Instrukcja podpory x550
Nr Katalogowy: 0458-395-0529

Przed przystąpieniem do pracy należy przeczytać i zrozumieć instrukcję obsługi.

Det självreglerande stödet används för att stödja klena sågämnen. Normalt monteras ett
saxstödpå varje sida av sågverket. Vid behov fälls stödbalken upp och hakas fast i sitt övre
läge. Stödet ligger då i exakt samma nivå som stockhyllan. Stödet används endast när en
sågad yta är vänd nedåt. Det självreglerande stödet är normalt i nedfällt läge och är då ur
funktion.
Itsesäätyvää tukea käytetään ohuiden työkappaleiden tuentaan. Yleensä saksituki asennetaan sahalaitteen molemmille puolille. Tuki voidaan tarvittaessa kääntää ylös ja kiinnittää
yläasentoon.Tällöin tuki on tarkalleen samalla tasolla kuin tukkihylly. Tukea käytetään vain
silloin, kun sahattu pinta osoittaa alaspäin. Itsesäätyvää tukea säilytetään yleensä alas
käännettynä, jolloin se ei ole käytössä.
Samonastawna podpora krzyżowa służy do podpierania końców cienkich elementów.
Zwykle montowana jest na końcach traka. W razie potrzeby dłuższe ramię można ustawić w
najniższym położeniu i zablokawać ją. Wówczas będzie na tym samym poziomie, co opuszczone w dół łoża. Podpora krzyżowa używana jest tylko wtedy, gdy końce przecieranego
materiału widocznie obwisają. Przy normalnym przecieraniu, podpora może być złożona.
Ce support autoréglable est utilisé pour soutenir les pièces de travail les plus minces. Normalement les supports articulés sont montés de chaque côté de la scierie. Si nécessaire,
la barre de support peut être repliée et attachée sur sa position supérieure. Le support se
trouve alors au même niveau que la table. Le support n'est utilisé que lorsqu'une surface
sciée est orientée vers le bas. Le support autoréglable est généralement conservé replié ; il
ne peut alors pas être utilisé.
Diese selbstregulierende Gelenkstütze wird normalerweise auf beiden Seiten des Sägewerkes befestigt. Bei Bedarf wird die zusätzliche Stütze aufgeklappt und in der oberen Position
fixiert. Die Stütze befindet sich dann auf demselben Niveau wie die Stammauflage. Die
Stütze wird nur dann verwendet, wenn sich eine gesägte Oberfläche nach unten neigt. Die
selbstregulierende Stütze bleibt normalerweise abgeklappt und befindet sich dann ausser
Betrieb.

Zasady bezpieczeństwa

Montaż

Przed używaniem upewnij się, że sprzęt jest w dobrym
stanie i że wszystkie śruby są dobrze dokręcone.

Wsporniki są montowane w ten sam sposób, po lewej i
prawej stronie. Mogą być one zamontowane na każdym
boku łoża, ale nigdy dwa po tej samej stronie.
Nasmaruj wszystkie ruchome części za pomocą oleju
lub smaru przed montażem.Trak należy stabilnie ustawić i przymocować do twardej i równej powierzchni, np.
posadzki lub długich grubych desek, tak jak pokazano w
jego instrukcji.

Podpora krzyżowa nie może być używana do kłód,
których waga przekracza 100 kg (220 funtów).
Nigdy nie należy obciążać jednej strony masą większą
niż 50 kg (110 funtów).
Podporę należy wyczyścić po skończonej pracy. Zawsze utrzymuj obszar otaczający miejsce pracy w czystości.
Dla własnego i innych osób bezpieczeństwa
przed rozpoczęciem pracy dokładnie przeczytaj instrukcję obsługi.
Nieprzeczytanie
lub
niezrozumienie
instukcji może doprowadzić do wypadku lub
śmierci.Zapoznaj się również z instrukcją
użytkowania traka Logosol i stosowanego zespołu tnącego.
Zawsze używaj rękawic ochronnych.

Narzędzia potrzebne
Narzędzia nie są dostarczane z podporą.
Klucz płaski lub oczkowy 10 mm,
Klucz imbusowy 2,5 mm
Wiertarka ręczna z wiertłem 6 mm
Liniał 3 m (lub prosta deska)
Olej i smar

Wskazówka!

2
1
1
1

- Zamontować górny uchwyt (7) do boku łoża. Wewnętrzny otwór jest nawiercony. Zamontuj uchwyt w tym otworze i dokręcić nakrętki na śrubach (8,9,10). Sprawdź, czy
uchwyt został prosto przykręcony. Za pomocą wiertła o
średnicy 6 mm wykonaj drugi otwór w aluminiowym łożu
(patrz rysunek poniżej). Następnie zamontuj kolejne śruby, podkładki i nakrętki w wywierconym otworze.
- Zamontowuj dolny wspornik (2) do dolnego uchwytu
(6). Umieścić śruby, podkładki i nakrętki (cztery 8,9,10),
w otworach.
- Zamontuj wspornik zawiasu (1) do dolnego uchwytu
za pomocą jednej zawleczki i dwóch pierścieni blokująceych(13,14).
- Zamontuj podstawę dolną (2) do posadzki/deski mocnymi śrubami tak, aby otwór zawiasu w górnym uchwycie był w linii pionowej (V) z otworem zawiasu dolnego.
Także upewnić się, że oba uchwyty (7, 6) są w linii prostej i nie są przesunięte wzgledem siebie. W razie potrzeby dokonaj porawek.
- Zamontuj belkę nośną (4) i rozpórkę (3) za pomocą zawleczki i pierścieni blokujących zgodnie z rysunkiem.
- Zamontuj podporę na belce po stronie najbliżej operatora.

Istnieje wiele sposobów montażu podpór. Jeśli, na
przykład, przecierany materiał obwisa w środku i po lewej strony, obie podpory można zamocować do lewej
nogi traka po obu jej stronach. Jeśli przecierane będą
tylko krótkie kawałki, obie podpory można zamontować
od wewnętrznych stron nóg traka (w środku).

Instrukcje wiercenia: Przy użyciu wiertła 6 mm wywiercić dziurę w łóżu.
Do wiercenia nie należy demontować łoża z traka.

lista części
Podpora na jedną stronę traka.
Nr Opis
1. Wspornik zawiasu
2. Podstawa dolna
3. Rozpórka
4. Belka nośna
5. Cylinder (zamontowany)
6. Uchwyt dolny
7. Uchwyt górny
8. Podkładka M6
9. Nakrętka samokontrująca M6
10. Śruba M6x16
11. Wkręt do drewna
12. Podpora
13. Zawleczka D10
14. Pierścień blokujący

Ilość
Ilość
1 1
1 1
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1 1
1 1
11
11
20
20
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10
10
44
11
44
88

Nr
katalogowy
Nr
Nrkatalogowy
katalogowy
4500-070-0040
4500-070-0040
4500-070-0035
4500-070-0035
4500-070-0035
4500-070-0030
4500-070-0030
4500-070-0030
4500-070-0025
4500-070-0025
4500-070-0025
4500-070-0025
4500-070-0020
4500-070-0020
4500-070-0020
4500-070-0015
4500-070-0015
4500-070-0015
9291-021-0140
9291-021-0140
9291-021-0140
9214-320-0900
9214-320-0900
9214-320-0900
9007-319-1290
9007-319-1290
9194-068-1467
9194-068-1467
9194-068-1467
4500-070-0010
4500-070-0010
4500-070-0010
4500-070-0005
4500-070-0005
4510-723-4700
4510-723-4700
4510-723-4700

Regulacja

Regulacja
- Ustaw oba łoża na wysokość 3''.
- Umieścić prostą deskę o długości ok. 3 m na łożach i
cylindrach (5) belki nośnej.
- Odkręcić śruby i nakrętki mocujące dolną podstawę
(2) i uchwyt dolny (6).
- Ustawić niższy uchwyt tak aby cylinder (5) od dołu
dotykał do deski.
- Dokręcić nakrętki i śruby.
- Upewnij się, że wszystkie połączenia mogą poruszać
się bez oporów.

Jak używać X550

Deklaracja zgodności

Umieść pryzmę o szerokości np. 6’’ na łożach, tak aby
strona z kora znajdowała się na łożu. Zetnij górną warstwę kory i obróć pryzmę. Zetnij warstwe kory po drugiej stronie. Ustal wymiary ścinanych desek. Jeżeli dojdziesz juz do środka drewna istnieje ryzyko obwisania
końców, co w konsekwencji uniemożliwi proste cięcia.
Teraz możesz użyć podpór krzyżowych. Unieś je tak,
aby cylinder stykał się z dolną powierzchnią drewna
(cylinder wesprze końce i zapobiega obwisaniu).
X550 można stosować tylko wtedy, gdy oba łoża są
ustawione na tej samej wysokości.

Produkt: Podpora krzyżowa Nr kat: 4500-070-2000
Producent: Logosol AB Industrigatan 13,
S-871 53 Härnösand Tel +46 (0) 611-182 85
Urządzenie może być montowane jedynie na traku
M7, który produkowany jest zgodnie z EC Dyrektywą
Maszynową 98/37/WE.
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