




].. Určení a použitelnost stroie

Výrobek je určen pro menší provozovny a drobné dílny se zaměřením na
konfekční výrobu. Konkrétně se textilní pásová pila používá k
vyřezávání střihových poloh z navrstveného nelisovaného materiálu
( Lzv. nálože ). Na této pile je nožné iezať jak pletené, tkané i
netkané textilie, tak papír a kůži. §troj je určen pro prostředí s
nebezpečín požáru hořlavých prachů dle Čslr:: 03 0o odst. 3.3.2

2- Poois vÝrobku

Konstrukce stroje je valena jednoduše a účelně k dos,ažení snadnéřro a
bezpečného ovládání obslu}rou. Sto jan je zřrotoven z prof ilového
materiálu jako svařenec. Na rámrr jsou v tožiscích, uložena tři kola po
kterých se pohybuje vlastní řezací list. Jedná se o ocelový pás s
rovným oborrstraně broušenýIo ostřím. pohon je zajištěn elektromotorem.
Krytování je zřrotoveno z plechu. Pr,acovní stůl tvoří deskl.připevněná
k rámu stroje- §troj je vybaven teké nezbytnýd, nechánisnem pro
doostřování řeeacířro pásu.

.' ;l,

3. Hlavní technické údaje

Výška
DélBa
šířka
}ímotnost

Napětí
Výkon motoru
Otáčky motoru
Otáčky hlavního hřídele
Rychlost řezacířro pásu
Délka pilového listu
Maximální naložení
§,astavení rnpzery třecích teflonů
Maximální hlučnost

.t

max

].

1

1-50 cm
22a cm

125 cm

80 kg

38o \r
75o w

38o ot. /n,ia-
0OO ot.rZnin_
L6 m/s

4]-0 mm

2O0 nrn

]..5 rnm

75 dB
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4.uvedení stroie do provoau

Stroj je zpravidla dodáván v roeebraném stavu, i.-J. stůI zvlášť a
stavec s vlastním řeeacím mechanismem zvlášť. pokud si odběratel
provádí nontáž sám, musí dbát na přesné zastřeďění pilového listu v
chromovaném průchodu stolem (tzv. průpišnici)-
Na avláštní objednávku provede uvedení do provozu prodejce v rámci

servisní služby. Před uvedením stroje do provozu je nutné zkontrolovat
údaje o provozním napětí na štítku elektromotoru a napětí v síti.
Zasunout vidlici do zásuvky a otočit vypínačem d.o polohy 1_-

Upozornění: Před zpuštěním stroje zkontrolujeme,zda v dosa}ru řezacího
listu nejsou ocelová nebo jiné kovové předaĚty např. nůžky- :nrozi
poškození ostří pilového listu.

5. Vlastní řezání
Provád,íme pod,le čáry předkreslené na střihové poloze ,(nejčastěji

papírové), nebo podle čár,y enačené přímo na horní vistvě.nálože. při
odřezávání tenkých,.krajových proužků používáme plástove nebo'papírové
šablony, abychom zabránili pořezání.
Nikdy nepoužívat šablonu kovovou!

6- Doporučená tloušťka řezané wrstw
Je omezena tvrdostí řeaaného materiálu. Vrstvu volíme tak vysokou,

abychom při řeaání ngmrrsgti na materiáI {směrem ,k ostří } tlačit
příliš velkou silou- Doporučená tloušťka nálože je 5 -]_0 cm dle drubu
materiálu.

7. §necifikace při řezání swnteti_ckÝc,h zvlášť tvrdých rnateriálů
Syntetické materiály kladou při řezání nno}rem větší odpor než

nateriály přírodní. Volená nálož a tlak obsluhy na řezaný materiál
mttsi být, ú:něrná výše zmíněnému fakřu. Třením řeaacího nože veniká
tepIo a materiál má snařru se natavovat na boční str.any pilového listu.
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DopuruČujeme v kratších intervalech ostrýrn kovorrýrn předmětera (nůž )
pilový list očistit. Čištění provádíme za cřroCu stroje. Je protc
nezbytné dbát zvýšené opatrnosti- Čištění provár!íme vžďy před
broušením, nikdy ne naopak- Zanáši se brusné segmenty.
Tvrdý syntetický nateriál rnaximálně ]-0 vrstev
Kepr a jiné tvrdé materiály maximálně 8 cm

Úplety a rněké výplňové rrnateriály maximálně 15 cm

8- Při prasknutí pásu
Obsluha okanžitě vypne stroj.

PomŮcka: těsně před prasknutím pásu dochází nejčastěji k jevu, kdy je
pá,s částečně natržený. Tento stav pozná obslu}ra podle cukání a klepání
v místě prŮchodu pilového listu stolem (prŮpišnici). V takovém případě
obslu}ra okamžitě vypne stroj a zkontroluje spoj pilového listu
popřípadě 1ist vlrrnění.

' :^ 
''!

g - Pcstup rrři v./něCě Óilovéh.o listu
1/ uvolníme a odklopíme ochranné kryty (spodní kryt vysuneme z pantů a

odložíme stranou - vyjnerre prasklý piloirý list.
2/ povoJ-íme a sejmeme výstuž pracormího stolu (dvě křídlové matice M6)
3/ povolíme šroub M8 držáku brusnéřro mecřranisnu a celý mecřranismus

vyjmeme z čepu L4.
4/ páI<ll napínacíb,o mechanismrr odaretujeme pohybem směrern vzhůru a

otáčením napínací}ro šroubu směrem doleva posutreme vodící kolo směrem
ke stolu cca. ]- cm-

5/ nasad,íne nový pilorrý list a zbyJ.é úkony provedeme opačnýrn postupem
(via. bod 4 1)

PonŮcka: Při apětném napí,nání pilového listu použijeme černou páku
napínacítro mechanismu jako ráčnu. Pořrybem vzlrůru a ypravo
páku odlehčíme, pohybem dolŮ a vlevo napínáme pilový list.
(pohled zezadu)

-Á_=



]-O. Doporučené napětí pásq
Pás napnene tak, aby při řezání neměl snahu sjíždět e vodících ko1 a

přitom aby neby1 přepnutý. Při dotlačením prstem činí průvěs asi 1 cm,
podobně jako u klínového řemene - Zásada platí taková čín větší
napětí, tím nenší životnost pilového listu.
Poznánka: Napětí pásu ověřit v místě mezi vodícími koly (přibližně
střed) kde nic nebrání průtrybu-

1]-. Nastavení a seřízení brusného mechanismu
Brusný mechanismus je nastaven a seřízen výrobcem. Seřizování brusného

mechanismu prcvozovatelem spočívá pouae v nastavení jednoho paranetru.
Jedná se o posun brusného mecřranismu blíže k pilcvému 1istu v
závislosti na jeho úbytku vlivem brorršení. Bli.žší popis je na obr. ]-.

Broušení je prováděno náklonem páky a souč,asným aave-dením dvou brusných
kotoučů do záběru- §právný brusný účinek je zaručen tebťly, pokud při
broušení od každébo z kotoučŮ oďcl:ází přibližně stejný proud jisker"
úaržra spočívá pouze v občasnén vyčištění okolí] bruspé}ro, necrrani,smu a
magnetu od pracřru a to najlépe vysavačem- 1

Pomůcka: Pokud ďo'jde po určité době k uvolněrri 'rr" pohybu oviád,ací páky
brusnéřro mec}:-anismu, je možné tento pohyb zLltžií nírnýra
přitažením matice M8 na spodní straně již zníněné ovládací
páky.

1Z. Čištění stro,ie a údržba
Čištění stroje provádíme každý den nejlépe praclrovkou a vysavačem- K

největšímu nánosu textilního praclru dochází pod deskou stolu v nístě,
kd,e řezací list prochází prŮpišnicí. V tomto místě je namontována tav.
kapsa pro aachycení textilního prachu. ťato kapsa " je součástí rámrr
stroje a příno na ni navazuje nátrubek spojený s rrnějšín krytem na
který lze nasadit hadici běžného domácího vysavače- Tent,o odsávaci
adaptér jako celek u:nožňuje snadné a účinné odsávání v přlpadech kdy
řežeme vlasové, nebo jiné velmi prášivé materiáIy- Při eane.dbání
pravi.delného čištění nŮže dojít k ucpání a aablokování pilového listu
a jeho následné prasknutí. Tak též mŮže dojít, ke vznícení textilního
prachu vlivem tření a zvýšení teplořy.
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1-3. Záruční doba a reklamační řízení
Výrobce ruČÍ za bezpoructrovou funkcí za předpokladu, že budou

dodrŽeny pokyny pro údrŽbu a obslu}ru uvedené v návodě. Zárgčni doba
činí 5 měsíců dnem prodeje výrobku.
Pro posouzení záruky výrcbcem musí uživatel prokazatelně splnit

Podnínku, Že stro j používal podle návod,u. Pro reklamační řízení je
nutno rnít tyto podkT ady:
- doklad o koupi stroje
- oznámení reklamace
Při použití jiných řezacic}l pásů než
výrobcem stroje, §€ ruší záruka-

těch, které jsou dodávány

]-4. Servis
Servisní službu zabezpečuje

Výroba střihací techniky
petr vrána
Na vyhlídce ]_8

Letovice 679 6L
TeL/Fax: O5aL/935 O27

Provádí záruční a pozáruční
náhradních iezácích pásů.

firma:

.i

.t

opravy a taktéž zajišťuje dodávku

15. Bezpečností ustanovení
ťextilní pila musí být připojena na síť odpovíd,ající čsx 33 22 00 s

předepsanou aásuvkou s předřaaenýn jištěnírn- přívodní kabel nusí být
neporušený, porušený se musí ihned vlrněnit za nofil Veškerá manipulace
a snÍmání krytu lze provádět pou,ze při odpojenén,stroji ze sítě. po
Přechodné zi.ráté napětí v síti je obslu}ra stroje povinna vypnoug
vYPÍnaČ a vyjnout vidlic! ze aásuvky. Stroj smí obsluhovat pollze osoba
Plrurletá, tělesně i duševně epŮsobilá, seznámená s obslub,ou stroje dle
návodu a v práci zapracovaná-

oB§tIIrIA §TRo;rE M§sÍ BEZE ZBYTKII DoDRžovAT TBITo §ÁvoD. AlE PŘEDEVší}í
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Postup nři obie§návání náhradních dílů:

.íe nutné uvést: §á'zev náhradního dílu {dle katalogu)
T}p stroje
Objednací číslo náhr.adního dílu

Příklad: Průpišnice
VP_90 {\rP-50 )

obj, č. ga2

Adresa dodavatele: Výroba stříhací technikypetr vrána
§a vyřtlídce 18
T,etovice
679 6L 

,ri.

_ ,,, t i ,..

TeL/ťax, §5aL/935 §27 ,ir . | ..l

,l
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§o+pis elektrickÝch prrrt§i

1) As. motor - 3 , 4 AP 80-4, o.75 }<ýť, 1380 otlnin
TP 54t 38a/220 V, 2/3-45 A

2l Hlarrní yypínač - V§ ].o

TP 54

3) Transformátor - 380/24 V bezpečnostní, oddělovací
15 vA

41 §tykač * CA 4-5-10
38a/24 v, 5a/6O střídavý

}

5) Ovládací dvojtlačítko * DI{L3-PGE 24 V

6) Kabel - cy§y 4BxL.5



list 1

Ceny (Kč)
bez DPH

Objednací číslo§áhradní dí1

265r-

]-50, -

aO r-
15r-'

]-o0, -

50, -

,75'1- ,;.
.l

.t

6ó0, -

7ao r-

15o, -

]-0CI , -

tb.o, -

h_

1Or-

4O r-
35 r-

- 4§r-

4.5,'

č. 001

č. oo2

ó. 005

č. o06

č. oo7

č. 00B

č.0o9

č.01o

č. o]-].

č. 013

č. 01_4

ě. o15

č. 0]-6

č. oL7

č. o18

Pilový list

Průpišnice

Třecí ťeflon - nalý

- velký

Držák ochranného drátu

ochranný drát

Brusný kotouč

Vodící kolo bez ,nábo'je

Vodlcí koIo s nábojem

IIřídel s drážkou

Hřídel bez drážky
{dlouhý závit,)

Ilřídel bea drážky
(krátký závit)

Pero 5x]-5

Mat,ice M]-4x]..5

Ložisko - 626

- 6000

620o

- 6202



List 7

Vyobrazeníobjednací čísloNáhradní díl

ry
č. 00].

č. oo2

č. 005

ě. 006

č. 007

č. 008

č. 009

č. 010

ě. 011

ě. 0].3

ě. 0].4

ě. o15

č. 016

č.017
č. 01-8

Pllový llst

Průpišnice

Třecí teflon - malý

- velký

Držák ochranného drátu

.Ochranný drát

Brusný kotouč

Vodlcí kolo bez nábpje

Vodící kolo s nábojen

Hřldel s drážkou

Hřídel bez drážky
(dlouhý závit)

Hřídel bez drážky
(krátký závit)

Pero 5x].5

ilatlce }l].4xl-.5

Ložisko - 626

6ooo

620o

6202



tist 2

VyobrazeníObjednací číslol{áhradní díl

č. 019

ó. o2o

č. a2L

č. a22

č. a23

ó. o24

č. o25

é. 026

č. o27

č. o28

é. o29

č. 030

č. 031

č. a32

č. o33

é. o34

č. 035

é. 036

Řemeniee hnaeí 90

Řernenlce hnaná 11o

Klínový řenen 9.5x625

§egerovky -vnitřn1 35

-vnějš1 4

§tavěcí šroub M6

Napínac1 páka

pracovní stůl
_ ., ;,,

lilotor 0.75 kíť; 380 V

Kabelový rozvod

Hlavní rozvaděč
-vypínač V§ 10

-transfornátor 38o/24 V

-stykač 3Bo/24 v

-pojtstka tavná 800 mA

-pojistka tavná 500 mA

ovládací dvo jt,l,ačítko

Žárovka 24 V, 2 A

vibrační omezovač
{kůže
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