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NoŜyce rozcinające C 160-2 / C 160-2 PLUS

Rys. 24270

Hałas / wibracja

Dane techniczne C 160-2
Dopuszczalna grubość z noŜem
do
materiału:
stal do 400 N/mm²

krzywych

z noŜem
do
prostych

z noŜem
"Cr"

1.0 mm

1.6 mm

1.6 mm
(2.5mm)

Wartość typowego poziomu ciśnienia akustycznego
w skali A wynosi 79 dB (A). W czasie pracy poziom
hałasu moŜe przekraczać 85 dB(A).
UŜywać ochraniaczy słuchu!

stal do 600 N/mm²

0.8 mm

1.2 mm

1.2mm

aluminium 250 N/mm²

1.2 mm

2.0 mm

2 mm

Najmniejszy promień
cięcia po linii krzywej

30 mm

90 mm

160mm

Otwór wejściowy ∅
do rozpoczęcia cięcia
ze środka arkusza

8 mm

15 mm

15 mm

Prędkość pracy

6-10 m/min

Moc nominalna

350 W

Częstotliwość skoków
przy nominalnym
obciąŜeniu
Waga
Izolacja ochronna

Pomiaru dokonano zgodnie z normą EN 50 144.

3800/min

1.4 kg
klasa II

Typowa wibracja przenoszona na dłoń i ramię jest
mniejsza niŜ 2,5 m/s².

Dopuszczalne zastosowanie
NoŜyce rozcinające TRUMPF C 160-2 są ręczną,
przenośną maszyną z napędem elektrycznym,
uŜywaną do:
• rozcinania
płasko
ukształtowanych
detali
wykonanych ze stali, aluminium, tworzyw
sztucznych, itd.,
• wycinania po liniach prostych lub krzywych,
krawędzi zewnętrznych i otworów wewnętrznych,
• wycinania według trasy.
NoŜyce rozcinające TRUMPF
C 160-2PLUS
są
wersją
wyposaŜoną
w
obcinacz
wiorów, który powstaje przy
cięciu,
umoŜliwiający
zakończenie cięcia w dowolnym
miejscu wewnątrz arkusza.

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

Niebezpieczeństwo wypadku

Narzędzie nie moŜe być uŜywane, gdy jest
wilgotne lub w wilgotnym środowisku.
Gniazda
przyłączeniowe
muszą
być
wyposaŜone
w
bezpieczniki
prądu
zakłóceniowego. Problem skonsultować z
elektrykiem w celu uzyskania dalszych
informacji..
Sprawdzić maszynę, przewód przyłączeniowy
i wtyczkę przed kaŜdym uŜyciem.
Uszkodzone części muszą być naprawione
wyłącznie przez specjalistę.
W czasie pracy maszyną zawsze
uŜywać
okularów
ochronnych,
ochronników
słuchu,
rękawic
ochronnych i nosić odpowiednie
obuwie.
•

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

•

Wyjąć
wtyczkę
z
gniazda
przed
przeprowadzaniem
jakichkolwiek
prac
obsługowych przy maszynie. Nigdy nie przenosić
maszyny trzymając za kabel.

•

Przewód zasilający prowadzić zawsze z tyłu,
poza maszyną.

•

UŜywać wyłącznie oryginalnych akcesoriów firmy
TRUMPF.
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Przed rozpoczęciem uŜytkowania
1.

Przeczytać instrukcję bezpieczeństwa.
Instrukcja bezpieczeństwa

2. Sprawdzić, czy
odpowiednie dla
obrabiany.

zainstalowane noŜe
materiału, który ma

są
być

Dobór noŜy

3. Wymienić tępe noŜe.
Wyrzucić lub zamienić miejscami noŜe boczne.
Wymiana noŜy

4. Napięcie sieci zasilającej musi odpowiadać
specyfikacji na tabliczce znamionowej maszyny.
Maszyny o napięciu znamionowym 230 V mogą
być przyłączane do napięcia 220 V.
Maszyny o napięciu znamionowym 115 V mogą
być przyłączane do napięcia 110 V.
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Obcinacz wiorów C 160-2 PLUS

Uwagi dotyczące pracy
Sprawdzać zuŜycie narzędzi co godzinę.
Niebezpieczeństwo uszkodzenia
Nigdy nie pracować przy uŜyciu tępych
narzędzi!
MoŜe to spowodować przeciąŜenie maszyny.

Obcinanie wiora następuje przez obrót dźwigni (8)
(3/4 obrotu w kierunku zgodnym z ruchem
wskazówek zegara), w czasie pracy maszyny. Aby
kontynuować cięcie noŜycami, dźwignia (8) musi być
obrócona z powrotem do pozycji wyjściowej.
Niebezpieczeństwo uszkodzenia
Uwaga: praca nie moŜe być kontynuowana,
gdy złamany jest nóŜ obcinacza (B)!
Obcinacz wiorów (7) musi być wymieniony.

Włączanie i wyłączanie maszyny
Włączanie maszyny:
wyłącznik do przodu.

przesunąć

włącznik

/

Wyłączanie maszyny:
wyłącznik do tyłu.

przesunąć

włącznik

/

8

Niebezpieczeństwo uszkodzenia

B

NaleŜy zwrócić uwagę, by nie rozpoczynać
obróbki blachy dopóki silnik, po włączeniu, nie
osiągnie pełnej prędkości!
Prowadzić noŜyce pod kątem ok. 15° do powierzchni
blachy (patrz rysunek).

7
7
B

Obcinacz wiorów
NóŜ obcinacza

7
8

Dźwignia do obcinania
wiorów
Rys. 17626

TRU

MPF

15°

Stacja obróbcza (opcja)

Rys. 17562

Nie naleŜy przeciąŜać maszyny i przez to
powodować jej zatrzymania.
Ostre noŜe dają dobry wynik cięcia i chronią
maszynę. NaleŜy zawsze, we właściwym czasie
wymieniać stępione noŜe środkowe, a takŜe obracać
albo wymieniać noŜe boczne.
Cięcie po linii krzywej: nie dławić maszyny i
pracować z minimalnym posuwem.

Stacja obróbcza słuŜy do obróbki małych
przedmiotów.
Aby zamontować maszynę do stacji obróbczej,
naleŜy wyjąć oś noŜa (24). Trzpień stacji obróbczej
przejmuje funkcję osi noŜa.
Stacja obróbcza moŜe być zamocowana w imadle
lub przykręcona do stołu przy pomocy śrub.

Prowadnica równoległa (opcja)
Przy pomocy prowadnicy równoległej mogą być cięte
pasy o szerokości 35-300 mm.
Aby załoŜyć prowadnicę równoległą naleŜy wyjąć oś
noŜa. Pręt prowadnicy przejmuje funkcję osi noŜa.
Rys. 17757

Rys. 17756

4

C 160-2

C160-2_pl

Uwaga!

Dobór noŜa
NoŜe środkowe posiadają dwie krawędzie tnące. Nie
mogą być ostrzone. W zaleŜności od grubości i
wytrzymałości materiału obrabianego detalu, do
pracy moŜna dobrać róŜne noŜe, zgodnie z
następującą tabelą:

Typ noŜa

Oznaczenie

JeŜeli doboru noŜa nie dokonano właściwie, zgodnie
z przedstawioną tabelą,
•
•
•

moŜe to źle wpłynąć na jakość cięcia,
moŜe znacznie wzrosnąć siła posuwu,
moŜe złamać się nóŜ.

Nr kat.

Grubość blachy (mm)
0.3

0.8

1.0

1.2

1.6

Aluminium
max. 250N/mm²
TRUMPF

143434

NóŜ do krzywych
∩ 1.0 mm

143434

Stal
max.
400N/mm²

1mm

Stal
specjalna

max.
600N/ mm²

Aluminium
max. 250N/mm²
143463

TRUMPF

NóŜ do prostych
- 1.0 - 1.6 mm

143463

Stal max.
400N/mm²

1-1.6mm

Stal specjalna
max
600N/ mm²

Aluminium
max. 250N/mm²
TRUMPF

143432

NóŜ do prostych
- 1.0 mm

143432

Stal
max.
400N/mm²

1mm

Stal specjalna
max.
600N/ mm²

Aluminium
max. 250N/mm²
934055

TRUMPF

NóŜ Cr

934055

Stal
max
400N/mm²

*

Cr

Stal specjalna
max
600N/ mm²

*

Narzędzie moŜe być krótkotrwale przeciąŜone do grubości blachy 2,52 mm
(blachy z podwójnymi przewinięciami albo zamkami, np. cięcie zwiniętych zakładek rur spiro)
dla C160
927708
NóŜ boczny
(1 kpl. = 2 szt.)
ze śrubami

Obcinacz wiorów
(tylko dla wersji PLUS)

C160-2_pl

C 160-2

dla C160
PLUS
913520

143950

Wszystkie materiały

Wszystkie materiały
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2.0

Wymiana noŜy
C 160-2

Wymiana noŜy
C 160-2 PLUS

Wyjąć wtyczkę z gniazda zasilającego

Wyjąć wtyczkę z gniazda zasilającego

Wymiana noŜa środkowego

Wymiana noŜa środkowego

Rys. 17576

Rys. 17577

•

Wcisnąć oś noŜa (24) tak daleko, by dało się
wyjąć nóŜ (26). Wysunąć nóŜ z głowicy tnącej
(3).

•

Przy pomocy wkrętaka, usunąć jeden z dwu
pierścieni zabezpieczający (12) z osi noŜa (24).

•

Lekko nasmarować oś noŜa (24) i nowy nóŜ.

•

•

WłoŜyć nowy nóŜ i oś noŜa (24) przez otwór
noŜa tak daleko, aŜ się zablokuje.

Wcisnąć oś noŜa (24) tak daleko, by dało się
wyjąć nóŜ (26). Wysunąć nóŜ z głowicy tnącej
(3).

•

Lekko nasmarować oś noŜa (24) i nowy nóŜ.

•

WłoŜyć nowy nóŜ i wcisnąć oś noŜa (24) przez
otwór noŜa, do oporu.

•

WłoŜyć pierścień zabezpieczający
odpowiedni rowek osi noŜa (24).

Odwracanie albo wymiana noŜy bocznych
Rys. 17576
•

Odkręcić śruby mocujące (10).

•

JeŜeli przednia połowa krawędzi tnącej noŜa
bocznego jest stępiona, odwrócić nóŜ o 180°,
przełoŜyć na przeciwną stronę i przykręcić
śrubami mocującymi (10).

•

JeŜeli obie połowy krawędzi tnącej noŜa są
stępione, zastąpić noŜe dwoma nowymi.

(12)
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Głowica tnąca
NóŜ boczny
Śruba mocująca M
4x6
Oś noŜa
NóŜ

Głowica tnąca
NóŜ boczny
Obcinacz wiorów
Dźwignia (obcinanie
wiorów)
Śruba mocująca M 4x8
Pierścień
zabezpieczający
Oś noŜa
NóŜ

F

10

F

Smar "G1",
TRUMPF nr kat. 139440
lub smar uniwersalny
NLGI typ 1 lub 2 DIN 51818

Rys. 17577
F

Smar "G1",
TRUMPF nr kat. 139440
lub smar uniwersalny
NLGI typ 1 lub 2 DIN 51818
Rys. 17576
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Odwracanie albo wymiana noŜy bocznych

Obsługa

Wymiana obcinacza wiora
Niebezpieczeństwo wypadku

Rys. 17577
•

Odkręcić śruby mocujące (10).

•

JeŜeli przednia połowa krawędzi tnącej noŜa
bocznego jest stępiona, odwrócić nóŜ o 180°,
przełoŜyć na przeciwną stronę i przykręcić
śrubami mocującymi (10).
Przy
dokonywaniu
następująco:

•

wymiany

postępować

•

Obrócić dźwignię (8) o ¾ obrotu w prawo. W
ten sposób nóŜ (26) zostanie ustawiony w
pozycji obcinania.

•

Dopchnąć obcinacz wiorów (7) do głowicy
tnącej (3) tak, by spoczywał na przedniej
krawędzi noŜa.

Nasmarować przy wymianie noŜy.
Wymiana noŜy
Zalecany smar:

Smar "G1",
TRUMPF nr kat. 139440 lub
smar uniwersalny
NLGI typ 1 lub 2 DIN 51818

Przytrzymać ciasno, w tym połoŜeniu,
obcinacz wiorów (7) i noŜe boczne (4) i
dokręcić śruby mocujące (10).

•

Przez obrót dźwigni (8) w lewo, nóŜ (26)
zostaje ustawiony w połoŜeniu roboczym.

S m a r o w a n i e - przekładnia / głowica
przekładniowa

JeŜeli obie połowy krawędzi tnącej noŜa są
stępione, zastąpić noŜe dwoma nowymi.

Smar przekładni musi być uzupełniony lub
wymieniony po kaŜdej naprawie, albo przynajmniej
po kaŜdych 300 godzinach pracy.

3

Oryginalny smar:

Smar "G1",
TRUMPF nr kat. 139440

Zamienniki
smaru:

BLASER BLASOLUBE 308
BP Energrease HTB2
FUCHS Renoplex EP 1
MOBIL Mobiltemp SHC 32

Wymiana szczotek węglowych
Szczotki węglowe muszą być sprawdzone po
maksimum 100 godzinach pracy. Szczotki muszą
być wymienione, gdy są zuŜyte do długości 7 mm.
Wymiana szczotek i wszystkie inne prace naprawcze
powinny być przeprowadzane tylko przez fachowca.

F
F
F
26

24

7
4

24
26

Otwory wentylacyjne i całą maszynę utrzymywać w
czystości.

•

12

10
12

Otwory wentylacyjne

S m a r o w a n i e osi noŜa

8

3
4
7
8

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

Głowica tnąca
NóŜ boczny
Obcinacz wiorów
Dźwignia (obcinanie
wiorów)
Śruba mocująca M 4x8
Pierścień
zabezpieczający
Oś noŜa
NóŜ

F

10

F

Naprawy
Niebezpieczeństwo wypadku

Smar "G1",
TRUMPF nr kat. 139440
lub smar uniwersalny
NLGI typ 1 lub 2 DIN 51818

elektryczne
odpowiadają
Narzędzia
stosownym przepisom bezpieczeństwa.
Naprawy
mogą
być
przeprowadzane
wyłącznie przez specjalistę. W przeciwnym
wypadku stwarza to zagroŜenie dla operatora.
UŜywać
wyłącznie
zamiennych.

Rys. 17577

oryginalnych

części

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

C160-2_pl

C 160-2

7

Części szybko zuŜywające się

Stacja obróbcza

C 160, C 160 PLUS

Nr kat.

NoŜe boczne C 160
(1 zestaw = 2 szt. ze śrubami)

927708

NoŜe boczne C 160 PLUS
(1 zestaw = 2 szt. ze śrubami)

913520

NóŜ do prostych - 1 - 1.6 mm

143463

NóŜ do prostych - 1 mm

143432

NóŜ do krzywych ∩ 1 mm

143434

NóŜ Cr
934055
(do obróbki blachy o wysokiej wytrzymałości)
Obcinacz wiorów
(tylko dla wersji PLUS)

143950

Zamawianie części zamiennych i
szybko zuŜywających się
Przy zamawianiu części prosimy postępować
następująco, dla uniknięcia opóźnień i niewłaściwych
dostaw:

•

Zamawiając części zamienne lub części szybko
zuŜywające prosimy posługiwać się 6 -cyfrowymi
numerami
katalogowymi
TRUMPF
poszczególnych części.

•

Pozostałe informacje potrzebne do zamówienia:
dla części elektrycznych: napięcie,
Ŝądana ilość,
typ maszyny.

-

•

Zestaw noŜy ruchomych
(2 noŜe = 143432 + 143434)

913521

Zestaw części zmiennych
(=noŜe boczne 913520+
obcinacz wiorów 143950;
tylko dla wersji PLUS)

927709

144634

-

•

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.

do

Państwa

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

Akcesoria oryginalne
Akcesoria dostarczane z maszyną
Nazwa

nr kat.

Komplet noŜy, zamontowany:
1 NóŜ do prostych - 1-1.6 mm
2 NoŜe boczne
1 Obcinacz wiorów (tylko dla wersji PLUS)

143463

Uwagi dotyczące dokumentacji

143950

Klucz imbusowy

067822

Niniejsza dokumentacja została opracowana przez
Dział Dokumentacji Technicznej firmy TRUMPF
Werkzeugmaschinen GmbH + Co. KG.
Wszystkie prawa zastrzeŜone, w szczególności
dotyczące kopiowania, rozprowadzania i tłumaczenia
tej dokumentacji, nawet w przypadku zgłoszenia
praw patentowych i przemysłowych.

DIN 911-2.5

Instrukcja obsługi

949067

Instrukcja bezpiecz. (czerwona ulotka)

125699

Opcje

Nr kat.

Prowadnica równoległa (do cięcia
pasów równoległych o szerokości
35-300 mm)

143439
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