3. Pārvietojiet šķēlējnazi tā, lai attālums starpzāģripu un 

šķēlējnazi būtu no 3 līdz 8 mm.
4. Atzīmei uz šķēlējnaža vajag sakrist ar padeves ratiņu 

augšējo malu pie zāģēšanas ar Max augstumu 
(atkarīgs no lietotās zāģripas). 

5. Cieši pieskrūvējiet uzgriezni 

!Uzgrieznis  $Attālums
"Atzīme  %Zāģripa
#Šķēlējnazis

8.10.2 Šķēlējnaža nostiprināšana un maiņa

Uzmanību! Min pievilkšanas spēks: 25 Nm!

Brīdinājums! Savainojuma draudi! 
Spraugas ķīlis jāpielāgo zāģripas platumam 
Spraugas ķīļa biezumam jābūt starp zāģripas korpusu un zāģzobu platumu.

Nepieciešamie instrumenti:
 • Uzgriežņa atslēga SW19 mm

Uzmanību:
Spraugas ķīļa biezumam jābūt starp zāģripas korpusu un zāģzobu platumu. 
Spraugas ķīļa biezums (d), zāģripas korpuss (S), zāģzobu platums.

Spraugas ķīlis jāpielāgo zāģripas platumam

Nepieciešamie instrumenti:
• Uzgriežņa atslēga SW 19 mm

1. Atbrīvojiet fiksējošo uzgriezni.
2. Izņemiet spraugas ķīli, ja tas ir ielikts.
3. Ievietojiet spraugas ķīli. 

Ievērojiet, lai spraugas ķīļa turētāja tapas iegultu 
spraugas ķīļa gropē.

4. Pievelciet fiksējošo uzgriezni.

!Uzgrieznis   #Paplāksne
"Šķēlējnazis   $Tapas
%Zāģripa

Att. 8-21: Šķēlējnaža nostiprināšana un maiņa

Uzmanību! Min pievilkšanas spēks: 25 Nm!
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kombinētā zāģēšanas-frēzēšanas iekārta
B3 / B3 e-classic

Iestatīšana un noregulēšana

Att. 8-22: Noņemiet šķēlējnazi

1. Atskrūvējiet skrūves.
2. Izņemiet atstarpes ķīli
3. Cieši pieskrūvējiet uzgriezni

!Uzgrieznis
"Šķēlējnazis

Uzmanību!
Strādājot ar ripzāģa ripām, jālieto spraugas ķīlis.
Lietošana bez spraugas ķīļa atļauta tikai, lietojot spraugas instrumentus

Ripzāģa aizsargpārsegs ir nostiprināts pie šķēlējnaža. 
Stiprinājums ir atkarīgs no ripzāģa ripas diametra.:
• Grope zāģripām no 300 līdz 315 mm
• Grope 250 mm zāģripām

1. Atskrūvējiet skrūvi
2. Piespiediet un pabīdiet turēšanas skrūvi.
3. Noņemiet aizsargu, ja nepieciešams, pārlieciet to 

citā stiprināšanas gropē.
4. Pievelciet galvuzgriezni

!Šķēlējnazis
"Aizsargs
§Galvuzgrieznis
$Ripzāģa aizsargpārsegs.
%Grope zāģripām no 300 līdz 315 mm
&Grope 250 mm zāģripām

8.10.4 Ripzāģa aizsargpārsegs.

Att. 8-23: Ripzāģa aizsargpārsegs.

Brīdinājums! Savainojuma draudi!
Lai aizsargātos no savainojumiem ripzāģa izmantošanas laikā, mašīna jāaprīko ar aizsargpārsegu pār 
ripzāģa ripu!

8.10.3 Šķēlējnaža noņemšana
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kombinētā zāģēšanas-frēzēšanas iekārta
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Nepieciešamie instrumenti:
• Skrūves 8 mm 
• Skrūves 4 mm
• Uzgriežņa atslēga SW 22 mm 
• Uzgriežņa atslēga SW 19 mm (Šķēlējnazis)

Iestatīšana un noregulēšana

8.11 Gropēšanas griezējinstruments

Uzmanību:
Mēs rekomendējam izmantot tikai oriģinālus Hammer instrumentus (Hammer katalogs).
Lai autorizētu gropēšanas instrumentus skatīties Tehnisko datu sadaļu.

Brīdinājums! Savainojuma draudi!
Savainojumu iespēja sagriežoties, it īpaši mainot instrumentus.

Uzmanību! Mašīnas bojājumu risks! 
Neregulējiet 90° leņķi brīdī, kad darbojaties ar gropēšanas instrumentu!

Att. 8-25: Starpgredzens/Zāģa vārpsta

Att. 8-24: Aizmugurējais atloks/Spraugas ķīļa turētājs/Ieliktnis

1. Sagatavošanās instrumenta maiņai.
2. Zāģripas noņemšana
3. Šķēlējnaža noņemšana
4. Noņemiet aizmugurējo flanci.
5. Ja nepieciešams noņemiet aizzāģēšanas zāģripu.
6. Atskrūvējiet 4 skrūves ar Allen atslēgu.
7. Noņemiet plastmasas ieliktni.

! Ieliktnis
" Skrūve
# Skrūves
$ Atloks
% Spraugas ķīļa turētājs
& Uzgrieznis
/ Starpgredzens (Aizmugurējais atloks)
( Zāģa vārpsta

8.11.1 Instrumentu nomaiņa darbam ar gropēšanu
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kombinētā zāģēšanas-frēzēšanas iekārta
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Iestatīšana un noregulēšana

8.11.2 Instrumenta ar vītni iespriegošana

Uzmanību! Ja gropes frēzes izmērs ir mazāks par 10 mm jālieto starpgredzens! 

Att. 8-28: Koka dēlis

Uzmanību! Neregulējiet 90° leņķi brīdī, kad darbojaties ar gropēšanas instrumentu!

Uzmanību! Savainojuma draudi! Min. pievilkšanas spēks: 20 Nm!
Gropēšanas instrumentu drīkst uzlikt tikai uz tam paredzētā flanča.

Att. 8-26: Pirmā instrumenta daļa./Distances paplākšņi

Att. 8-27: Piemērots gropēšanas instrumentam

1. Uzlieciet pirmi gropēšanas instrumenta daļu uz 
zāģripas vārpstas. Pievērsiet uzmanību pareizam 
rotācijas virzienam!

2. Regulējiet gropēšanas platumu ar 
distancgredzeniem.

3. Uzlieciet otru instrumenta daļu uz vārpstas. Abām 
instrumenta daļām jāsakrīt vienai ar otru!

4. Pievienojiet gropēšanas flanci.
5. Turiet flanci stingri ar rokas atslēgu.
6. Pieskrūvējiet skrūvi ar sešstūratslēgu.

! Zāģa vārpsta
"Flancis instrumentiem
# Skrūves
$ Gropēšanas instruments
% Uzgriežņa atslēga
& Distances paplākšņi

7. Nolaidiet ripzāģa agregātu pilnībā uz leju
8. Pievienojiet piegādāto iekraušanas dēli.
9. Ieskrūvējiet 4 skrūves lietojot Allen atslēgu.
10. Sagatavojiet iekārtu ekspluatācijai.
11. Ieslēdziet mašīnu.
12. Lēnām celiet mezglu līdz augšejam stāvoklim un koka 

ieliktnī tiks izveidota nepieciešamā grope.

/ Koka dēlis
( Skrūves
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Nepieciešamie instrumenti:
• Skrūves 8 mm 
• Uzgriežņa atslēga SW 22 mm 
• Skrūves 4 mm 

1. Sagatavošanās instrumenta maiņai.
2. Novietojiet gropēšanas instrumentu zemākajā 

pozīcijā.
3. Atskrūvējiet 4 skrūves ar Allen atslēgu.
4. Noņemiet koka dēli.
5. Pieturiet flanci ar atslēgu
6. Atskrūvējiet skrūvi ar seškantu atslēgu. (8 mm )
7. Noņemiet skrūvi un flanci.
8. Noņemiet gropēšanas instrumentu.
9. Ja uzlikts, noņemiet no zāga vārpstas starpgredzenu.

! Koka dēlis
@ Skrūve
# Skrūves 4 mm
$ Skrūves 8 mm
% Gropēšanas instruments
& Uzgriežņa atslēga

Iestatīšana un noregulēšana

8.11.3 Instrumenta ar vītni izspriegošana – pāriestatīšana ekspluatācijai ar zāģripu

Att. 8-29: Koka dēlis

Att. 8-30: Gropēšanas instrumenta noņemšana

Att. 8-31: Aizmugurējais atloks/Ieliktnis

10. Ievietojiet ieliktni paredzētajā vieta.
11. Ieskrūvējiet 4 skrūves lietojot Allen atslēgu.
12. Uzlieciet aizmugurējo atloku.
13. Zāģripas ievietošana.

/ Ieliktnis
( Atloks
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Nepieciešamie instrumenti:
 • Skrūves 5 mm
 • Speciālatslēga

Iegriešanas zāģripas izņemšana

1. Sagatavošanās instrumenta maiņai.
2. Nostipriniet aizzāģa flanci ar speciālu atslēgu.
3. Atbrīvojiet gludgalvas skrūvi pret pulksteņa virzienu 

ar Alen atslēgu.
4. Uzlieciet aizzāģēšanas zāģripu uz vārpstas
5. Novelciet aizzāģēšanas zāģripu no vārpstas.
6. Pagrieziet sprostplāksni pa labi līdz atdurei.

! Bloķētājpaplāksnis
@ Iegriezēja vārpsta
# Iegriezēja ripa
$ Flancis
% Gremdgalvas skrūve
& Speciālatslēga

Iestatīšana un noregulēšana

8.12 Iegriezēja ripa

8.12.1 Iegriešanas zāģripas ievietošana

Att. 8-32: Bloķētājpaplāksnis/Iegriezēja vārpsta

Uzmanību! Minimālais pievilkšanas moments: 20 Nm!

Brīdinājums! Savainojuma draudi!
Savainojumu iespēja sagriežoties, it īpaši mainot instrumentus.

Uzmanību:
Mēs rekomendējam izmantot tikai oriģinālus Hammer instrumentus (Hammer katalogs).
Lai autorizētu iegrēzēja instrumentus skatīties tehnisko datu sadaļu.

Uzmanību! Aizzāģa flancis un gludgalvas skrūve jānoņem, kad zāģēšana notiek bez aizzāģa!

Iegriešanas zāģripas ievietošana

1. Sagatavošanās instrumenta maiņai.
2. Pagrieziet sprotstplāksni pa kreisi līdz atdurei.
3. Notīriet aizzāģa vārpstu pilnībā.
4. Uzlieciet aizzāģēšanas zāģripu uz vārpstas 
5. Novietojiet aizzāģa flanci un pievelciet to lietojot 

speciālu atslēgu.
6. Pievelciet gludgalvas skrūvi pulksteņrādītāja virzienā 

ar Allen atslēgu.
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kombinētā zāģēšanas-frēzēšanas iekārta
B3 / B3 e-classic

Iestatīšana un noregulēšana

8.12.2 Aizzāģa regulēšana

Att. 8-33: Aizzāģēšanas zāģripas regulēšana

8.12.3 Platuma regulēšana

Iegriezēja ripa sastāv no divām zāģripas pusēm un 
vairākiem distances paplākšņiem
1. Lietojiet tik daudz distances paplākšņu, cik 

nepieciešams, līdz sasniegts nepieciešamais platums.
2. Iestatiet iegriezēja plāksni tā, lai tā atrastos pret 

zāģripas vidu.
3. Pārbaudiet iestatījumu ar izmēģinājuma griezumu.

!Zāģripas puses
"Distances paplākšņi

Uzmanību: Iegriezēja ripai jābūt 0,1 līdz 0,2 mm platākai par zāģripu!

Att. 8-34: Iegriezēja ripa „Classic“

Aizzāģis nepieciešams zāģejot laminētas vai finierētas 
detaļas.

1. Atlaidiet fiksējošās skrūves
2. Regulējiet manuāli ar iestatīšanas skrūvi. !
3. Regulējiet uz sānu manuāli ar iestatīšanas skrūvi. " 

Iestatiet aizzāģēšanas zāģripu tā, lai tā sakrīt ar 
pamatzāģripu.

4. Pievelciet fiksācijas skrūvi.

!Iestatījuma skrūve - augstuma regulēšanai
"Iestatījuma skrūve - regulēšanai uz sāniem
# Fiksējošā skrūve

Brīdinājums! Savainojuma draudi!
Visus iestatīšanas darbus, kā arī darba instrumentu maiņu veiciet tikai neiedarbinātai mašīnai
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Iestatīšana un noregulēšana

9.1 Drošības norādes

Brīdinājums! Savainojuma draudi! Nepareizi iestatīšanas un noregulēšanas darbi var izraisīt smagus miesas 
vai mašīnas bojājumus. Tādēļ šos darbus atļauts veikt tikai pilnvarotam, apmācītam un ar mašīnas darbību 
iepazīstinātam personālam, ievērojot visas drošības norādes.

• Pirms darbu uzsākšanas mašīna jāizslēdz un 
jānodrošina pret netīšu ieslēgšanos.

• Pirms darbu uzsākšanas jāpārbauda, vai mašīna 
ir pilnīgi nokomplektēta un vai tā ir tehniski 
nevainojamā stāvoklī

• Nodrošiniet pietiekamu brīvu vietu kustībai.

• Gādājiet par tīrību un kārtību darba vietā. Vaļīgas 
vai izmētātas detaļas un darba instrumenti var būt 
par negadījumu cēloni.

• Instalējiet aizsargierīces saskaņā ar norādēm un 
pārbaudiet to funkcijas.

9.2 Bīdāmgalda fiksācija

Att. 9-1: Bīdāmgalda nobloķēšana

Padeves ratiņi var būt iestatīti centra pozīcijā.
1. Pagirziet skrūvi uz 90 grādiem un nospiediet to.
2. Virziet padeves galdu lēnām kamēr tas nofiksējas
3. Lai atbloķētu, izvelciet tapu un pagrieziet to 90° pretī 

puksteņa rādītāja virzienam.
!Rievskrūve
"Bīdāmgalds

9 Iestatīšana un noregulēšana Frēzēšanas vārpstas mezgls



55

!

"

# $

kombinētā zāģēšanas-frēzēšanas iekārta
B3 / B3 e-classic

Frēzēšanas augstuma noregulēšana:
Ar rokratu noregulējiet frēzēšanas augstumu..
• Pulksteņa rādītāja virzienā: augstāk
• Pretēji pulksteņa rādītāja virzienam: dziļāk
Noregulējiet frēzēšanas augstumu tikai tik augstu, cik tas 

nepieciešams.
Frēzēšanas leņķa noregulēšana:(Nav piejams modelī 

e-classic)
1. Atlaidiet fiksējošās sviras - rokturi.
2. Ar rokratu noregulējiet frēzēšanas augstumu.: 

• Pulksteņa rādītāja virzienā: pret 90° 
• Pretēji pulksteņa rādītāja virzienam: pret 45°

3. Nolasiet no skalas frēzēšanas leņķi.
4. Nospriegojiet fiksējošo sviru..
!Rokrats - vārpstas augstuma regulēšana
"Fiksējošā svira
#Skala - frēzēšanas leņķa noteikšana
$Rokrats - Frēzes leņķa noregulēšana

Iestatīšana un noregulēšana

9.3 Frēzēšanas augstuma / frēzēšanas leņķa noregulēšana

Att. 9-2: Frēzēšanas leņķa noregulēšana

Brīdinājums! Savainojuma draudi!
Visus iestatīšanas darbus, kā arī darba instrumentu maiņu veiciet tikai neiedarbinātai mašīnai

Uzmanību: Svarīgas papildierīces - Pulksteņtipa indikators
Digitāla skala ir iebūvēta sistēmas rokratā urbšanas suporta augstuma regulēšanai.
Digitāla skala nodrošina precīzu iestatīšanu līdz pat milimetra desmitdaļai.
Skat. Hammer katalogu
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9.4 Frēzēšanas vārpstas vadlineāli

Att. 9-3: Frēzēšanas vārpstas vadlineāli

Frēzēšanas vārpstas vadlineāls „220“ ir piemērots instru-
mentiem ar diametru līdz 220 mm.
1. Tiklīdz skrūves tiek atbrīvotas frēzēšans vārpstas aiz-

sargs var tikt regulēts (1)
2. Lai noņemtu frēzēšanas vārpstas aizsargu , 

noskrūvējiet abas skrūves. (1)
3. Lai noregulētu frēzmašīnas aizsargus atbrīvojiet divus 

rokturus pārbīdiet aizsargus nepieciešamā pozīcijā 
un atkal pieskrūvējiet. (2)

4. Pārvietojiet frēzmašīnas aizsargu regulētie 
frēzēšnaas dziļumu pēc skalas. (2)/(3)

!Fiksējošās skrūves #Rievskrūve
"Fiksējošās skrūves $Skala

9.4.2 Multi-regulēšanas sistēma frēzēšanas vadlineālam (Opcija)

Instrumenta ārēja diametra precīza regulēšana tiek 
izmantota precīzai frēzēšanas vārpstas vadlineāla 
regulēšanai atbilstoši instrumenta ārējam diame-
tram., Pastāv automātiskās atkārtošanas funkcija, t.i., 
frēzēšanas vārpstas vadlineāls saglabā visus iestatījumus, 
kad tiek noņemts vai atkārtoti uzstādīts.
1. Uzstādot vadlineālu uz mašīnas galda, novietojiet 

vadotni tādejādi, lai bultskrūves tiktu ievietotas cauru-
mos mašīnas galdā.

!Tapas
"Vadotnes detaļa
#Atveres

Att. 9-4: Instrumenta ārējā diametra precīzā regulēšana

9.4.1 Frēzēšanas vārpstas vadlineāli „220“ (Standarts)

Iestatīšana un noregulēšana
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Frēzēšanas aizsardzības mezgls tiek uzstādīts uz 
frēzēšanas atdures. Tas sastāv no stieņa, spiediena 
kluča, spiediena atsperes.
1. Kad rievskrūve tiek atlaista, ir iespējams noregulēt 

atsevišķus komponentus vertikāli un horizontāli.
2. Noregulējiet aizsargu un piespiedēju vajadzīgajā 

pozīcijā.
3. Lai nomainītu instrumentus, atlaidiet rievskrūves un 

atveriet frēzēšanas atdures pārsegu ar uzmontēto 
frēzēšanas vadotni uz aizmuguri.

!Rievskrūve  $Aizsargs
"Stienis  #Piespiedējs

Att. 9-5: Instrumenta ārējā diametra precīzā regulēšana

2. Pēc instrumenta ārējā diametra fiksējošas skrūves 
atskrūvēšanas noregulējiet frēzēšanas vārpstas 
vadlineālu atbilstoši instrumenta ārējam diametram.

3. Pievelciet instrumenta ārējā diametra fiksējošo skrūvi.
4. Tagad, izmantojot rokratu, precīzi noregulējiet visu 

frēzēšanas vārpstas vadlineālu.
5. Uz skalas var nolasīt instrumenta ārējo diametra lielu-

mu, ar kādu uzstādīts nekustīgais vadlineāls.
Lai nodrošinātu nemainīgus iestatījumus pēc frēzēšanas 
vārpstas vadlineāla noņemšanas un atkārtotas 
uzstādīšanas,, ir nepieciešams atstāt vietu stiprinājuma 
bultskrūves brīvkustībai, viegli piespiežot taisno malu. 
Pēc noregulēšanas, pieskrūvējiet frēzēšanas vārpstas 
vadlineālu iekārtas galdam ar fiksējošām bultskrūvēm.
!Fiksējošas skrūves riņķis
"Skala
#Rokrats

9.4.3 Frēzēšanas vārpstas aizsargs

Att. 9-6: Frēzēšanas vārpstas aizsargs

Iestatīšana un noregulēšana



58

!

"
#

#

kombinētā zāģēšanas-frēzēšanas iekārta
B3 / B3 e-classic

Uzmanību: Ir ieteicams izmantot drošības tiltiņus (papildaprīkojums) kad frēzē profilus. Tas dos labākus 
rezultātus un drošāku darbu.

9.4.4 Drošības stieņa vadotnes

Att. 9-7: Drošības stieņa vadotnes

Montāža/Demontāža:
Skat. atsevišķi Montāžas instrukcijas „Drošības stieņa 
vadotnes“.
Pārbīdīšana:
1. Izslēdziet mašīnu un nodrošiniet pret nejaušu 

ieslēgšanos.
2. Atlaidiet fiksējošo skrūvi.
3. Pabīdiet drošības stieņu vadotnes uz augšu.
4. Pievelciet fiksējošās skrūves.
5. Pārbaudiet, vai frēzēšanas instruments spēj brīvi 

griezties. Frēzēšanas instruments nedrīkst pieskarties 
drošības stieņu vadotnēm.

6. Pārbaudiet, vai vadotnes ir paralēlas mašīnas 
galdam.

!Fiksējošās skrūves
"Drošības stieņa vadotnes
#Vadotne

Att. 9-8: Padeves ierīce

Montāža:
Frēzmašīnai ir iespējams pievienot padeves mehānismu.
Regulēšana:
lietošanas instrukciju „Padeves ierīce“.

9.5 Padeves ierīce

Iestatīšana un noregulēšana
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Vispārējs apraksts:
 Spriegošanas sistēmu nedrīkst izmantot uz neviena 

cita mašīnas tipa vai nepazīstamiem ražojumiem.
 Nepieciešamo spriegošanas spēku var panākt tikai 

atbilstošas, pareizas lietošanas gadījumā.
 Uzlieciet spriegošanas sistēmu uz zāģa vārpstas un 

pieskrūvējiet pretēji pulksteņrādītāja virzienam, līdz 
tā bez atstatuma un cieši pieguļ zāģripai. 
Spriegošanas sistēmu grieziet vienlaicīgi ar 
spriegošanas atloku un rievskrūvi. 
Pavirziet frēzēš nedaudz pa labi un pa kreisi, lai tas 
fiksējas.

Skatiet pievienoto lietošanas instrukciju:
>Ātrā vārpstas uzgaļanomaiņas sistēma (Opcija - 

Iespējams tikai bāzes komplektācijā)<

9.6 Ātrā vārpstas uzgaļanomaiņas sistēma (Opcija - Iespējams tikai bāzes 
komplektācijā)

Brīdinājums! Savainojuma draudi! / Mašīnas bojājumu risks!
Bezinstrumentu spriegošanas sistēma ir drošībai nozīmīga mašīnas komponente!Tādēļ liela uzmanība 
jāvelta pareizai lietošanai un rīcībai!Nepareizas lietošanas gadījumā pastāv savainošanās risks!

!Frēzēšanas vārpsta
"Vārpsta griezējinstrumentam

Att. 9-9: Ātrā vārpstas uzgaļanomaiņas sistēma

Iestatīšana un noregulēšana
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9.7 Instrumenta maiņa

9.7.1 Sagatavošanās instrumenta maiņai

Att. 9-10: Sagatavošanās instrumenta maiņai

Brīdinājums! Savainojuma draudi!
Visus iestatīšanas darbus, kā arī darba instrumentu maiņu veiciet tikai neiedarbinātai mašīnai
Izslēdziet mašīnu (lietojiet galveno slēdzi).

Brīdinājums! Savainojuma draudi!
Savainojumu iespēja sagriežoties, it īpaši mainot instrumentus.

Uzmanību:
Frēzēšanas instrumenti, it sevišķi griešanas virsmas, var tikt bojāti nepareizas lietošanas rezultātā. Tāpēc 
nenovietojiet frēzēšanas instrumentus uz darbgalda.
Uzglabājiet frēzēšanas vārpstas instrumentus īpašās tvertnēs, vai pakarot pie īpašiem āķiem

Att. 9-11: Frēzēšanas vārpstas aizsargs ir atvērts

1. Izslēdziet mašīnu un nodrošiniet pret nejaušu 
ieslēgšanos.

2. Atskrūvējiet rievskrūvi.
3. Sagāziet frēzēšanas vārpstas vadlineāla vāku un 

piestiprināto vārpstas aizsargu uz priekšu
4. Atbrīvojiet stiprinājuma rokturus
5. Atskrūvējiet skrūvi. aizmugurē.
6. Pavelciet vadotnes, cik vien tālu iespējams
7. Izmantojot rokratu, uzstādiet frēzēšanas vārpstu uz 

90°.
Pagrieziet frēzēšanas vārpstu uz augšu

!Drošības sistēma
"Drošības sistēma
#Drošības sistēma
$Vārpstas vadlineāli
%Spriegošana:

Iestatīšana un noregulēšana
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Iestatīšana un noregulēšana

9.7.2 Frēzēšanas vārpstas instrumenta uzstādīšana/noņemšana/nomaiņa

Brīdinājums! Savainojuma draudi! Frēzēšanas instrumenti ir ārkārtīgi asi. TUriet frēzi uzmanīgi. Itsevišķi kad 
vārpsta nav nofiksēta.

Att. 9-14: Instrumenta nepareiza uzstādīšana

Brīdinājums! Minimālais pievilkšanas moments: 30 Nm!

Nepieciešamie instrumenti:
• Skrūves 8 mm
• Skrūves atslēga 22 mm
1. Sagatavošanās instrumenta maiņai.
2. Turot frēzēšanas vārpstu tās galā pievelciet ar skrūves 

atslēgu
3. Atbrīvojiet nosūkšanas kapuces vāka skrūvi pulksteņa 

kustības virzienā ar Allen atslēgu.
4. Noņemiet frēzēšanas vārpstas uzmavu un ieliktni.
5. Nomainot vai noņemot instrumentus, noņemiet 

frēzēšanas vārpstas uzliktņus.
6. Notīriet no frēzēšanas vārpstas putekļus un skaidas.

7. Instrumentu nomaiņa vai montāža:
Novietojiet frēzēšanas vārpstas instrumentu tik zemu, 

cik vien tas iespējams uz frēzēšanas vārpstas, lai 
novērstu vibrācijas.

Uzlieciet tik daudz vārpstas ieliktņus, cik tas 
nepieciešams, lai sasniegtu pietiekošu fiksācijas 
atstatumu (apmēram 8 mm) starp frēzēšanas vārpstas 
uzmavu un vārpstu.

Instrumentu noņemšana: 
Uzlieciet visus vārpstas ieliktņus. Pārliecinieties, 
ka starp frēzēšanas vārpstas uzmavu un vārpstu ir 
pietiekoši daudz vietas (apmēram 8 mm).

8. Uzlieciet frēzēšanas vārpstas uzmavu un sešstūra 
skrūvi.

9. Ieskrūvēt skrūvi un ar seškanta atslēgu pievilkt to.
!Iekšējā sešstūra skrūve
"Frēzēšanas vārpstas uzmava
#Frēzēšanas vārpstas ieliktnis
$Frēzēšanas vārpsta
%Frēzēšanas vārpstas instruments

Att. 9-12: Frēzēšanas vārpsta

Att. 9-13: Frēzēšanas vārpstas instrumenta uzstādīšana
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9.7.3 Sagatavojiet iekārtu ekspluatācijai.

Att. 9-16: Sagatavojiet iekārtu ekspluatācijai.

Att. 9-15: Sagatavojiet iekārtu ekspluatācijai.

1. Cik iespējams, ar gredzena blīvēm aizveriet galda 
atveres.

2. Noregulējiet vadotnes atbilstoši instrumentam.
3. Sagāziet frēzēšanas vārpstas vadlineāla vāku 

ar piestiprināto frēzēšanas vārpstas aizsargu uz 
priekšu.

4. Izmantojot rievskrūves cieši pieskrūvējiet frēzēšanas 
vārpstas vadlineāla pārsegu.

5. Ātruma noteikšana/iestatīšana
6. Aizveriet durvis
7. Ieslēdziet mašīnu
!Gredzena blīves
"Vārpstas vadlineāli
#Frēzmašīnas vadlineāla pārsegs
$Rievskrūves
%Durtiņas

Brīdinājums! Savainojuma draudi!
Pievērsiet uzmanību tam, lai frēzešanas instrumentu rotācija notiktu pareizā virzienā!
Apstrādājamo detaļu iespējams frēzēt vienīgi pretējā virzienā!

Att. 9-18: Nepareizs rotācijas virziens Att. 9-17: Pārliecinieties par rotācijas virzienu!

Uzmanību: 
Frēzēšanas instruments strādā tikai ja nav ieslēgts drošinātājslēdzis mašīnas rāmja iekšpusē!
Zāģa un frēzes nodalījuma aizvelkamais vāks aizvilkts un drošības aizbīdnis ir centrālajā pozīcijā.
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9.8 Ātruma noteikšana/iestatīšana

9.8.1 Ātruma noteikšana

Brīdinājums! Savainojuma draudi! / Mašīnas bojājumu risks!
Griešanas ātrums:
• mazāk par 40 m/s - Atsitiena risks 
• lielāk par 75 m/s - Instrumentu bojāšanas risks 

Brīdinājums! Savainojuma draudi! / Mašīnas bojājumu risks!
Nepārsniedziet diagrammā norādītos robežlielumus!

1. Izmantojot uzlīmi uz šasijas vāka, uzstādiet pareizo mašīnas vārpstas rotāciju 
Griešanas ātrumam vienmēr jābūt robežās no 40 līdz 75 m/s.

2. Pārbaudiet maksimālo vārpstas elastīgumu (apgriezienu ierobežojumu) diagrammās turpmākajās lapaspusēs
3. Uzstādiet noskaidroto vajadzīgo vārpstas ātrumu.
!Instrumenta diametrs. [mm / collu]
"Griešanas ātrums [m/s]
#Vārpstas rotācijas ātrums [minˉ¹]

Att. 9-19: Ātruma noteikšana
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9.8.2 Maksimālais vārpstas elastīgums (apgriezienu ierobežojums)

1. Izrēķiniet minimālo rotācijas ātrumu (robež-rādījums) atkarībā no instrumenta diametra un griezuma garuma, ar šo 
diagramu palīdzību.

2. Izmantojot uzlīmi uz šasijas vāka, uzstādiet pareizo mašīnas vārpstas rotāciju
3. Uzstādiet noskaidroto vajadzīgo vārpstas ātrumu.

Att. 9-20: Diagramma - Maksimālais vārpstas elastīgums

Brīdinājums! Savainojuma draudi! / Mašīnas bojājumu risks!
Nepārsniedziet diagrammā norādītos robežlielumus!
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Att. 9-21: Ātrums iestatīšana

Uzmanību! Mašīnas bojājumu risks! Nepārstiepjiet piedziņas siksnu
Griežiet siksnas spriegošanas skrūvi tik daudz, līdz siksna ir nospriegota un transmisija notiek efektīvi.

Brīdinājums! Savainojuma draudi!
Mašīnai ir jāizslēdz elektriskais pievads veicot jebkādu darbu ar mašīnu.
Izslēdziet mašīnu (lietojiet galveno slēdzi).

1. Izslēdziet galveno slēdzi.
2. Pabīdiet slēdzi uz augšu
3. Atveriet durtiņas ar skrūvi.
4. Atbrīvojiet siksnas nospriegojuma skrūvi.
5. Novietojiet siksnu tai vietā kur skriemeļa diametrs 

paliek mazāks: 
Ātruma samazināšana:
• Vispirms nomainiet siksnu
Ātruma palielināšana:
• Uzlieciet siksnu uz frēzēšanas vārpstas vispirms.

6. Pievelciet siksnas nospriegojuma regulēšanas skrūvi
7. Aizveriet durtiņas un ieskrūvējiet skrūvi.
!Motora skriemelis
"Siksnas nospriegojuma regulēšanas skrūve
#Siksna
$Frēzēšanas vārpsta
%Durtiņas

9.8.3 Frēzēšanas vārpstas ātruma regulēšana

Uzmanību: Siksnas spriegojuma regulēšana
Ražotājuzņēmuma iestatījums: 210-230 Hz (Izmantojiet frekvenču mērītāju, lai pārbaudītu iestatījumu)
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Att. 9-22: Vārpstas augstums

Ar nostiprinātu frēzgalvu. 170 mm Instrumenta diametrs 
90°- pozīcija zem galda.

Att. 9-23: Vārpstas augstums

9.8.4 Frēzēšanas vārpstas pazemināšana

Uzmanību! Mašīnas bojājumu risks!
Pārbaudiet, vai instruments brīvi kustas.

Ar nostiprinātu frēzgalvu. 100 mm Instrumenta diametrs 
45°- pozīcija zem galda. (Nav piejams modelī e-classic)
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10.1 Drošības norādes

Brīdinājums! Savainojuma draudi! Nepareiza ekspluatācija var izraisīt smagus miesas vai mašīnas 
bojājumus. Tādēļ šos darbus atļauts veikt tikai pilnvarotam, apmācītam un ar mašīnas darbību 
iepazīstinātam personālam, ievērojot visas drošības norādes.

Pirms darbu uzsākšanas:
• Pirms uzstādīšanas un instalācijas pārbaudiet, 

vai mašīna ir pilnīgā komplektācijā un tehniski 
nevainojamā kārtībā.

• Nodrošiniet pietiekamu brīvu vietu kustībai.
• Gādājiet par tīrību un kārtību darba vietā. Vaļīgas 

vai izmētātas detaļas un darba instrumenti var būt 
par negadījumu cēloni.

• Pārbaudiet, vai visas aizsargierīces ir pievienotas 
pareizi

• Visus iestatīšanas darbus, kā arī darba instrumentu 
maiņu veiciet tikai neiedarbinātai mašīnai

• Nostipriniet mašīnā tikai tai paredzētus instrumentus.
• Cieši pievelciet ripzāģa zāģripas ka arī iegriezēja 

spīļskrūves
• Iestatiet spraugas ķīli pareizi
• Strādājiet tikai ar asiem instrumentiem Samazina 

atsitiena draudus, jo īpaši pie spraugu plāksnēm
• Iestatiet darba instrumentam pielāgotu apgriezienu 

skaitu.
• Saskaņā ar instrukciju uzlieciet atsūkšanas iekārtu un 

pārbaudiet tās darbību
• Apstrādājiet tikai tādas sagataves, kuras ir droši uz-

liktas un kuras var vadīt.
• Uzmanīgi pārbaudiet, vai detaļās nav svešķermeņi 

(piemēram, naglas, skrūves), kas var ietekmēt 
apstrādi

• Pārbaudiet, vai instruments brīvi kustas.
• Nodrošiniet, lai attiecīgajam agregātam būtu pareizs 

griešanās virziens.
• Īsu un tievu detaļu apstrādei turiet instrumentus 

tuvumā.

• Pirms ieslēgšanas vienmēr pārbaudiet, vai mašīnas 
tiešā tuvumā neatrodas citas personas.

Ekspluatācijas laikā
• Nekad nelieciet rokas uz sagataves pāri ripzāģim 

un/vai iegriezējam
• Instrumenta maiņas laikā vai traucējumu gadījumā 

vispirms izslēdziet mašīnu un tad nodrošiniet pret 
atkārtotu ieslēgšanos.

• Ekspluatācijas laikā neizslēdziet aizsardzības/
drošības ierīces, neapejiet tās un nepadariet tās neli-
etojamas.

Strādājot ar mašīnu un pie tās, stingri jāievēro šādi lie-
gumi:
• Personām ar gariem matiem, kas nenēsā matu tīkliņu, 

nav atļauts strādāt ar mašīnu vai pie tās.
• Aizliegta cimdu lietošana!

Strādājot ar mašīnu vai pie tās, personālam vienmēr 
jālieto:
• Cieši pieguļošs darba apģērbs (izturīgs pret 

saplīšanu, bez platām piedurknēm).
• Drošības apavi aizsardzībai no smagiem, krītošiem 

priekšmetiem un paslīdēšanas uz slidenas grīdas.
• Dzirdes aizsargaprīkojums Aizsardzībai pret dzirdes 

traucējumiem.

Uzmanību! Mašīnas bojājumu risks! Lietojiet mašīnu tikai ekspluatācijas/darba telpas temperatūrā no +10 
līdz +40 °C. To neievērojot, rodas uzglabāšanas bojājumi.

Vadība

Uzmanību: Garas detaļas atbalstiet ar papildu uzliktņiem (piem.: galdu pagarinājumi, bīdbloki).
Īsu un tievu detaļu apstrādei turiet instrumentus tuvumā.

10 Vadība Ripzāģa vienība
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Vadība

10.2 Mašīnas ieslēgšana / Mašīnas izslēgšana / Avārijas apstādināšana

Brīdinājums! Savainojuma draudi, ko var izraisīt nepietiekama sagatavošanās.
Mašīnu atļauts ieslēgt tikai tad, ja izpildīti visi attiecīgajai darbībai paredzētie priekšdarbi jeb 
priekšnosacījumi. Tādēļ apraksti par iestatīšanu, noregulēšanu un ekspluatāciju (skatiet attiecīgās nodaļas) 
noteikti jāizlasa pirms ieslēgšanas.

Uzmanību! Mašīnas bojājumu risks! Nepareiza iekārtas lietošana var izraisīt tai bojājumus. 
Neaktivizējiet zaļo pogu, kamēr iekārta strādā!

Uzmanību: Ja mehāniski regulējama aizzāģēšanas zāģripa ir uzstādīta (opcija), aizzāģēšanas mezglu jālieto 
saskaņā ar pamatzāģripu.

Mašīnas ieslēgšana
1. Pieslēdziet iekārtu elektriskajam tīklam
2. Ja galvenais slēdzis ir nobloķēts, atbloķējiet un 

ieslēdziet to (Stāvoklis „l”)
3. Iestatiet režīma slēdzi uz sekojošiem iestatījumiem::
•	 Ripzāģi

4. Tikai vienfāzu motoriem:
• Nospiediet zaļo pogu uz vadības paneļa un 

turiet to nospiestu.
• Atlaižiet pogu tiklīdz iekārta ir sasniegusi 

maksimālo rotācijas ātrumu.
 Ar trīsfāzu motoru

• Nospiediet zaļo pogu uz vadības paneļa un 
atlaidiet to.

! Režīma slēdzis
" Zaļais taustiņš - IESLĒGTS

Mašīnas izslēgšana
1. Nospiediet un atlaižiet sarkano pogu.
2. Ja nepieciešams: izslēdziet galveno slēdzi (pozīcijā 

„0“)

§ Sarkanā IZSLĒGŠANAS poga

Avārijas apstādināšana: (Atkarībā no modeļa)
Nospiediet sarkano pogu vai
Nospiediet avārijas STOP pogu.

Mašīna apstājas automātiski
AVĀRIJAS IZSLĒGŠANAS taustiņu var atkal atbloķēt 
pagriežot.

$ Avārijas STOP poga

Att. 10-1: Zaļais taustiņš - IESLĒGTS

Att. 10-3: Avārijas STOP poga
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Vadība

10.3 Bīdāmgalda nobīde

Att. 10-4: Bīdāmgalda nobīde

Bīdāmgalda pārbīdei jālieto
 • sānu rokturi vai
 • škērslineāls

! Sānu rokturis

AP1: Darba vieta iespējamam sagatavju noņēmējam.
AP2: Darba vieta darbiem ar paralēlo atduri.
AP3: Pamata darba vieta pārējo darbu veikšanai.

• Savainojumu risks, kuru izraisa izmestas detaļas 
(piem. frēzēšanas instrumenti), Zari, Atgriezumi).

• Draudi, ko izraisa nogrieztu daļu atsitiens

Darbojoties iekārtai (apstrādes laikā vai tukšgaitā) 
nestāviet tieši griešanās līnijā.

Brīdinājums! Savainojuma draudi! 
Briesmas no izvirzītiem instrumentiem vai sagatavju daļām

10.4.1 Darba vietas

10.4 Darba tehnikas

Att. 10-5: Darba vietas/Darba pozīcijas
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10.5 Darba tehnikas

10.5.1 Atļautās darba tehnikas

Ar formas ripzāģi ir atļauti tikai šādi darba veidi
• Atmizošana, tikai lietojot atmizošanas kurpi
• Saīsināšana ar paralēlo vai šķērsatduri.
• Garengriezumi 90° līdz 45°, Ar paralēlatduri un 

nofiksētu bīdāmgaldu
• Garengriezumi 90° līdz 45°, ar saīsināšanas atduri 

un bīdāmgaldu
• Lielformāta plātņu sadalīšana
Pārējie darba veidi ar formāta ripzāģi ir atļauti tikai bez 

iezāģētāja
• Pārsegti griezumi/Ieloks pie paralēlatdures
• Pārsegti griezumi/Gropēšana pie paralēlatdures ar 

spraugu instrumentiem

10.5.2 Aizliegtās darba tehnikas
Ar formas ripzāģi ir pilnīgi aizliegti šādi darba veidi:
• Visi darba veidi, ja netiek lietota paralēlā atdure, 

šķērsatdure vai sagataves novietošanas vienība
• Spraugas ķīļa nomontēšana atsevišķu griezumu 

veikšanai *)

• Nosegtie griezumi *)

*) Šeit saskaņā ar Vācijas kokapstrādes arodbiedrības (Holz-BG) standartiem ir pieļaujamas šādas nobīdes
Atsevišķi griezumi un pārsegtie griezumi ir atļauti, ja tiek ievēroti arodbiedrības standartiem atbilstošie nosacījumi (ZH.I/720).

10.5.3 Vispārējas procedūras atļautajām darba tehnikām

1. Pirms darbu sākšanas izslēdziet ripzāģi
2. Nodrošiniet nepieciešamu pagarinājuma iespēju 

(piederumi)
3. Turiet gatavībā apstrādes palīglīdzekļus

• Stumšanas stienītis; Koks ar turēšanas magnētiem  
(Preces nr. 11.2.012)

• Bīdāmkoks; Plastmasa (Preces nr.: 11.0.010)
• Stūmējs (11.1.009)
• Atdalītājs ar magnētiskiem turētājiem (Preces nr.: 

420-260)
4. Iestatīt griešanas augstumu/griešanas leņķi.
5. Leņķa griezumiem uzlieciet ripzāģa augšējo 

aizsargpārsegu 

6. Noregulējiet augšējo zāģripas aizsargu: max 5 mm 
virs detaļas.

7. Ja nepieciešams, ievietojiet iegriezēja ripu 
8. Tikai tad, kad sagatave ir pareizi pozicionēta 

griešanai, ieslēdziet ripzāgi un nepieciešamības 
gadījumā arī iegriezēju.

9. Vadiet sagatavi gar zāģripu vienmērīgi, stingri turot 
pirkstos

10. Griezuma beigās izmantojiet bīdāmkoku
11. Pēc veiktā griezuma izslēdziet mašīnu
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10.5.5 Apmalošana
1. Ievērojiet vispārējās procedūras attiecībā uz 

atļautajām darba tehnikām 
2. Apmalošanas pēdas montāža:

• Apmalošanas atdure Ar spīļpaplākšņiem ievieto-
jiet bīdamgalda gropēs.

• Apmalošanas atdure Ar skrūvēm nostipriniet uz 
bīdāmgalda.

3. Atbrīvojiet padeves galda fiksātoru un velciet to līdz 
galam atpakļ.

4. Uzlieciet neapstrādāto dēli ar dobo pusi uz apakšu 
uz bīdāmgalda un iestipriniet atmizošanas kurpē

5. Ieslēdziet ripzāģi
6. Vadiet sagatavi gar zāģripu vienmērīgi, stingri turot 

pirkstos

! Rievskrūves
" Apmalošanas atdure
§ Grope
$ Bīdāmgalds

Att. 10-7: Apmalošanas atdure

Vadība

10.5.4 Garengriezums

1. Ievērojiet vispārējās procedūras attiecībā uz 
atļautajām darba tehnikām

2. Iestatiet vadlineālu vajadzīgajā pozīcijā.
3. Fiksējiet bīdāmgaldu vidējā pozīcijā
4. Novietojiet detaļu pret vadlineālu.
5. Ieslēdziet ripzāģi
6. Ieslēdziet aizzāģēšanas mezglu, ja nepieciešams
7. Vadiet sagatavi gar zāģripu vienmērīgi, stingri 

turot pirkstos

Att. 10-6: Garengriezums
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10.5.6 Ķīļu zāģēšanai

1. Ievērojiet vispārējās procedūras attiecībā uz 
atļautajām darba tehnikām

2. Ķīļus sazāģējiet tikai ar speciālu zāģi.
3. Ķīlim jābūt vismaz 120 mm augstumā.
4. Kad zāģē zāģripai jābūt iestatītai augstāk par saga-

tavi.
5. Novietojot sagatvi stūmējā lai sazāģētu ķīļus.
6. Stumjiet sagatavi ar stumjamo paralēli zāģēšanas 

lineālama.

Att. 10-8: Ķīļu zāģēšanai
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Brīdinājums! Savainojuma draudi! Ja sagataves ir smagas, un jo īpaši, ja apstrādājat lielākas plātnes, noteik-
ti nepieciešams lietot sagataves novietošanas vienību ar novietošanas galdu!

Att. 10-9: Griešana ar sagataves novietošanas vienību

Att. 10-10: Griešana ar sagataves novietošanas vienību

10.5.7 Griešana ar sagataves novietošanas vienību

Aptuvens griezums:
1. Ievērojiet vispārējās procedūras attiecībā uz 

atļautajām darba tehnikām
2. Pabīdiet paralēlo atduri prom no ripzāģa ripas, cik 

tālu vien iespējams.
3. Iestatiet šķērsatduri vēlamajā izmērā
4. Atlaidiet bīdāmgalda fiksāciju
5. Pielieciet sagatavi pie saīsināšanas atdures
6. Paceliet atdures vāku uz augšu un uzlieciet uz saga-

taves (attēlā).
7. Pielieciet sagatavi pie saīsināšanas atdures
8. Ieslēdziet ripzāģi
9. Ieslēdziet aizzāģēšanas mezglu, ja nepieciešams
10. Vadiet sagatavi gar zāģripu vienmērīgi, stingri turot 

pirkstos
11. Pavelciet sagatavi atpakaļ pāris milimetrus no 

zāģripas un atvelciet bīdāmgaldu sākuma pozīcijā

Tiešs griezums:
1. Nolaižiet gala atduri.
2. Piespiediet sagatavi pie saīsināšanas atdures un 

atdures vāka
3. Piespiediet sagatavi pie saīsināšanas atdures
4. Vadiet sagatavi gar zāģripu vienmērīgi, stingri turot 

pirkstos

10.5.8 zāģēšana ar atbalsta lineālu

Šī operācija tiek veikta ar padeves galdu un 
šķērszāģēšanas lineālu. Sagatvi var sagriezt 
nepieciešamos garumos izmantojot atduri.
1. Piespiediet sagatavi pie šķērszāģēšanas lineāla un 

velkiet to cauri zāģripai.
2. Vadiet sagatavi gar zāģripu vienmērīgi, stingri turot 

pirkstos

Att. 10-11: zāģēšana ar atbalsta lineālu
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10.5.9 Nosegtie griezumi

Att. 10-12: Nosegtie griezumi

Att. 10-13: Nosegtie griezumi

1. Ievērojiet vispārējās procedūras attiecībā uz 
atļautajām darba tehnikām

2. Iestatiet paralēlo atduri nepieciešamajā izmērā
3. Fiksējiet bīdāmgaldu vidējā pozīcijā
4. Iestatiet maksimālo griezuma augstumu līdz pusei no 

sagataves biezuma!
5. Izvēlieties griezuma secību tā, lai nogrieztā līste 

nokrīt bīdāmgalda pusē.
 Ja griešanas slodze ir ripzāģa ripas labajā pusē, 

augstās atsitiena bīstamības dēļ jālieto bīdāmkoks.

X Sagataves biezums
X/2 Zāģēšanas augstums

Brīdinājums! Savainojuma draudi!
• Pārsegtos griezumus atļauts veikt tikai ar vienu ripzāģa augšējo aizsargpārsegu vai piekļūšanas drošība 

zāģēšanas palīgierīce Sägeboy (Příslušenství)! Nekādā gadījumā nelietojiet ripzāga aizsargpārsegu
• Nevelciet atpakaļ paralēlās atdures lineālu!
• Neizņemiet spraugas ķīli!
• ja zāģripa novietota virs paralēlā vadlineāla malai, tad nav garantēta droša detaļas padeve. Tad, lai 

nodrošinātu drošu sagataves padevi, jālieto augstāka palīgatdure
• Apstrādājot mazas sagataves, noteikti lietojiet bīdkoku, bīdstieni vai padeves vienību

Pieskrūvēt Sägeboy pie bāzes lineāla vai nostipināt Sä-
geboy ar uzgriezni pie plānā bāzes lineāla.

Vadība un Iestatījumi: 
Skatiet pievienoto lietošanas instrukciju

!Zāģēšanas palīgierīce Sägeboy
"Vadlineāla vadotne
#Uzgrieznis-speciāls

Att. 10-14: Papildus lineāls

Uzmanību: Gropju veidošanas aizsargs un Piekļūšanas drošība „Zāģēšanas palīgierīce Sägeboy“ 
skatīt: Instrumentu un aksesuāru katalogu

Vadība
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10.5.10 Darbs ar vītņu instrumentiem

Att. 10-15: Darbs ar vītņu instrumentiem

Att. 10-16: Darbs ar vītņu instrumentiem

Brīdinājums! Savainojuma draudi!
• Pārsegtos griezumus atļauts veikt tikai ar vienu ripzāģa augšējo aizsargpārsegu vai piekļūšanas drošība 

zāģēšanas palīgierīce Sägeboy (Příslušenství)! Nekādā gadījumā nelietojiet ripzāga aizsargpārsegu
• Nevelciet atpakaļ paralēlās atdures lineālu!
• Noņemiet šķēlējnazi
• Iestatiet zāģēšanas leņķi uz 90°

1. Ievērojiet vispārējās procedūras attiecībā uz 
atļautajām darba tehnikām

2. Iestatiet paralēlo atduri nepieciešamajā izmērā
3. Fiksējiet bīdāmgaldu vidējā pozīcijā
4. Iestatiet maksimālo griezuma augstumu līdz pusei no 

sagataves biezuma!
5. Vienmēr izmantojiet šķērszāģēšnas lineālu un pa-

deves ratiņus, kad škērsō gropējumu (skatieties 
“zāģēšanas garumā pret paralēlo vadlineālu”).

6. Pārbīdot sagatavi, cieši spiediet uz bīdāmgalda.
 Nepieciešamības gadījumā lietojiet ekscentra 

piespiedēju Lietojiet ekscentra piespiedēju, frēzējiet 
gropi ar bīdāmgalda palīdzību.

Pieskrūvēt Sägeboy pie bāzes lineāla vai nostipināt Sä-
geboy ar uzgriezni pie plānā bāzes lineāla.

Vadība un Iestatījumi: 
Skatiet pievienoto lietošanas instrukciju

!Zāģēšanas palīgierīce Sägeboy
"Vadlineāla vadotne
#Uzgrieznis-speciāls

Att. 10-17: Papildus lineāls

Uzmanību: Gropju veidošanas aizsargs un Piekļūšanas drošība „Zāģēšanas palīgierīce Sägeboy“ 
skatīt: Instrumentu un aksesuāru katalogu

Vadība
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Vadība

11.1 Drošības norādes

Brīdinājums! Savainojuma draudi! Nepareiza ekspluatācija var izraisīt smagus miesas vai mašīnas 
bojājumus. Tādēļ šos darbus atļauts veikt tikai pilnvarotam, apmācītam un ar mašīnas darbību iepazīstinātam 
personālam, ievērojot visas drošības norādes.

11 Vadība - Frēzēšanas vārpstas mezgls

Pirms darbu uzsākšanas:
• Pirms darbu uzsākšanas jāpārbauda, vai mašīna 

ir pilnīgi nokomplektēta un vai tā ir tehniski 
nevainojamā stāvoklī

• Nodrošiniet pietiekamu brīvu vietu kustībai.
• Gādājiet par tīrību un kārtību darba vietā. Vaļīgas 

vai izmētātas detaļas un darba instrumenti var būt 
par negadījumu cēloni.

• Pārbaudiet, vai visas aizsargierīces ir pievienotas 
pareizi

• Visus iestatīšanas darbus, kā arī darba instrumentu 
maiņu veiciet tikai neiedarbinātai mašīnai

• Nostipriniet mašīnā tikai tai paredzētus instrumentus
• Stingri pievelciet frēzēšanas vārpstas fiksējošo sviru.
• Iestatiet darba instrumentam pielāgotu apgriezienu 

skaitu.
• Strādājiet tikai ar asiem instrumentiem Samazina 

atsitiena draudus, jo īpaši pie spraugu plāksnēm
• Saskaņā ar instrukciju uzlieciet atsūkšanas iekārtu un 

pārbaudiet tās darbību
• Apstrādājiet tikai tādas sagataves, kuras ir droši uz-

liktas un kuras var vadīt.
• Uzmanīgi pārbaudiet, vai detaļās nav svešķermeņi 

(piemēram, naglas, skrūves), kas var ietekmēt 
apstrādi

• Pārbaudiet, vai instruments brīvi kustas.
• Pievērsiet uzmanību tam, lai frēzešanas instrumentu 

rotācija notiktu pareizā virzienā
• Pirms ieslēgšanas vienmēr pārbaudiet, vai mašīnas 

tiešā tuvumā neatrodas citas personas.

Ekspluatācijas laikā
• Instrumenta maiņas laikā vai traucējumu gadījumā 

vispirms izslēdziet mašīnu un tad nodrošiniet pret 
atkārtotu ieslēgšanos

• Ekspluatācijas laikā neizslēdziet aizsardzības/
drošības ierīces, neapejiet tās un nepadariet tās neli-
etojamas

• Traumas risks no lidojošām instrumentu daļām (vai 
materiāla daļām). 

Strādājot ar mašīnu un pie tās, stingri jāievēro šādi lie-
gumi:
• Personām ar gariem matiem, kas nenēsā matu tīkliņu, 

nav atļauts strādāt ar mašīnu vai pie tās.
• Aizliegta cimdu lietošana!

Strādājot ar mašīnu vai pie tās, personālam vienmēr 
jālieto:
• Cieši pieguļošs darba apģērbs (izturīgs pret 

saplīšanu, bez platām piedurknēm).
• Drošības apavi - aizsardzībai no smagiem, krītošiem 

priekšmetiem un paslīdēšanas uz slidenas grīdas.
• Dzirdes aizsargaprīkojums - Aizsardzībai pret 

dzirdes traucējumiem

Uzmanību: Papildierīces

Garas detaļas atbalstiet ar papildu uzliktņiem. 
(piem. galdu pagarinājumi, bīdbloki)

Īsu un tievu detaļu apstrādei turiet instrumentus tuvumā. 
(piem.: Stumšanas rokturis, Iespīlēšanas ierīce)

Mēs ieteicam izmantot noņemamo padeves mehānismu lielu sagatavju apstrādei vai sērijveida darbiem.
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Vadība

11.2 Mašīnas ieslēgšana / Mašīnas izslēgšana / Avārijas apstādināšana

Brīdinājums! Savainojuma draudi, ko var izraisīt nepietiekama sagatavošanās.
Mašīnu atļauts ieslēgt tikai tad, ja izpildīti visi attiecīgajai darbībai paredzētie priekšdarbi jeb 
priekšnosacījumi. Tādēļ apraksti par iestatīšanu, noregulēšanu un ekspluatāciju (skatiet attiecīgās nodaļas) 
noteikti jāizlasa pirms ieslēgšanas.

Uzmanību! Mašīnas bojājumu risks! Nepareiza iekārtas lietošana var izraisīt tai bojājumus. 
Neaktivizējiet zaļo pogu, kamēr iekārta strādā!

Mašīnas ieslēgšana
1. Pieslēdziet iekārtu elektriskajam tīklam
2. Ja galvenais slēdzis ir nobloķēts, atbloķējiet un 

ieslēdziet to (Stāvoklis „l”)
3. Iestatiet režīma slēdzi uz sekojošiem iestatījumiem::
•	 Frēzes rotācija notiek pretēji pulksteņa rādītāja 

virzienam
•	 Frēzes rotācija notiek pulksteņa rādītāja virzienā

4. Tikai vienfāzu motoriem:
• Nospiediet zaļo pogu uz vadības paneļa un 

turiet to nospiestu.
• Atlaižiet pogu tiklīdz iekārta ir sasniegusi 

maksimālo rotācijas ātrumu.
 Ar trīsfāzu motoru

• Nospiediet zaļo pogu uz vadības paneļa un 
atlaidiet to.

! Režīma slēdzis
" Zaļais taustiņš - IESLĒGTS

Mašīnas izslēgšana
1. Nospiediet un atlaižiet sarkano pogu.
2. Ja nepieciešams: izslēdziet galveno slēdzi (pozīcijā 

„0“)

§ Sarkanā IZSLĒGŠANAS poga

Avārijas apstādināšana: (Atkarībā no modeļa)
Nospiediet sarkano pogu vai
Nospiediet avārijas STOP pogu.

Mašīna apstājas automātiski
AVĀRIJAS IZSLĒGŠANAS taustiņu var atkal atbloķēt 
pagriežot.

$ Avārijas STOP poga

Uzmanību! Mašīnas bojājumu risks! Lietojiet mašīnu tikai ekspluatācijas/darba telpas temperatūrā no +10 
līdz +40 °C. To neievērojot, rodas uzglabāšanas bojājumi.

Att. 11-1: Zaļais taustiņš - IESLĒGTS

Att. 11-3: Avārijas STOP poga
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• Savainojuma risks no neaizsargātām daļām (piem. 
griešanas, frēzēšanas vai pulēšanas instrumenti).

• Vienmēr strādājiet, stāvot pie mašīnas frontālās ma-
las, no labās puses uz kreiso.

• Izņēmums: Speciālajām darbībām (piem. izliekuma 
frēzēšana ar pulksteņa rādītāju frēzēšanas vārpstas 
rotācijas virzienu), strādājot no kreisas uz labo pusi.

11.3.2 Atļautās darba tehnikas

11.3.3 Aizliegtās darba tehnikas

Strādājot ar šo frēzēšanas mašīnu, ir atļautas tālāk norādītās darba tehnikas:

• Profilu un garo malu frēzēšana (frēzes vadlineāla lietošana)
• Iestarpinājumu frēzēšana (frēzes vadlineāla lietošana)
• Līklīniju frēžēšana (izmantojiet līklīniju aizsargu)
• Gropju veidošana, tapošana un apmaļu apstrāde (izmantojot gropju un tapošanas aizsargu)
• Liela ātruma vārpstas izmantošana
• Padeves iekārtas izmantošana

Tālāk norādītās darba tehnikas strādājot ar šo iekārtu, ir stingri aizliegtas:

• Visas darbas tehnikas, kurās netiek izmantots frēzēšanas vārpstas vadlineāls, izliekumu frēzēšanas vadlineāls vai 
gropju aizsargs

• Sinhrona frēzēšana (frēzes rotācijas virziens atbilst padeves virzienam)
• Lielāka ātruma un/vai lielāka diametra izmantošana, nekā tas norādīts ātruma diagrammā
• Gropju veidošana ar ripzāģiem
• Lielāka kalibra instrumentu lietošana ar urbju uzmavu palīdzību

Brīdinājums! Savainojuma draudi! 
Briesmas no izvirzītiem instrumentiem vai sagatavju daļām

11.3.1 Darba vietas

11.3 Darba tehnikas

Att. 11-4: Darba vietas/Darba pozīcijas
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11.3.4 Vispārējas procedūras atļautajām darba tehnikām

1. Pirms uzsākt darbības izslēdziet mašīnu.
2. Nodrošiniet nepieciešamu pagarinājuma iespēju 

(piederumi)
3. Turiet gatavībā apstrādes palīglīdzekļus: 

(Skatiet FELDER katalogu)
• Stumšanas stienītis; Koks ar turēšanas magnētiem
• Stumšanas stienītis; Plastmasas
• Stumšanas rokturis

4. Pēc nepieciešamības, un atkarībā no mašīnas 
iepriekšējās ekspluatācijas veida:
• Pielieciet frēzēšanas vārpstas instrumentu.
• Pielieciet frēzēšanas vārpstas aizsargu.

5. Uzstādiet frēzēšanas augstumu / frēzēšanas leņķi.
6. Nosūkšanas sistēmai jābūt pieslēgtai
7. Ieslēdziet frēzmašīnu tikai tad, kad detaļa ir pareizi 

novietota un sagatavota apstrādei. 
8. Nodrošiniet pastāvīgu detaļas padevi frēzēšanas 

mehānismā, turot pirkstus sažņaugtus dūrē.
9. Frēzēšanas procesa beigu fāzē nepieciešamības 

gadījumā izmantojiet stumšanas stienīti.
10. Beidzot frēzēšanu, izslēdziet mašīnu.

11.3.5 Garu detaļu un profilu frēzēšana

Brīdinājums! Savainojuma draudi! 
Frēzējot profilus obligāti lietojiet drošības vadotnes! 
Izmantojiet stumšanas stienīti vai stumšanas bloku, apstrādājot detaļas beigu daļu.

Att. 11-5: Garu malu frēzēšana

1. Ievērojiet vispārējās procedūras attiecībā uz 
atļautajām darba tehnikām

2. Uzstādiet noņemamo vadlineāla vadotni atbilstoši 
frēzēšanas instrumenta diametram.

3. Uzstādiet griešanas dziļumu ar padeves vārpstas 
vadlineāla vadotni.

4. Uzstādiet frēzēšanas augstumu / frēzēšanas leņķi. 
Frēzēšanas vārpstas aizsarga montāža.

5. Spiediet detaļu pret vadlineālu un frēzgaldu un 
nodrošiniet padevi pār frēzēšanas instrumentu, pirk-
stiem esot sažņaugtiem dūrē.

6. Ja neturpiniet darbu, izslēdziet mašīnu un nodrošiniet 
pret netīšu ieslēgšanos.

!Izejas vadlineāla vadotne
"Padeves vadlineāla vadotne

Att. 11-6: Profilu frēzēšana

Uzmanību: Kombinējot leņķa un augstuma regulēšanu, iespējami dažādi profili ar atšķirīgām frēzēšanas 
galvām un profila nažiem Frēzēšanas profili atbilst garo malu frēzēšanai.
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Uzmanību: Aiz apstrādājamās detaļas ir nepieciešams novietot saplākšņa dēli, lai gropju veidošanas laikā tā 
netiktu pārplēsta.

11.3.6 Gropēšana un tapošana

Att. 11-7: Gropju frēzēšana

1. Ievērojiet vispārējās procedūras attiecībā uz 
atļautajām darba tehnikām

2. Gropju veidošanas un tapošanas aizsarga, ka arī 
tapošanas plāksnes (piederumu) montāža.

3. Izmantojot ekscentru skavu, piestipriniet detaļu uz 
tapošanas plāksnes, griešanas apļa tuvumā.

4. Novietojiet gropju veidošanas aizsargu cik vien tuvu 
iespējams detaļai.

5. Uzstādiet vajadzīgo vārpstas ātrumu.
6. Izmantojiet bīdāmgaldu, lai nodrošinātu detaļas pa-

devi gar frēzēšanas vārpstas instrumentu.
7. Ja neturpiniet darbu, izslēdziet mašīnu un nodrošiniet 

pret netīšu ieslēgšanos.

!Frēzēšanas aizsargs
"Ekscentra piespiedējs
#Tapošanas plāksne

11.3.7 Iestarpinājumu frēzēšana

Uzmanību: Šis etaps ir nepieciešams, ja detaļa netiek apstrādāta visā garumā.

1. Ievērojiet vispārējās procedūras attiecībā uz 
atļautajām darba tehnikām

2. Ir nepieciešams nolīdzināt frēzēšanas vārpstas 
vadlineālus. Uzstādiet tās pēc nepieciešamības.

3. Nofiksējiet bīdāmgaldu
4. Pārvietojiet šķērsgriešanas vadlineālu uz izbīdāmā 

galda tieši uz frēzēšanas vārpstas vadlineāla 
virzītāja un nofiksējiet vietā.

5. Novietojiet detaļu pret šķērsgriešanas vadlineālu un 
uzmanīgi virziet uz rotējošo instrumentu.

6. Kad apstrādājamā detaļa ir novietota pret 
frēzēšanas vārpstas vadlineāla vadotni, spiediet 
apstrādājamo detaļu pret vadlineālu un galdu, un 
nodrošiniet padevi gar frēzēšanas instrumentu, pirk-
stiem esot sažņaugtiem dūrē.

7. Ja neturpiniet darbu, izslēdziet mašīnu un nodrošiniet 
pret netīšu ieslēgšanos.

Att. 11-8: Iestarpinājumu frēzēšana

Brīdinājums! Savainojuma draudi! Šķērsgriešanas vadlineāls kalpo kā aizsardzība pret atsitieniem. Iespējams 
arī izmantot citu piemērotu aizsardzību pret atsitieniem..
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11.3.8 Izliekumu frēzēšana

Uzmanību: Šī darbība (zināma arī, kā izliekumu veidošana) tiek lietota, lai apstrādātu izliektas detaļas

Izliekumu frēzēšanas aizsargs - „EURO“ (Preces nr.: 
400-610) un no 16 mm saplākšņa gatavotas šablona 
izmantošana.

Izmantojiet piemērotus virzīšanas gredzenus atkarībā no 
instrumenta diametra.
1. Ievērojiet vispārējās procedūras attiecībā uz 

atļautajām darba tehnikām.
2. Piestipriniet izliekumu frēzēšanas aizsargu „EURO” 

mašīnas galdam, izmantojot abas skrūves.
3. Uzstādiet sākuma latu uz virzīšanas gredzena augstu-

mu ar atstarpi 1–2 mm.
4. Pielāgojiet izliekumu frēzēšanas aizsargu 

apstrādājamai detaļai, izmantojot skrūves.
5. Atlaidiet skrūves, novietojiet sukas virzīšanas gredze-

na tālākajā punktā un skrūves atkal pievelciet.

!Rievskrūve "Rievskrūve
#Rievskrūve $Skrūve
%Suka  &Sākuma lata
/Virzīšanas gredzens  *Piekļūšanas drošība

6. Werkstück auf der Schablone spannen (piem. ar 
fiksējošam svirām). 
Smilšpapīra pielīmēšana šablonam nodrošina detaļu 
pret izslīdēšanu.

7. Vadiet šablonu ar iespīlēto detaļu gar vadotnes stieni 
pie frēzēšanas instrumenta 
Vienmēr spiediet šablonu pret atdures gredzenu vai 
atdures ieliktni.

8. Ja neturpiniet darbu, izslēdziet mašīnu un nodrošiniet 
pret netīšu ieslēgšanos.

!Detaļa
"Šablons
#Fiksējoša svira

Att. 11-9: Izliekumu frēzēšana

Att. 11-10: Šablons ar fiksējošam svirām
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11.3.9 Frēzēšana, izmantojot padeves ierīci

Att. 11-11: Frēzēšana, izmantojot padeves ierīci

1. Ievērojiet vispārējās procedūras attiecībā uz 
atļautajām darba tehnikām.

2. Pēc nepieciešamības iestatiet padeves iekārtu.
3. Noregulējiet padeves iekārtu.
4. Ja neturpiniet darbu, izslēdziet mašīnu un nodrošiniet 

pret netīšu ieslēgšanos.

11.3.10 Frēzēšana ar liela ātruma vārpstu

Att. 11-12: Liela ātruma vārpsta

Šo mašīnu ir iespējams aprīkot papildus ar ātrās 
rotācijas vārpstu.
1. Ievērojiet vispārējās procedūras attiecībā uz 

atļautajām darba tehnikām.
2. Kā aizsardzības ierīci uzstādiet frēzēšanas vārpstas 

vadlineālu vai izliekuma frēzēšanas aizsargu 
„EURO”.

3. Spiediet detaļu pret vadlineālu un frēzgaldu un 
nodrošiniet padevi pār frēzēšanas instrumentu, pirk-
stiem esot sažņaugtiem dūrē.

4. Ja neturpiniet darbu, izslēdziet mašīnu un nodrošiniet 
pret netīšu ieslēgšanos.

Uzmanību: Liela ātruma vārpsta ir īpaši domāta salāgotai vai dubultai frēzēšanai. lietojiet tikai ražotāja 
oriģinālos instrumentus.
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12 Apkope

12.1 Drošības norādes

Brīdinājums! Savainojuma draudi! Nepareizi veikti apkopes darbi var izraisīt nopietnus miesas vai 
mašīnas bojājumus. Tādēļ šos darbus atļauts veikt tikai pilnvarotam, apmācītam un ar mašīnas darbību 
iepazīstinātam personālam, ievērojot visas drošības norādes.

• Pirms darbu uzsākšanas mašīna jāizslēdz un jānodrošina 
pret netīšu ieslēgšanos.

• Nodrošiniet pietiekamu brīvu vietu kustībai.
• Gādājiet par tīrību un kārtību darba vietā. Vaļīgas 

vai izmētātas detaļas un darba instrumenti var būt par 
negadījumu cēloni.

• Pēc apkopes darbiem, saskaņā ar noteikumiem, uzlie-
ciet aizsargiekārtas atpakaļ un pārbaudiet to funkciju.

12.2 Apkopes plāns

Uzmanību: Kopšanas un tīrīšanas līdzekļi ir pieejami kā papildu piederums (HAMMER-Katalogu).

Brīdinājums! Bīstami! Elektriskā strāva! Darbus pie elektriskajām ierīcēm atļauts veikt tikai kvalificētam 
personālam, ievērojot drošības norādes.

Intervāls Daļa Veicamais darbs
Katru dienu Mašīna Iztīriet no putekļiem un skaidām

Galda virsmas Iztīriet no putekļiem un skaidām 
Noņemiet sveķu pārpalikumus

Bīdāmgalda vadotnes Iztīriet no putekļiem un skaidām 
Noņemiet sveķu pārpalikumus

Skaidu nosūkšanas iekārta Pārbaudiet, vai nav bojājumu
Reizi nedēļā Mašīna Pamatīgi iztīriet

Ik pēc 40 ekspluatācijas stundām, 
Vismaz reizi mēnesī

Augstuma un sagāzuma regulēšanas 
mezgli

Eļļošana.

Mēnesī Piedziņas siksna Pārbaudiet un ja nepieciešams 
pārspriegojiet vai nomainiet

Iegriezēja siksna Pārbaudiet.
Skaidu nosūkšanas iekārta Pārbaudiet efektivitāti

Katru ceturksni  
(vai biežāk , ja nepieciešams.)

Sagāzšanas vītņstienis un Sagāžami 
segmenti

Eļļošana.

Katru 6. mēnesi Suku līste (sagataves uzlikšanas 
vienības turētājs)

Notīriet un ja nepieciešams, atjauno-
jiet.

Ja nolietota Tīrītājs (veltņu kronšteinā) Atjaunojiet.
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12.3 Bīdāmgalda vadotņu tīrīšana

1. Izslēdziet mašīnu un nodrošiniet pret nejaušu 
ieslēgšanos.

2. Notīriet putekļus un skaidas no vadotnēm
3. Noņemiet sveķu pārpalikumus: Sveķu šķīdinātājs 

Preces nr. 10.0.022 (0,5 l izsmidzināšanas tvertne) 
vai 10.0.023 (3,0 l)

! Bīdāmgalda vadotnes

Att. 12-1: Bīdāmgalda vadotņu tīrīšana

12.4 Sagāšanas un paclšanas mezglu eļļošana

1. Izslēdziet mašīnu un nodrošiniet pret nejaušu 
ieslēgšanos.

Augstuma vārpstas eļļošana:
2. Pagrieziet zāģēšanas/frēzēšanas mezglu augstākajā 

pozīcijā.
3. Caur atvērumu iekārtas korpusā veiciet vārpstas un 

augstumā regulēšanas vadotņu eļļošanu ar mašīneļļu
4. Pagrieziet zāģēšanas/frēzēšanas mezglu zemākajā 

pozīcijā un pēc tam augstākajā.

Eļļošana sagāzuma vārpstai:
5. Sagāziet zāģēšanas /frēzēšanas mezglu 45° 

position.
6. Iesmērējiet vārpstu caur atvērumu statnē
7. Sagāziet zāģēšanas /frēzēšanas mezglu 90° 

pozīcijā un tad 45° pozīcijā.
! Augstuma vārpsta
" Sagāzuma vārpsta

Apkope

Att. 12-2: Augstuma vārpsta/Sagāzuma vārpsta
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12.5 Piedziņas siksnas nospriegojums/nomaiņa

12.5.1 Piedziņas siksnas spriegošana

Att. 12-3: Piedziņas siksnas spriegošana

1. Izslēdziet mašīnu un nodrošiniet pret nejaušu 
ieslēgšanos.

2. Atbrīvojiet skrūvi un noņemiet aizsarga plāksni.
3. Atbrīvojiet kontrskrūvi un iestatījuma skrūvi
4. Izmantojiet siksnas spriegošanas skrūvi, lai nosprie-

gotu piedziņas siksnu
5. Pievelciet iestatījuma skrūvi un kontrskrūvi. 
6. Uzlieciet aizsarga plātni un pieskrūvējiet.

! Siksnas spriegošanas skrūve
" Piedziņas siksna
# Iestatījuma skrūve
$ Uzgrieznis
% Aizsarga plāksne
& Skrūve

Uzmanību! Mašīnas bojājumu risks! Nepārstiepjiet piedziņas siksnu Griežiet siksnas spriegošanas skrūvi tik 
daudz, līdz siksna ir nospriegota un transmisija notiek efektīvi.

12.5.2 Piedziņas siksnas nomaiņa

Att. 12-4: Piedziņas siksnas nomaiņa

1. Izslēdziet mašīnu un nodrošiniet pret nejaušu 
ieslēgšanos.

2. Atbrīvojiet skrūvi un noņemiet aizsarga plāksni.
3. Atbrīvojiet kontrskrūvi un iestatījuma skrūvi
4. Atbrīvojiet veco piedzinas siksnu lietojot siksnas 

spriegošanas skrūvi.
5. Noņemiet veco piedziņas siksnu
6. Uzlieciet jauno piedziņas siksnu vietā:

• vispirms uzlieciet uz motora skriemeļa.
• paceliet motoru
• uzlieciet siksnu uz zāģa vārpstas.

7. Izmantojiet siksnas spriegošanas skrūvi, lai nosprie-
gotu piedziņas siksnu.

9. Uzlieciet aizsarga plātni un pieskrūvējiet.

! Siksnas spriegošanas skrūve $Uzgrieznis
" Piedziņas siksna  %Aizsarga plāksne
# Iestatījuma skrūve  &Skrūve

Uzmanību! Mašīnas bojājumu risks! Nepārstiepjiet piedziņas siksnu Griežiet siksnas spriegošanas skrūvi tik 
daudz, līdz siksna ir nospriegota un transmisija notiek efektīvi.
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12.6 Pārbaudiet aizzāģa siksnu

Att. 12-5: Iegriezēja siksna

Aizzāģēšanas mezgla piedziņas siksna nospriegota 
eleastīgi tāpēc nav vajadzīga apkope.

Ja nepieciešams nomainiet aizzāģa siksnu.

! Iegriezēja siksna

12.7 Atbalsta turētāja suku tīrīšana/nomaiņa

Att. 12-6: Suku līste (sagataves uzlikšanas vienības turētājs)

1. Iztīriet suku līsti un pārbaudiet, vai tā nav nodilusi.
2. Atjaunojiet putekļu slotiņas, ja tās ir nodilušas un 

vadotnes netiek tīrītas.
• Atbrīvojiet sešstūra skrūvi un izvelciet no atbalsta 

turētāja.
• Noņemiet nodilušās sukas.
• Ielieciet jaunu putekļu birsti.
• Pieskrūvējiet jaunu putekļu birsti atbalsta 

turētājam.

! Atbalsta turētājs
" Sešstūra skrūve
# Paplāksnis
$ Suku līste
% Vadīkla

Apkope



87

!

"

!

"
# $

%&

/
* ) BL

BM

BNBO

kombinētā zāģēšanas-frēzēšanas iekārta
B3 / B3 e-classic

Apkope

12.8 Bīdāmgalda (veltņu separators) tīrītāja atjaunošana

Att. 12-7: Tīrītājs

1. Izslēdziet mašīnu un nodrošiniet pret nejaušu 
ieslēgšanos.

2. Bīdāmgalda noņemšana.
3. Atskrūvējiet skrūvi un izņemiet tīrītāju.
4. Ieliciet jaunu tīrītāju un pievelciet skrūvi
5. Bīdāmgalda uzlikšana.

! Tapas
" Tīrītājs

12.9 Bīdāmgalda noņemšana

Att. 12-8: Pamata sliede

Pie pamata sliedes, tajā pusē, kurā bīdāmgalds jābīda 
no pamata sliedes
1. Atskrūvējiet skrūvi un noņemiet aizsargplāksni.
2. Atskrūvejiet skrūvi un noņemiet paplāksni
3. Atskrūvējiet sānu skrūves

! Pamata sliede
" Paplāksne
# Uzgriežņi
$ Gala skrūve
% Pamata sliedes pārsegs
& Skrūve

Att. 12-9: Bīdāmgalds

Pretējā pusē pie bīdāmgalda:
4. noņemiet gala pārsegu.
5. Atskrūvējiet sānu skrūves
6. Pagriežot uzgriezni, atbrīvojiet gremgaldskrūves
7. Izņemiet hexagon uzgriezni un skrūvi 

/ Bīdāmgalda aizsargs BMGremdgalvas skrūve
* Bīdāmgalds   BNSkrūve
) Balsta ass   BOGala skrūve
BL Sešstūra uzgrieznis
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Att. 12-10: Pamata sliede/Bīdāmgalds

Pusē, kurā bīdāmgalds jābīda no pamata sliedes
8. Pavelciet bīdāmgaldu no pamata sliedes.

! Pamata sliede
" Bīdāmgalds

12.10 Bīdāmgalda uzlikšana

Att. 12-11: Lodīšu seperatori

1. Pārliecinieties, ka lodīšu turētāji ir cieši.
2. Pārliecinieties, ka visas lodītes ir vietās.
3. Novietojiet seperatorus pa vidu.
4. Uzbīdiet bīdāmgaldu uz separatoriem.
5. Pavelciet bīdāmgaldu dažus centimetrus pāri pamata 

sliedes vadīklām.
6. Bīdiet bīdāmgaldu uz pamatnes; pārliecinieties, ka 

seperatori ir starp vdotnēm. 
7. Uzbīdiet bīdāmgaldu pilnībā uz pamata sliedes

! Pamata sliede
" Lodīšu seperatori
# Uzlikas plāksne
$ Tīrītājs

Uzmanību: Seperatoru skaits un garums ir atkarīgs no bīdāmgalda garuma.

Apkope
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Att. 12-12: Pamata sliede

Uz pamata sliedes:
8. Ieskrūvējiet gremdgalvas skrūves
9. Atskrūvējiet skrūves pie pārsega
10. Skrūvējiet sānu skrūves

& Paplākšņi
/ Uzgriežņi
* Gala skrūve
) Pamata sliedes pārsegs
BL Skrūve

Pretējā pusē pie bīdāmgalda:
11. Skrūvējiet vadotnes 
12. Ieskrūvējiet gremdgalvas skrūves
13. Skrūvējiet pārsegu.

BM Bīdāmgalda aizsargs
BN Balsta ass
BO Sešstūra uzgrieznis
BP Gremdgalvas skrūve
BQ Skrūve
BR Gala skrūve

Att. 12-13: Bīdāmgalds

Apkope

12.11 Eļļošana frēzēšanas vārpstas augstumam un sagāzumam

Att. 12-14: Sagāzšanas vītņstienis

1. Izslēdziet mašīnu un nodrošiniet pret nejaušu 
ieslēgšanos.

2. Pagrieziet frēzēšanas vārpstu uz augšu un sagāžiet 
uz 90 grādiem.

3. Iztīriet skaidas, putekļus un smērvielu paliekas.
4. Iesmērējiet vārpstu caur atvērumu statnē.
5. Pārbīdiet frēzēšanas vārpstu uz augšu un leju.
6. Pārbīdiet frēzēšanas vārpstu starp 45 un 90 grādu 

pozīcijām.
7. Ja nepieciešams ēļļojiet velreiz.

!Sagāzšanas vītņstienis
"labajā pusē
#kreisajā pusē
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Traucējumi

13 Traucējumi

13.1 Drošības norādes

Brīdinājums! Savainojuma draudi! Nepareiza traucējumu novēršana var izraisīt smagus miesas vai 
mantas bojājumus. Tādēļ šos darbus atļauts veikt tikai pilnvarotam, apmācītam un ar mašīnas darbību 
iepazīstinātam personālam, ievērojot visas drošības norādes.

Brīdinājums! Bīstami! Elektriskā strāva! Darbus pie elektriskajām ierīcēm atļauts veikt tikai kvalificētam 
personālam, ievērojot drošības norādes.

13.2 Rīcība traucējumu gadījumā

Rīkojieties sekojoši:
• Ja rodas traucējumi, kas rada tiešus draudus 

personām, lietām vai darba drošībai, nekavējoties 
apstādiniet mašīnu ar avārijas STOP pogu.

• Papildus atslēdziet mašīnu no strāvas padeves un 
nodrošiniet pret atkārtotu ieslēgšanos

• Nekavējoties informējiet atbildīgo personu par 

traucējumiem
• Ļaujiet autorizētiem speciālistiem noteikt traucējuma 

veidu un apjomu, noteikt cēloni un to novērst

13.3 Rīcība pēc traucējumu novēršanas

Pirms atkārtotas ieslēgšanas pārbaudiet, vai
• traucējums un tā cēlonis ir pareizi novērsti,
• Visam drošības aprīkojumam ir jābūt uzstādītam 

atbilstoši noteikumiem un strādā pareizi.,
• mašīnas bīstamajā zonā neatrodas personas

Brīdinājums! Savainojuma draudi!
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Nepieciešamie instrumenti:
 • 2 Daudzums Uzgriežņa atslēga 10 mm

Traucējumi

13.4 Traucējumu cēloņi un palīdzība

13.5 Augstuma regulēšana paralēllajam lineālam

Att. 13-1: Augstuma regulēšana paralēllajam lineālam

Traucējums Cēlonis Risinājums
Iekārta neieslēdzās Bīdāmvāks ir atvērts 

Drošibas bremžu slēdži aktivizēti
Sagatavojiet iekārtu ekspluatācijai.

Kļūda elektriskajā kontaktā. Pārbaudiet elektrisko savienojumu 
(īkla kontaktu, drošinātājus). 

Galvenais slēdzis ir izslēgts („0“ 
pozīcija)

Ieslēdziet uz galvenā slēdža („I“ 
pozīcija).

Siksnas sīc, kad iekārta ieslēgta Siksnas spriegojums ir par vāju. Piedziņas siksnas spriegošana
Piedzīņas siksna ir nolietojusies. Piedziņas siksnas nomaiņa
Aizzāģa siksna ir vāja. Iegriezēja siksnas nomaiņa

Motora vārpsta griežās bet zāģripa nē Piedziņas siksna ir bojāta. Nomainiet piedziņas siksnu.
Paralēlās atdures lineāla augstums pāri 
mašīnas galdam nav pareizs

Augstuma iestatījums ir izregulējies. Pāriestatiet lineāla augstumu 

Paralēllais linēls nav leņķī. Leņķa iestatījums ir izregulējies. Paralēllā lineāla leņka regulēšana

Nesasniedz pilnu bīdāmgalda griezu-
ma garumu

Bīdāmgalda seperatori nobīdījušies Noregulējiet seperatorus

Parallēlās griešanas lineāls winner
1. Izslēdziet mašīnu un nodrošiniet pret nejaušu 

ieslēgšanos.
2. Apgriežiet lineāla korpusu otrādi.
3. Pieturiet iekšējo uzgriezni.
4. Atbrīvojiet ārējo uzgriezni.
5. Pābīdiet rullīti.
6. Pievelciet ārējo uzgriezni.
7. Atlieciet lineālu atpakaļ vietā.
8. Pārbaudiet augstumā regulēšanu un regulējiet, ja 

nepieciešams. 

! Statne
" Ruļļi
#Uzgrieznis (iekšējais)
$Uzgrieznis (ārējais)
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13.7 Bīdāmgalda seperatoru regulēšana

Ar laiku, bīdāmgalda seperatori var nobīdīties. Tādējādi 
vairs netiek sasniegts pilns griezuma garums

Risinājums:

1. Bīdāmgaldu pāri pretestībai velciet līdz beigu 
pozīcijai pie atdures

2. Tad velciet bīdāmgaldu atpakaļ pretējā virzienā līdz 
atdurei

13.6 Paralēllā lineāla leņka regulēšana

Nepieciešamie instrumenti
 • 2 gab. Uzgriežņa atslēga 13 mm

Att. 13-2: Paralēllā lineāla pārbaude

Att. 13-3: Paralēllā lineāla leņķa regulēšana.

Tikai modelim: B3 winner 

1. Izslēdziet mašīnu un nodrošiniet pret nejaušu 
ieslēgšanos.

2. Pārbudiet leņķi.
3. Noņemiet lineālu.
4. Apgriežiet lineāla korpusu otrādi.
5. Regulēšana „A“ virzienā:

• Pieturiet skrūvi ar uzgriežņu atslēgu.
• Atlaidiet iekšējo skrūvi.
• Pagrieziet pusapgriezienu.
• Pievelciet iekšējo uzgriezni.

6. Regulēšana „B“ virzienā:
• Pieturiet skrūvi ar uzgriežņu atslēgu.
• Atlaidiet iekšējo skrūvi.
• Pagrieziet pusapgriezienu.
• Pievelciet iekšējo uzgriezni.

7. Uzlieciet lineālu.
8. Atlieciet lineālu atpakaļ vietā.
9. Pārbaudiet iestatījumu ar leņķmēru.

!Vadotne
"Statne
#Skrūve - Regulēšana „A“ virzienā
$Skrūve - Regulēšana „B“ virzienā
%Uzgrieznis

Traucējumi
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Parallēlās griešanas lineāls winner
1. Izslēdziet mašīnu un nodrošiniet pret nejaušu 

ieslēgšanos.
2. Pieturiet iekšējo skrūvi.
3. Atbrīvojiet kontruzgriezni.
4. Pagrieziet iekšējo skrūvi pusapgriezienu pretēji 

pulsktenim.
5. Pievelciet kontruzgriezni.
6. Pārbaudiet fiksēšanas spēku , ja nepieciešams 

piergulējiet.

!Uzgrieznis
"Bloķējošs uzgrieznis

Uzmanību! Mašīnas bojājumu risks! 
Regulējiet tikai, ja fiksēšanas spēks nav pietiekams. Ja fiksēšanas spēks ir par lielu, tas var bojāt lineāla 
korpusu. 

Att. 13-4: Paralēllā lineāla fiksēšanas spēka regulēšana

13.8 Paralēllā lineāla fiksēšanas spēka regulēšana

Traucējumi

13.9 Profesionāls atbalsta lineāls (Opcija)

13.9.1 Lineāla augstuma regulēšana

1. Izslēdziet mašīnu un nodrošiniet pret nejaušu 
ieslēgšanos.

2. Atbrīvojiet pretuzgriezni.

3. Ar iestatīšanas skrūvi pāriestatiet atdures augstumu

4. Pievelciet bloķējošo uzgriezni vēlreiz.

5. Pārbaudiet augstumā regulēšanu un regulējiet, ja 
nepieciešams. 

!Iestatījuma skrūve
"Bloķējošs uzgrieznis

Att. 13-5: Lineāla augstuma regulēšana
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Att. 13-7: Statne - Standarts

Att. 13-8: Statne - Precīzais iestatījums

Traucējumi

1. Izslēdziet mašīnu

2. Pievelciet rievskrūves.

3. Atlaidiet fiksējošās sviras - rokturi.

4. Grieziet rievoto rokturi līdz rievskrūve atrodas gropes 
centrā.

5. Nospiediet fiksējošo sviru.

6. Atskrūvējiet rievskrūvi.

!Rievskrūve
"Rievotais rokturis
#Fiksējošā svira
$Grope

Att. 13-6: Precīzais iestatījums

13.9.2 Precīzais iestatījums korekcija

Nepieciešamie instrumenti:
 2 x Skrūves 3 mm / 4 mm

1. Izslēdziet mašīnu un nodrošiniet pret nejaušu 
ieslēgšanos.

2. Atlaidiet fiksējošās sviras - rokturi.

3. Atlaidiet fiksējošās skrūves (2 x) 
(Skrūves 3 mm)

4. Pievelciet abas skrūves reizē ar divām 4 mm seškantu 
atslēgām. (abās pusēs)

5. Pievelciet fiksējošās skrūves (2 x)

6. Pārbaudiet fiksēšanas spēku , ja nepieciešams 
piergulējiet.

!Fiksējošā svira
"Fiksējošās skrūves
#Regulēšanas skrūves

13.9.3 Paralēllā lineāla fiksēšanas spēka regulēšana 
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