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Matryca
Stempel
Prowadnica stempla
Jarzmo
Tuleja ustalająca kierunek jarzma
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Suwak mocujący jarzmo

7

Włącznik / wyłącznik
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Śruby mocujące (4 szt.)
do mocowania prowadnicy
stempla i imatrycy
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10
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Max. grubość blachy 1.5 mm dla
stali nierdzewnej o wytrzymałości
do 600 N/mm2
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Max. grubość blachy 2.0 mm dla
stali o wytrzymałości do
400 N/mm2
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Profilowe noŜyce wibracyjne PN 200-2

Rys. 25823

Dane techniczne
PN 161-2 / PN 200-2

Hałas / wibracja

Dopuszczalna grubość
materiału:

Wartość typowego poziomu ciśnienia akustycznego w
skali A wynosi:
PN 161-2: 84 dB (A)
PN 200-2: 83 dB (A)
W czasie pracy poziom hałasu moŜe przekraczać 85
dB(A)
UŜywać ochraniaczy słuchu!

Pomiaru dokonano zgodnie z normą EN 50 144.

"okrągły" standard
Stempel

Stal do 400 N/mm²
Stal nierdzewna do 600 N/mm²
Stal nierdzewna do 800 N/mm²
Aluminum 250 N/mm²

2.0 mm
1.0 mm
2.5 mm

2.0 mm
1.5 mm
1.0 mm
3.0 mm

Najmniejszy promień cięcia po linii
krzywej

50 mm

Otwór wejściowy- ∅ do rozpoczęcia
cięcia ze środka arkusza
Szerokość wycinanej ścieŜki
Prędkość pracy
Moc nominalna
Częstotliwość skoków przy pełnym
obciąŜeniu

min. 24 mm

Waga PN 161-2
Waga PN 200-2
Izolacja ochronna

2

PL

5 mm
ok. 2 m/min
500 W
1500/min

2.4 kg
2.1 kg
klasa II

Typowa wibracja wynosi:
PN 161-2: 3.4 m/s²
PN 200-2: 2.7 m/s²

Przeznaczenie
Profilowe noŜyce wibracyjne TRUMPF PN 161-2
i PN 200-2 są ręcznymi narzędziami z napędem
elektrycznym, przeznaczonymi do:
• cięcia blach takich, jak blacha trapezowa, blacha
falista, blacha kasetowa, odsadzane taśmy
profilowe,
• cięcia
detali
wykonanych
z
materiałów
wykrawalnych, takich, jak stal, aluminum, cięŜkie
metale nieŜelazne i tworzywa sztuczne,
• wycinania po liniach prostych lub krzywych,
krawędzi zewnętrznych i otworów wewnętrznych,
• wycinania według trasy.
Przy cięciu wibracyjnym uzyskuje się krawędzie
nieodkształcone.

PN 161-2/PN 200-2
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Instrukcja bezpieczeństwa
Bezpieczna praca narzędziem jest moŜliwa tylko
wtedy, gdy osoba obsługująca całkowicie
przeczytała instrukcję obsługi i dostarczoną
instrukcję bezpieczeństwa (czerwona ulotka,
TRUMPF nr kat. 125699) i postępuje dokładnie
według wskazań tam zawartych.

Przed rozpoczęciem pracy
narzędziem
1. Przeczytać rozdział dotyczący bezpieczeństwa.
Instrukcja bezpieczeństwa

2. Sprawdzić, czy zainstalowane narzędzie jest
odpowiednie do wykonywanego zadania.

Ryzyko wypadku

Dobór narzędzia

Narzędzie nie moŜe być uŜywane, gdy jest
wilgotne lub w wilgotnym środowisku.
Gniazda
przyłączeniowe
muszą
być
wyposaŜone
w
bezpieczniki
prądu
zakłóceniowego. Wszelkie pytania naleŜy
kierować do elektryka.

3. Wymienić tępe narzędzie.

Sprawdzić maszynę, przewód przyłączeniowy i
wtyczkę przed kaŜdym uŜyciem.

4. Napięcie sieci zasilającej musi odpowiadać
specyfikacji na tabliczce znamionowej
maszyny.

Uszkodzone części muszą być naprawione
wyłącznie przez wykwalifikowanego technika.

Wymiana narzędzia

Maszyny o napięciu znamionowym 230 V mogą
być przyłączane do napięcia 220 V.

W czasie pracy maszyną zawsze
uŜywać
okularów
ochronnych,
ochronników
słuchu,
rękawic
ochronnych i nosić twarde obuwie.

Maszyny o napięciu znamionowym 115 V mogą
być przyłączane do napięcia 110 V.

Zalecenia dla obsługi
•

Wtyczkę wkładać do gniazda wyłącznie, gdy
włącznik narzędzia jest wyłączony.

Ryzyko uszkodzenia!
Sprawdzać zuŜycie narzędzi co godzinę.

• Wyciągnąć wtyczkę z gniazda po zakończonej
pracy.
• Wyjąć
wtyczkę
z
gniazda
przed
przeprowadzaniem
jakichkolwiek
prac
obsługowych przy maszynie. Nie przenosić
narzędzia trzymając za przewód zasilający.
•

Przewód zasilający prowadzić zawsze z tyłu,
poza narzędziem.

•

UŜywać wyłącznie oryginalnych akcesoriów
firmy TRUMPF.

Nigdy nie pracować tępymi narzędziami!
Maszyna moŜe zostać przeciąŜona.
Włączanie i wyłączanie

0
1.
2.
Włączenie

0

Wyłączenie

Włącznik / wyłącznik

Rys. 25843

Ryzyko uszkodzenia!
Nie zbliŜać narzędzia do blachy dopóki silnik,
po włączeniu, nie osiągnie pełnej prędkości.

PN200-2_pl

PN 200-2
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Ryzyko uszkodzenia!

Wycięcia wewnętrzne

Gdy linia cięcia kończy się w środku
obrabianej blachy, nigdy nie naleŜy wyłączać
maszyny podczas, kiedy stempel znajduje
się w materiale. W tym przypadku, przed
wyłączeniem trzeba maszynę wycofać kilka
milimetrów wzdłuŜ świeŜo wyciętej ścieŜki.

Wycięcia rozpoczynające się wewnątrz arkusza
wymagają otworu startowego przynajmniej Ø 24 mm .

Przykłady uŜycia
140

Chłodzenie i smarowanie
Jakość cięcia jest wyŜsza i Ŝywotność stempla
jest dłuŜsza, gdy przed obróbką przedmiotu linia
cięcia jest pokryta olejem.
Zalecany dla stali:
olej do cięcia, nr kat. 103387
Zalecany dla aluminium:
olej Wisura, nr kat. 125874

162

Zmiana kierunku cięcia skokowo co 5°
Jarzmo moŜe być obracane w prawo lub w lewo i
kierunek cięcia zmieniany dla obsługi prawo / leworęcznej albo w przypadku obróbki blachy trapezowej.

40

1

Przykład: PN 161-2 w blasze trapezowej

Rys. 25947

132,5

2

1 Tuleja
2 Jarzmo

(3 1/8" -4")

79

(5 3/16")

Rys. 25850

•

Przesunąć tuleję (1) w górę do oporu.

•

Obrócić jarzmo (2) w Ŝądanym kierunku.

•

Zwolnić tuleję (1) i obrócić nieznacznie jarzmo (2)
tak, by zablokowało się w następnej pozycji
podziałowej.

40
(1 9/16")

Wymiary w nawiasach =
wymiary calowe
Przykład: PN 200-2 w blasze trapezowej
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PN 200-2

Rys. 25948
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Wymiana matrycy / prowadnicy stempla

Wymiana narzędzi
Jarzma mogą być zmieniane przez uŜytkownika
według potrzeb.
NaleŜy zachować ostroŜność, by nie zabrudzić
obsady jarzma!

961966

•
•

By wymienić matrycę (5) i prowadnicę
stempla (4), odkręcić śruby mocujące (6).
Oczyścić stykające się powierzchnie.

•

Posmarować powierznie ślizgowe prowadnicy
stempla (4) smarem "G1".

•

Centrować prowadnicę stempla (4) i matrycę (5)
uŜywając śrub.

•

Przykręcić prowadnicę stempla (4) i matrycę (5)
śrubami (6). W pierwszej kolejności dobrze
dokręcić śruby oznaczone "x" (3 Nm - moment
dokręcania).

961964

Jarzmo PN 161-2 i PN 200-2

Rys. 25852

1
Ryzyko wypadku!

9

Wyjąć
wtyczkę
z
gniazda
rozpoczęciem
jakichkolwiek
obsługowych przy maszynie!

przed
prac

2
8
S

JeŜeli stempel lub matryca są stępione naleŜy je
wymienić.

Wyjmowanie stempla

3

F

Rys. 25851

a) Wysunąć suwak (9).
b) Wyciągnąć jarzmo (7) z korpusu (1).
c) Wyjąć stempel (3).

S
MontaŜ stempla

7

Rys. 25851

4
Posmarować lekko stempel (3) i otwór w jarzmie (7)
smarem "G1".

x
5

Patrz "F" na rys. 25851
•

WłoŜyć stempel (3) do gniazda i ukierunkować
front.
W
PN 161-2, między suwakiem (8) a stemplem (3),
zamontowany jest przedłuŜacz suwaka.

•

Wstawić jarzmo (7) w kierunku cięcia.

•

Zakleszczyć jarzmo (7) suwakiem (9) w korpusie.

1
2
3
4
5
6
7

Korpus
Kołki ustalające (x 4)
Stempel
Prowadnica stempla
Matryca
Śruby mocujące (x 4)
Jarzmo z prowadnicą
stempla i matrycą

Wymiana narzędzi

PN200-2_pl
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x

PN 200-2

8

9
F
S
x

Suwak z gniazdem
stempla / przedłuŜacz
suwaka
Suwak do mocowania
jarzma
Smar "G1"
Kierunek cięcia
W pierwszej kolejności
mocno dokręcić te śruby
(3 Nm - moment
dokręcania)
Rys. 25851
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Dobór narzędzi

Obsługa

Dostępne są dwie konfiguracje narzędzi do obróbki:

Zastosowanie
Korzyści

Identyfikacja
Instrukcja obsługi

Standard

"Okrągły"

Optymalne
narzędzie do
obróbki blach

Optymalna
jakość cięcia
przedmiotów
płaskich i
falistych
śółta powłoka
WAśNE:
Pokryć olejem
linię cięcia!

Ryzyko wypadku
Wyjąć
wtyczkę
z
gniazda
rozpoczęciem
jakichkolwiek
obsługowych przy maszynie.

przed
prac

Otwory wentylacyjne
Otwory wentylacyjne i całą maszynę utrzymywać
zawsze w czystości.
S m a r o w a n i e - prowadnica stempla
Otwór, w który wkładany jest stempel musi być
smarowany przy kaŜdej wymianie narzędzi.
Oryginalny
smar:

Smar "G1", tuba,
TRUMPF nr kat. 344969

S m a r o w a n i e - przekładnia / głowica
przekładniowa
Smar przekładni musi być uzupełniony lub
wymieniony po kaŜdej naprawie, albo przynajmniej
po kaŜdych 300 godzinach pracy.

Stemple

Oryginalny
smar:

Smar "G1", puszka
TRUMPF nr kat. 139440

Naprawy
Ryzyko wypadku
Narzędzia elektryczne podlegają stosownym
przepisom
bezpieczeństwa.
Tylko
wykwalifikowany
personel
moŜe
przeprowadzać naprawy. W przeciwnym
wypadku właściciel będzie odpowiedzialny za
wypadki.

Prowadnice
stempla

Matryce
Wymiana szczotek węglowych

Dopuszczalna
grubość
materiału:
Typy narzędzi

JeŜeli szczotki węglowe zuŜyją się, maszyna
zatrzyma się.
Tak jak w przypadku innych napraw, tylko
wyszkolony specjalista moŜe wymieniać szczotki
węglowe.

Dane techniczne

Tab.1

UŜywać wyłącznie
zamiennych.

oryginalnych

części

Prosimy zwrócić uwagę na dane zawarte na tabliczce
znamionowej.
Lista reprezentantów firmy TRUMPF jest
umieszczona na ostatniej stronie instrukcji
obsługi.

6

PN 200-2

PN200-2_pl

Części szybko zuŜywające się

Zamawianie części zamiennych

PN 161-2 i PN 200-2

Nr kat.

Stempel

945691

Matryca

948711

Stempel "okrągły"

945698

Matryca "okrągła"

956443

Dla uniknięcia opóźnień i niewłaściwych dostaw,
części zamienne prosimy zamawiać następująco:
•

Przy zamawianiu części zamiennych prosimy
uŜywać 6 –cyfrowych numerów katalogowych
TRUMPF

•

Szczegóły zamówienia
dla części elektrycznych: napięcie
Ŝądana ilość
typ maszyny

Akcesoria oryginalne
Akcesoria dostarczane z maszyną
Nazwa

•

Informacje potrzebne do wysyłki:
dokładny adres,
Ŝądany sposób wysyłki (np. poczta lotnicza,
poczta
ekspresowa,
przewóz
zwyczajny,
przesyłka pocztowa, itd.)

•

Prosimy przesłać zamówienie
reprezentanta firmy TRUMPF.

Nr kat.

Zestaw narzędzi
(stempel i matryca, zamontowane)
Klucz Tx20 (do śrub z gn.gwiazdowym)

144680

Smar "G1" (tuba)

344969

Walizka

345243

Instrukcja obsługi

957238

Instrukcja bezpiecz. (czerwona ulotka)

125699

Opcje
Jarzmo kpl. PN 200-2

961964

Jarzmo kpl. PN 161-2

961966

Zestaw części zamiennych
(1 matryca, 2 stemple
śruby mocujące)
961958

do

Państwa

Adresy i numery telefaksów serwisu firmy
TRUMPF znajdują się na końcu niniejszej
instrukcji obsługi.

Uwagi dotyczące dokumentacji
Niniejsza dokumentacja została opracowana przez
Dział Dokumentacji Technicznej firmy TRUMPF
GmbH + Co. KG.
Wszystkie prawa zastrzeŜone dla TRUMPF GmbH +
Co. KG, w szczególności dotyczące kopiowania,
rozprowadzania jak równieŜ tłumaczenia tej
dokumentacji, nawet w przypadku ogłoszenia
przywilejów ochronnych.
 TRUMPF Maschinen GmbH + Co. KG

Zestaw narzędzi "okrągłych"
(1 matryca "okrągła",
1 stempel " okrągły",
1 prowadnica stempla "okrągła "
i śruby mocujące)
961960
Zestaw części zamiennych “okrągłych”
(1 matryca "okrągła",
2 stemple " okrągłe",
i śruby mocujące)

954825

Olej do cięcia dla stali (0.5l)

103387

Olej do cięcia dla aluminum (1 litr)

125874
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