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1.

Bezpieczeństwo

USA/CAN



Przed rozpoczęciem uŜytkowania przeczytać całkowicie
instrukcję obsługi i ogólne warunki bezpieczeństwa (czerwona
ulotka, nr kat. 1239438) i postępować dokładnie według wskazań
tam zawartych.

Pozostałe kraje



Przed rozpoczęciem uŜytkowania przeczytać całkowicie
instrukcję obsługi i instrukcję bezpieczeństwa (czerwona ulotka,
nr kat. 125699) i postępować dokładnie według wskazań tam
zawartych.



Musza
być
przestrzegane
normy
bezpieczeństwa
odpowiadajace DIN VDE, CEE, AFNOR i pozostałe przepisy
stosowane w poszczególnych państwach.

Śmiertelne niebezpieczeństwo poraŜenia prądem!

Niebezpieczeństwo



Wyjąć wtyczkę z gniazda przed przeprowadzaniem
jakichkolwiek prac obsługowych przy maszynie.



Sprawdzić wtyczkę, przewód przyłączeniowy i maszynę
przed kaŜdym uŜyciem, czy nie ma uszkodzeń.



Narzędzie nie moŜe być uŜywane, gdy jest wilgotne lub w
wilgotnych pomieszczeniach.



Gdy narzędzie elektryczne jest uŜywane na zewnątrz,
podłaczyć bezpiecznik prądu upływowego (EL) o prądzie
wyłączeniowym maksymalnie 30 mA.

Niebezpieczeństwo wypadku przy niewłaściwej obsłudze!

OstrzeŜenie



W czasie pracy maszyną nosić okulary ochronne, ochronniki
słuchu, rękawice ochronne i obuwie robocze.



Wtyczkę wkładać do gniazda przyłączeniowego tylko wtedy,
gdy włącznik maszyny jest wyłączony. Wyciągnąć wtyczkę
sieciową po zakończonej pracy.

Niebezpieczeństwo zranienia rąk!

OstrzeŜenie

Nie wkładać rąk w obszar pracy narzędzia.

Niebezpieczeństwo uszkodzenia przy niewłaściwej obsłudze!
Urządzenie ulegnie uszkodzeniu lub zniszczeniu.
OstrzeŜenie



Nie przenosić narzędzia trzymając za przewód zasilający.



Przewód zasilający prowadzić zawsze z tyłu, poza maszyną
i nie ciągnąć go po ostrych krawędziach.



Narzędzia ręczne z napędem elektrycznym muszą być
serwisowane i sprawdzane przez wykwalifikowanego
technika. NaleŜy uŜywać wyłącznie oryginalnych akcesoriów
firmy TRUMPF.

2.

Opis

3
2

1

5
4

1

Odcinacz wióra

3

Włącznik / wyłącznik

2

Przycisk odcinacza

4

NóŜ

NoŜyce rozcinające C 250-0 PLUS

5

Oś noŜa

Rys. 37729

2.1

Przeznaczenie

Niebezpieczeństwo wypadku!


Maszynę uŜywać wyłącznie do procesów i materiałów
określonych w rozdziale "Przeznaczenie".

OstrzeŜenie

NoŜyce rozcinające TRUMPF C 250-0 PLUS są ręczną maszyną z
napędem elektrycznym, uŜywaną do:
•

cięcia płaskich przedmiotów wykonanych ze stali, aluminium,
tworzyw sztucznych, itd.

•

wycinania po liniach prostych lub krzywych, zewnętrznych i
wewnętrznych,

•

wycinania według trasy.

NoŜyce rozcinające TRUMPF C 250-0 PLUS umoŜliwiają takŜe
odcinanie wióra, co jest szczególnie przydatne, gdy zakończenie
cięcia jest wymagane wewnątrz arkusza.

2.2

Dane techniczne
Pozostałe kraje

USA

Wartość

Wartość

Wartość

Wartość

Napięcie

230 V

120 V

110 V

120 V

Częstotliwość

50/60 Hz

50/60 Hz

50 Hz

50/60 Hz

Prędkość pracy

3-10 m/min

3-10 m/min

3-10 m/min

10-33 ft/min

Moc nominalna

500 W

500 W

500 W

500 W

Prędkość obr.
silnika na biegu
jałowym

4000/min

4000/min

4000/min

4000/min

Waga

2.0 kg

2.0 kg

2.0 kg

4.44 lbs

Średn. otworu
startowego

25 mm

25 mm

25 mm

0.98 in

Izolacja
ochronna

Klasa II

Klasa II

Klasa II

Klasa II

Dane techniczne

Tab. 1

Dopuszczalna grubość materiału
Stal do 400 N/mm²

Stal do 600 N/mm²

Aluminum 250 N/mm²

2.5 mm (0.098 in)

1.5 mm (0.059 in)

3.0 mm (0.118 in)
Tab. 2

W zaleŜności od grubości i wytrzymałości materiału, do pracy
potrzebne są róŜne typy noŜy (patrz Tab. 4, str. 8)

Hałąs i wibracja

Pomiar zgodny z normą EN 60745

Poziom ciśnienia akustycznego w
skali A

Typowo 81 dB (A)

Poziom mocy akustycznej w skali A

Typowo 85 dB (A)

Wibracja przenoszona na dłoń i
ramię

Typowo 2.6 m/s²

Hałas i wibracja

Tab. 3

Uwaga
Podane wartości pomiarowe mogą zostać przekroczone w czasie
pracy.

3.

MontaŜ narzędzia

3.1

Dobór noŜa

Uwaga
NoŜe mają dwie krawędzie tnące, które nie mogą być ostrzone.
W zaleŜności od grubości i wytrzymałości materiału obrabianego
detalu, do pracy wymagane są róŜne noŜe (patrz Tab. 4, str. 8)
Uwaga
JeŜeli doboru noŜa nie dokonano zgodnie z przedstawioną tabelą,
–
jakość cięcia znacznie pogarsza się,
–
znacznie wzrasta siła posuwu,
–
moŜe złamać się nóŜ.

Typ noŜa

Oznaczenie

Promień

Nr katalogowy

NóŜ do krzywych
-1.5 mm

Aluminum max.
250N/mm²
0.5 to 2.0
Stal max.
400N/mm²
0.5 to 1.5

45 w lewo
80 w prawo

1260101

NóŜ do prostych
1.5 – 2.5 mm

Aluminum max.
250N/mm²
1.5 to 3.0
Stal max.
400N/mm²
1.5 to 2.5

150

NóŜ do prostych
- 1.5 mm

Aluminum max.
250N/mm²
0.5 to 2.0
Stal max.
400N/mm²
0.5 to 1.5

80

NóŜ CR

Stal nierdzewna
max. 600N/mm²
0.5 to 1.5

120

NóŜ SC (do
zakładek
zwijanych)

Grubość blachy
[mm]

Stal max.
400N/mm²
4x0.9
Stal nierdzewna
max. 600N/mm²

1273341

150

1258006

1278387

1260102

4x0.6 )1

Dobór noŜa

NoŜe boczne
(1 komplet = 2
noŜe)

Wszystkie
materiały

1275275

Płytka odcinacza

Wszystkie
materiały

1267770

Śruba

Wszystkie
materiały

0350327
Tab. 4

)1 Wiór nie moŜe być odcinany na zakładce, poniewaŜ zmniejsza to Ŝywotność narzędzia.

4.

Działanie

Niebezpieczeństwo uszkodzenia przy wyŜszym napięciu
zasilania!
Uszkodzenie silnika
OstrzeŜenie



Sprawdzić napięcie zasilania. Napięcie sieci zasilającej musi
odpowiadać informacji na tabliczce znamionowej maszyny.

Niebezpieczeństwo wypadku przy niewłaściwej obsłudze!

OstrzeŜenie



Przy pracy maszyną upewnić się, czy znajduje się w
stabilnym połoŜeniu.



Nie dotykać narzędzia tnącego w czasie pracy maszyny.



W czasie pracy prowadzić maszynę zawsze w oddali od
ciała.



Nie operować maszyną nad głową.

4.1
Włączanie:



Praca C 250-0 PLUS

Przesunąć włącznik / wyłącznik do przodu.

Uwaga
Nie rozpoczynać cięcia materiału dopóki maszyna nie osiągnie
pełnej prędkości po włączeniu.

2

1
14°

1

Oznaczenie miejsca odcinania

2

Przycisk odcinacza wióra
Rys. 37735



Prowadzić noŜyce pod kątem ok. 14° do powierzchni blachy.

Uwaga
Nie naleŜy przeciąŜać maszyny i przez to powodować jej
zatrzymania.
Nigdy nie włączać narzędzia bez zamontowanego noŜa.
Dla zapewnienia bezpieczeństwa pracy i osiągnięcia dobrej jakości
cięcia:
•

Upewnić się, czy noŜe są ostre.

•

Odwracać noŜe boczne we właściwym czasie.

•

Wymieniać noŜe boczne we właściwym czasie.

Przy cięciu po promieniu przestrzegać następujących zasad:
•

Nie przechylać narzędzia.

•

Pracować z małą prędkością.

Praca C 250-0 PLUS

1

1

Wiór
Rys. 37734

Odcinanie wióra



Nacisnąć przycisk odcinacza wióra na około 0,5 sekundy w
czasie pracy maszyny. Proces odcinania jest kończony
automatycznie.

Uwaga
Nie odcinać krótkich wiorów. Minimalna długość wióra musi
wynosić jeden zwój.
Wiory naleŜy usuwać ręcznie.
Uwaga
Miejsce odcinania jest wskazane przez znaki znajdujące się na
przedzie korpusu.

Wyłączanie



Przesunąć włącznik / wyłącznik do tyłu.

5.

Obsługa

Ryzyko wypadku po niewłaściwej naprawie!
Urządzenie będzie pracowało niewłaściwie.
OstrzeŜenie



Naprawy mogą być przeprowadzane
wykwalifikowanego specjalistę.

wyłącznie

przez

Punkty obsługowe

Czynność i termin obsługi

Zalecane środki smarujące

Nr katalogowy

Oś noŜa

Smarować przy wymianie noŜa

Smar "G1"

0139440

NóŜ

Smarować przy wymianie noŜa

Smar "G1"

0139440

Przekładnia, głowica
przekładniowa i odcinacz
wióra

Po 300 godzinach pracy uzupełnić
lub wymienić smar (przeszkolony
technik)

Smar "G1"

0139440

NoŜe boczne

Odwrócić według potrzeb

-

-

NoŜe boczne

Wymienić według potrzeb

-

-

NóŜ

Wymienić według potrzeb

-

-

Płytka odcinacza

Wymienić według potrzeb

-

-

Tabela obsługi

Tab. 5

5.1

Wymiana narzędzi C 250-0 PLUS

Śmiertelne niebezpieczeństwo poraŜenia prądem!


Zawsze
wyjmować
wtyczkę
z
gniazda
przed
przeprowadzaniem jakichkolwiek prac obsługowych przy
maszynie.

Niebezpieczeństwo

1

2

3

4
5
6

7

1

Oś noŜa

5

NóŜ

2

Głowica tnąca

6

NóŜ boczny

3

Śruba mocująca

7

Śruby mocujące

4

Płytka odcinacza

Wymiana narzędzi

Rys. 37728

Wymiana noŜa
Niebezpieczeństwo uszkodzenia przy tępych narzędziach!
PrzeciąŜenie maszyny.
OstrzeŜenie



Sprawdzać co godzinę zuŜycie krawędzi tnących noŜa. Ostre
noŜe zapewniają wysoką jakość cięcia i ułatwiają pracę
maszyny. Wymieniać noŜe odpowiednio często.

NóŜ naleŜy wymienić, jeŜeli krawędzie tnące noŜa są stępione.
1. Wycisnąć oś noŜa, która jest zablokowana w zamku (pozycja
1).
2. Wysunąć nóŜ z głowicy tnącej.
3. Lekko nasmarować nowy nóŜ i oś noŜa.
4. WłoŜyć nowy nóŜ.
5. Wcisnąć oś noŜa przez otwór noŜa tak daleko, aŜ się zablokuje
w zamku.

Odwracanie albo wymiana noŜy bocznych
1. Odkręcić śruby mocujące.
2. Sprawdzić noŜe boczne:


JeŜeli przednia połowa krawędzi tnącej noŜa bocznego
jest stępiona, odwrócić nóŜ o 180° (lewy nó Ŝ boczny
przełoŜyć na prawą stronę, a prawy nóŜ na lewą stronę).

albo


JeŜeli obie połowy krawędzi tnącej noŜa są stępione,
wymienić obydwa noŜe.

3. Dokręcić śruby mocujące.

5.2

Wymiana odcinacza wióra

1. Odkręcić śrubę mocującą.
2. Wymienić płytkę odcinającą
3. Dokręcić śrubę mocującą.

5.3

Wymiana szczotek węglowych

JeŜeli szczotki węglowe zuŜyją się, maszyna zatrzyma się.
 Sprawdzanie i wymiana szczotek zgodnie z wymaganiami
powinny być przeprowadzane przez wykwalifikowanego
specjalistę.
Uwaga
UŜywać wyłącznie oryginalnych części zamiennych, przestrzegając
specyfikacji podanych na tabliczce znamionowej.

6.

Akcesoria oryginalne i części szybko
zuŜywające się

Nazwa

Akcesoria
(dostawa
z
maszyną)

Części
szybko
zuŜywające się

Numer
kat.

NoŜe boczne

+

+

1275275

NóŜ do prostych 1.5-2.5 mm

+

+

1273341

NóŜ do prostych 0.5-1.5 mm

+

1258006

NóŜ do krzywych

+

1260101

NóŜ CR
(do obróbki blachy o wysokiej
wytrzymałości)

+

1278387

NóŜ SC (do zakładek zwijanych)

+

1260102

Płytka odcinacza

+

Instrukcja obsługi

+

+

1266061

Instrukcja bezpieczeństwa
(czerwona ulotka), wszystkie
kraje poza USA

+

125699

Instrukcja bezpieczeństwa
(czerwona ulotka), USA

+

1239438

Klucz Torx TX 20x 60

+

0359907

Akcesoria oryginalne, części szybkozuŜywające się,
opcje

Zamawianie części
zamiennych

Opcje

Aby zapewnić szybką
szybkozuŜywających się:

dostawę

części

1267770

Tab. 6

zamiennych

i

1. Podać numery katalogowe.
2. Podać dalsze dane zamówieniowe:
–
dane dotyczące napięcia,
–
ilość sztuk,
–
typ maszyny.
3. Podać kompletne dane wysyłkowe:
–
poprawny adres,
–
Ŝądany sposób wysyłki (np. poczta lotnicza, przesyłka
kurierska, poczta ekspresowa, przewóz zwyczajny,
przesyłka pocztowa).
4. Prosimy przesłać zamówienie do Państwa reprezentanta firmy
TRUMPF. Lista reprezentantów firmy TRUMPF znajduje się na
końcu niniejszej instrukcji obsługi.

