Przecinarka TH3-2
1

Informacje ogólne
Przecinarka TH3-2 służy do ciecia węży hydraulicznych z jednym oraz dwoma
oplotami stalowymi, oplotami tekstylnymi (DIN TE, 1SN, 2SN, 1SC, 2SC) o
następujących zakresach rozmiarów:
Oplot tekstylny
-32 (DN 50)
1-2 oploty stalowe
-32 (DN 50)
4-6 oplotów stalowych
-20 (DN 32)

DANE TECHNICZNE:
Symbol: TH3-2
Zasilenie elektryczne:
Moc:
Odprowadzenie spalin:
Wymiary:
Z dźwignią ręczną
Masa:

380V – 50Hz – 16A
3,0kW
80 mm
H 300mm
W 400 mm
D 300 mm
H 750 mm
45 kg (bez opakowania)

Tarcza gładka:
Symbol: T891179
Wymiary:

275 mm x 3 mm x 30 mm

ZALECENIA
Przecinarka musi być zamontowana na stałej podstawie za pomocą podkładek
antywibracyjnych. Przecinarka może być podłączona do zasilania tylko za pomocą
elementów spełniających odpowiednie normy. Należy sprawdzić czy wszelkie
parametry zasilania są zgodne z podanymi na tabliczce znamionowej. Przed
przystąpieniem do użytkowania należy sprawdzić kierunek obrotów silnika. Tarcza
tnąca powinna obracać się zgodnie ze strzałką umieszczoną na obudowie tj. z góry w
dół,(co powoduje, że cięty przewód jest dociskany do blatu maszyny). Sprawdzenia
należy dokonać poprzez szybkie włączenie i wyłączenie przecinarki. Jeżeli obroty
silnika są niezgodne, należy zmienić podłączenie przewodów we wtyczce zasilającej.
Prasa jest gotowa do użytku tylko i wyłącznie, gdy kierunek obrotów silnika jest
zgodny z podanym na obudowie!!!
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CIĘCIE
Bolce podpierające należy umieścić w równej odległości od tarczy tnącej na blacie
przecinarki. Duża średnica przewodu - duża odległość pomiędzy bolcami, mała
średnica przewodu - mała odległość pomiędzy bolcami. Łuk wygięcia ciętego węża
zależy od operatora. Za pomocą dźwigni ręcznej z widełkami należy dociskać wąż,
oparty na bolcach podpierających, w kierunku tarczy tnącej. Po przecięciu węża
osłony tarczy tnącej powrócą na swoja pierwotną pozycję samoczynnie. Podczas
cięcia przewód powinien się rozchylać, co zapobiega zakleszczaniu się tarczy w
ciętym przewodzie. Jeżeli tak się nie dzieje należy zmienić rozstaw bolców
podpierających. Zakleszczenie się tarczy może spowodować zagrożenie zdrowia lub
życia.

BEZPIECZEŃSTWO
Silnik jest zabezpieczony przed przegrzaniem automatycznym wyłącznikiem
termicznym. Po automatycznym wyłączeniu przecinarki nie ma możliwości
samoczynnego uruchomienia urządzenia.
Przed jakimikolwiek pracami obsługowymi lub serwisowymi przecinarkę należy
odłączyć od zasilania.
Tylko odpowiednio wykwalifikowany i przeszkolony personel może używać
przecinarki.
Korzystając z przecinarki należy używać okularów ochronnych i ochronników słuchu.
Należy dokonywać regularnych przeglądów w celu zapewnienia bezpieczeństwa
użytkownikom.
Nie należy używać przecinarki z przegrzaną tarczą tnącą. NALEŻY BEZZWŁOCZNIE
WYMIENIĆ TARCZĘ TNĄCĄ.
Nie wolno ostrzyć tarczy tnącej.
Zabrania się usuwania elementów zabezpieczających tarczę tnącą.
Aby uzyskać więcej informacji skontaktuj się z najbliższym Dystrybutorem Parker
Hannifin Sp. z o.o. lub bezpośrednio z:

Parker Hannifin Sp z o.o.
ul. Równoległa 8
02-235 Warszawa
tel. +48(22) 573 24 00
fax. +48(22) 573 24 03
e-mail: warszawa@parker.com.
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