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Prasa łącząca TF 350-2

Rys. 28214

Maksymalna siła łącząca

Dane techniczne TF 350-2

25 kN

Maksymalna częstotliwość suwów

Maksymalna sumaryczna grubość blachy:
•

stal o wytrzymałości do 400 N/mm

2

3,5 mm

•

stal o wytrzymałości do 600 N/mm²

2,5 mm

•

aluminium o wytrzym. do 250 N/mm²

4,0 mm

Moc silnika
Waga
Izolacja ochronna

2/s
1400 W
7,7 kg
klasa II

Hałas i wibracja
Minimalna sumaryczna grubość blachy

0,8 mm

Maksymalna odległość złącza od krawędzi

58 mm

Minimalna odległość złącza od krawędzi
Maksymalna wysokość kołnierza dla
zagiętych blach

8 mm

40 mm

Pomiaru dokonano zgodnie z normą EN 50 144.
Wartość typowego poziomu ciśnienia akustycznego w
skali A wynosi 84 dB(A).
Poziom hałasu moŜe w czasie pracy przekraczać 85
dB(A).
UŜywać ochraniaczy słuchu!
Typowa wibracja przenoszona na dłoń i ramię jest
2.
mniejsza niŜ 2,5 m/s

Przeznaczenie i charakterystyka
technologiczna
Prasa łącząca (niciarka) TRUMPF TF 350-2 jest
ręczną maszyną z napędem elektrycznym
•

do
tworzenia
trwałych
połączeń
między
zachodzącymi na siebie elementami z blachy,
poprzez proces formowania na zimno.

Ten proces mechanicznego łączenia blach jest znany
jako “połączenia przemieszczeniowe” (DIN 8593) –
rodzaj procesu produkcyjnego.

1
2
3

Stempel
4
Blacha po stronie
5
stempla
Blacha po stronie matrycy

Segment tnący
Kowadełko

PołoŜenie narzędzi i łączonych blach

Rys. 10043

Cięcie i formowanie (“przemieszczanie)

Rys. 10044

W czasie suwu następuje gładkie przejście
między postępującym cięciem i spęczaniem

Rys. 10045

Charakterystyka
•

Połączenie jest tworzone w czasie ruchu ciągłego
suwaka.

•

Ruchomy stempel i stała matryca stanowią zestaw
narzędzi do wykonania tego “jednoetapowego
połączenia przemieszczeniowego”.
Matryca złoŜona jest ze stałego kowadełka, po
bokach którego znajdują się dwa segmenty tnące,
zamocowane elastycznie przy pomocy pierścienia
spręŜystego.

•

W procesie tym zaryglowane złącze tworzone jest
bez uŜycia dodatkowych elementów łączących
takich, jak śruby czy nity, dzięki kombinowanemu
procesowi kształtowania i nacinania, a następnie
spęczania na zimno.

•

MoŜliwe jest łączenie zarówno blach nie
pokrywanych
jak
i
pokrywanych
(np.
galwanizowanych, malowanych).

•

Przy połączeniach nie nagrzewa się materiału
(korzyść: np. przy blachach cynkowanych nie
powstają gazy związków cynku).

•

MoŜliwe jest łączenie blach wykonanych z róŜnych
materiałów.
(Przy
takim
rozwiązaniu
konstrukcyjnym naleŜy wziąć pod uwagę problem
korozji kontaktowej!)

•

Łączenie
moŜliwe.

•

Nie są wymagane Ŝadne prace przygotowawcze
ani wykończeniowe.

•

Praca w połoŜeniu “do góry nogami” jest równieŜ
moŜliwa.
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Sprawdzić
maszynę,
przewód
przyłączeniowy i wtyczkę przed kaŜdym
uŜyciem.
Uszkodzone części muszą być naprawione
wyłącznie przez specjalistę.

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

•

Nie wkładać wtyczki przyłączeniowej do gniazda,
jeŜeli włącznik maszyny nie jest wyłączony.
Wyciągnąć wtyczkę z gniazda sieciowego 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.

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.

Wersja ze stałym ramieniem
matrycy
i
odchylnym
ramieniem stempla
K

Ramię odchylne

F

Element spręŜysty

M

Ramię matrycy

K

F

M
TF 350-2, Wymiary związane z jarzmem

4

Rys. 13208
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matryca).
Krawędzie tnące narzędzi muszą być ostre,
aby otrzymać optymalnie ukształtowane
połączenie.

Przed uruchomieniem
1.

Przeczytać
bezpieczeństwa

rozdział

dotyczący

Instrukcja bezpieczeństwa

2.

Sprawdzić, czy zainstalowana matryca jest
odpowiednia dla sumarycznej grubości
blach, które mają być łączone.

1

Przed uŜyciem maszyny sprawdzić, czy
matryca i ramię odchylne odpowiadają
sobie.

4

2

2
3
Matryca

Rys. 10181

Patrz tabela w rozdziale

1
Stempel
3
Matryca, kpl
2
Segment tnący
4
Krawędź tnąca
Uwaga:
Segmenty tnące mogą pracować tylko jedną stroną
Rys. 10046

Dobór narzędzi

8.

3.

Sprawdzić, czy kierunek ustawienia
narzędzi jest zgodny z wymaganiem
(złącze podłuŜne lub poprzeczne).

4.

Sprawdzić, czy stempel i matryca są
ustawione w tym samym kierunku (oba
elementy podłuŜnie lub oba poprzecznie).

Sprawdzić, czy segmenty tnące są ułoŜone
równo przy kowadełku. JeŜeli to nie
zachodzi, a krawędzie są stępione, matryca
musi być wymieniona. JeŜeli segmenty tnące
są ostre lecz zabrudzone, naleŜy je oczyścić,
a następnie poprawnie zamontować.

Wymiana narzędzi

F

F
5.

6.

7.

Obrócić wał mimośrodowy (21) w kierunku
strzałki i sprawdzić, czy stempel wchodzi w
matrycę.
(Wał mimośrodowy moŜe być obracany
zgodnie z kierunkiem ruchu wskazówek
zegara za pomocą klucza imbusowego nr
6, po naciśnięciu przycisku wyzwalającego
suw.)
Jest to sprawdzian bezpieczeństwa dla
zapobieŜenia uszkodzeniu w przypadku,
gdy, na przykład, po zmianie narzędzi były
one niepoprawnie zamontowane lub
niewłaściwie osiowane.
Napięcie zasilania musi odpowiadać
specyfikacji na tabliczce znamionowej
maszyny.

Wymienić
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zuŜyte

narzędzia

dobrze
(Ścięcie „F” segmentów
tnących na dole)

źle
(Zabrudzenie na
segmentach tnących)
Rys. 10047

9.

Zalecana prędkość pracy: poziom 1 dla
wszystkich zastosowań.
Prędkość pracy

(stempel,
TF 350-2
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Instrukcja obsługi

Charakterystyka obciąŜenia złącza
F(N)

Sprawdzać zuŜycie narzędzi co godzinę.

Rm=600

2500

Niebezpieczeństwo uszkodzenia

Rm=400

2000

Nigdy nie pracować tępymi narzędziami,
poniewaŜ
moŜe
to
spowodować
przeciąŜenie maszyny!
Konsekwencją jest przedwczesne zuŜycie
wszystkich
współpracujących
części
maszyny.

1500

Rm=200

1000
500
s(mm)

Obwód przeciąŜenia silnika:
Gdy temperatura silnika jest zbyt wysoka, nastąpi jego
wyłączenie.
Zapali się czerwona dioda sygnalizująca (LED) "silnik przeciąŜony". NaleŜy wyłączyć urządzenie i
pozwolić mu wystygnąć.
Po ostygnięciu maszyna moŜe być ponownie,
normalnie uŜywana.

0,5

0,75

1

1,25

1,5 1,75

F
ObciąŜenie niszczące w N
s
Grubość pojedynczej blachy w mm
Rm Wytrzymałość na rozciąganie blachy w N/mm²
Siła przenoszona przez złącze w zaleŜności od
grubości blachy i wytrzymałości na rozciąganie

Rys. 28466

Warunki obciąŜenia złącza

Włączanie i wyłączanie maszyny

3

2
Warunki obciąŜenia
„ścinanie - ZŁĄCZE
POPRZECZNE”

1

Warunki obciąŜenia
„ścinanie – ZŁĄCZE
PODŁUśNE”

ZaleŜność przenoszonych sił od rodzaju złącza
(wytrzymałość na ścinanie w %)
100 %
50 %
Rys. 10051

Rys. 10052

Maksymalna wytrzymałość na ścinanie

1
2

Włącznik / wyłącznik
Przycisk wyzwalający
suw

3

Maksymalna
wytrzymałość
na
ścinanie
jest
uzyskiwana, gdy łączone są dwie blachy, z których
kaŜda posiada:

Uchwyt

•
•

Rys. 28377

tę samą wytrzymałość na rozciąganie,
tę samą grubość.

Włączanie maszyny: Przesunąć włącznik / wyłącznik
(1) do przodu.
Wyłączanie maszyny:
wyłącznik (1) do tyłu.

Przesunąć

Wyzwalanie suwu:
Nacisnąć
umieszczony w uchwycie (3).

włącznik

przycisk

/

(2)

JeŜeli obróbka detalu została zakończona,
naleŜy maszynę wyłączyć!
Zbędne
przedłuŜanie
pracy
powoduje niepotrzebne zuŜycie.

6

maszyny
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Poprawne trzymanie maszyny
Niebezpieczeństwo uszkodzenia
Maszyna podczas pracy musi być trzymana
obydwoma rękami w ten sposób, Ŝe znajdują się one z
daleka od obszaru, gdzie następuje łączenie.

Maszyna jest wyposaŜona w elektroniczny
ogranicznik prądu rozruchowego. Dlatego nie
naleŜy rozpoczynać obróbki blachy dopóki
maszyna, po włączeniu, nie nabierze pełnej
prędkości!

Niebezpieczeństwo wypadku
Urządzenie moŜe przedwcześnie wyłączyć się
pod
wpływem
długotrwałych
zakłóceń
elektromagnetycznych.
Maszyna
pracuje
ponownie po usunięciu zakłóceń.

Smarowanie
Jakość łączenia jest wyŜsza i Ŝywotność stempla i
matrycy dłuŜsza, gdy
•

przed obróbką przedmiotu
złącze / narzędzie jest pokryte olejem.

Poprawne trzymanie maszyny

Rys. 10049

Zalecany dla stali:
olej do cięcia, nr kat. 103387
Zalecany dla aluminium:
olej Wisura, nr kat. 125874

Uchwyt obrotowy TF 350-2 (opcja)
Przy uŜyciu dodatkowego urządzenia – uchwytu
obrotowego, maszyna moŜe być dowolnie obracana
do kaŜdego wymaganego połoŜenia roboczego, po
podwieszeniu.

Nr kat.
patrz

Akcesoria oryginalne

Dla kompensacji wagi uchwytu obrotowego i maszyny,
zalecane jest zastosowanie zawieszki linowej
równowaŜącej (balansera) ze spręŜyną naciągową
(siła równowaŜenia 13 do 25 kg).

TF350-2_pl
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Uwagi dotyczące łączonych elementów i złączy
•

Grubość łączonych blach jest decydująca dla
wyboru zestawu narzędzi.

•

RóŜnica w wytrzymałości łączonych blach
przysparza problemów. Dla takich wątpliwych
zastosowań
naleŜy
przeprowadzić
test
sprawdzający.

•

MoŜłiwe jest łączenie więcej niŜ dwóch blach,
jednak przedtem powinien być przeprowadzony
test. Zmierzona, łączna grubość blach jest
przybliŜoną wartością, pozwalającą dokonać
doboru ramienia matrycy.

•

W przypadku łączenia blach o róŜnych
grubościach, blacha cieńsza musi znajdować się
po stronie matrycy. Złącze moŜe być wykonane
przy stosunku grubości blach wynoszącym do
około 1: 2.
Blacha cieńsza określa maksymalną wytrzymałość
na ścinanie złącza.

•

JeŜeli wymagane są złącza prawie
przepuszczające powietrza, mogą takie
wykonane przy uŜyciu stosownych narzędzi.
Patrz:
“Narzędzia do budowy kanałów“

•

Wymiar orientacyjny

nie
być

Szerokość złącza (wartość przybliŜona)

1

Mostek

X

Szerokość złącza (= wymiar
orientacyjny)
Fig. 10053

Sumarycza grubość
blachy

Wymiar orientacyjny X

1,0 – 2,5 mm

3,3 – 4,5 mm

2,6 – 3,5 mm

3,8 – 4,5 mm

Prędkość pracy
Zmniejszenie prędkości pracy powoduje
•
•
•

mniejszą emisję hałasu przez silnik,
mniejsze grzanie i mniejsze zuŜycie przekładni,
minimalnie dłuŜszy czas łączenia.

Rys. 10734

Patrz takŜe wykres na rys. 28466
•

Łączenie blach o róŜnych grubościach i o róŜnych
wytrzymałościach na rozciąganie jest szczególnie
niekorzystne w przypadku, gdy grubsza blacha ma
wyŜszą wytrzymałość na rozciąganie.

•

Kierunek złącza moŜe być przestawiony o 90°. W
tym celu naleŜy matrycę zamontować w
wymaganym połoŜeniu i odpowiednio, w tym
samym kierunku, ustawić stempel.

•

UŜywać środków smarujących przy obróbce
aluminium i stali nierdzewnej (zwiększają
Ŝywotność narzędzi).

1

1

Pokrętło regulacji prędkości obrotowej silnika

Regulator prędkości

8
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Osiągalnych jest pięć róŜnych typów matryc,
pozwalających zastosować odpowiednie narzędzia do
róŜnych gatunków i róŜnych grubości materiałów. Dla
kaŜdego typu matrycy przeznaczony jest specjalny
uchwyt narzędziowy (= ramię stałe albo ramię
odchylne). SłuŜy on jako obsada matrycy.

Dobór narzędzi
Uwaga:
Prasa łącząca TF 350-2 moŜe być wyposaŜona w
róŜne narzędzia, zgodnie z przeznaczeniem.

Stempel / matryca / uchwyt narzędziowy – wybór kombinacji
Stempel

Matryca

na górze

na dole

na dole

na górze

Mocowane w
ramieniu stałym

ramieniu odchylnym

Stal do 400 N/mm²

0,8 - 1,5

Sumaryczna grubość blachy [mm]
1,6 - 2,0
2,1 - 2,5
2,6 - 3,0

600N/mm2

0,8 - 1,5

1,6 - 2,0

0,8 – 2,0

2,1 – 4,0

Stal do
Metale nieŜelazne do
250N/mm2

Ramię matrycy nr

1

Matryca nr

1

2,1 - 2,5

2
2

3,0 - 3,5

3
2+

3-

3

Nr katalogowy
Matryca

Ramię stałe matrycy
(kompletne, z matrycą)
Ramię odchylne matrycy
(kompletne, z matrycą)

111969

111968

122272

053875

111967

118130

118131

129763

129764

118132

128792

128793

129723

129724

128794

Typ stempla

Standard
Nr katalogowy

Stempel

110335

Ramię stałe stempla
(kompletne, ze stemplem)
Ramię odchylne stempla
(kompletne, ze stemplem)

TF350-2_pl

118129
128748
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Narzędzia do budowy kanałów
•

•

Przy budowie kanałów wentylacyjnych często
wymagane są złącza “hermetyczne”. Dla
wszystkich powszechnie uŜywanych grubości
zestawów kołnierz – kanał moŜna osiągnąć złącza
prawie nie przepuszczające powietrza, dzięki
zastosowaniu specjalnych matryc “2+” i “3-“.

•

Płytka do elementów profilowych pozwala na
wykonywanie połączeń profili kołnierzowych.

•

Spychacz do elementów profilowych ułatwia pracę
w naroŜnikach.

Akcesoria oryginalne
Poprzez dobór odpowiedniego zestawu narzędzi
moŜna wykonać złącza przetłoczone w kierunku
do wnętrza (jeŜeli istotny jest wygląd) lub na
zewnątrz (jeŜeli istotne są opory przepływu).

1 Kanał

2
2 Ramię odchylne matrycy

1

3

3 Płytka do elementów
profilowych

4

4 Spychacz do elementów
profilowych
5 Ramię stałe stempla

5

Narzędzia do budowy kanałów

10

Rys. 28476
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Wymiana narzędzi
Niebezpieczeństwo wypadku

44

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

81

105

JeŜeli stempel lub matryca są tępe, muszą być
wymienione.

Mocowanie narzędzi w maszynie

46
1. Wyczyścić ramię i sprawdzić, czy nie jest
uszkodzone. Nasmarować trzpienie, na których
osadzane są ramiona smarem TRUMPF "G1"
(tuba, nr kat. 344969)

47

2. Umieścić spręŜystą podkładkę miseczkową (44)
na śrubie (105) lub elemencie spręŜystym (103),
zgodnie z rysunkiem.

103

44

56
55
57

58

105

82

44
44 Podkładka miseczkowa spręŜysta
103 Element spręŜysty (ramię odchylne)
105 Śruba (ramię stałe)

44
105

Fig. 13212

3. Umieścić ramię na trzpieniu i przykręcić śrubę
(105) lub element spręŜysty (103).
Patrz rys. 13210 i rys. 10736

44
46
47
55
56

Podkładka miseczkowa
spręŜysta
Stempel
Spychacz plastikowy
Śruba z łbem z gn. 6-kt
Kołek walcowy

57
58
81
82
105

Narzędzia TF 350, wersja z ramieniem
stałym stempla i ramieniem stałym matrycy

TF350-2_pl

TF 350-2

Płytka
Matryca, kpl
Ramię stałe stempla, kpl
Ramię stałe matrycy, kpl
Śruba

Rys. 13210

11

41

Ramię obrotowe stemla

44

Podkładka miseczkowa spręŜysta

46

Stempel

47

Spychacz plastikowy

55

Śruba z łbem z gniazdem 6-kt

56

Kołek walcowy

57

Płytka

58

Matryca, kpl

82

Ramię stałe matrycy, kpl

100 Dźwignia
101 Śruba
102 Śruba
103 Element spręŜysty
104 Ramię stałe matrycy
105 Śruba
106 Suwak
107 Śruba (= śruba dociskowa
zabezpieczająca stempel)
108 Ramię odchylne stempla, kpl

Narzędzia TF 350, wersja z ramieniem odchylnym stempla i ramieniem stałym matrycy

12
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Rys. 10736
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Wymiana narzędzia w maszynie z ramieniem
odchylnym

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

d) Wyciągnąć stempel (46) z ramienia odchylnego
(108).
MontaŜ przeprowadza się w odwrotnej kolejności.
NaleŜy zwrócić uwagę, czy ustawienie stempla
(46) i matrycy (58) odpowiada sobie dokładnie.
Śruba dociskowa (107) musi być dokręcona
pewnie.

DemontaŜ i montaŜ matrycy

DemontaŜ i montaŜ stempla

•

Obrócić ramię odchylne (108) o 90° w prawo lub w
lewo.

a) Odchylić ramię odchylne (108) i obrócić o 90° w
lewo tak, by śruba (107) znalazła się na górze.

•

Odkręcić śrubę z łbem z gniazdem 6-kt (55) i
wyjąć płytkę (57). Wyjąć matrycę (58).

•

MontaŜ przeprowadza się w odwrotnej kolejności.

b) Zdjąć spychacz (47).
c) Odkręcić śrubę (107).
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Otwory wentylacyjne
Otwory wentylacyjne i całą maszynę utrzymywać w
czystości.

S m a r o w a n i e suwaka
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Otwór do smarowania
Pierścień osadczy (musi być wyjęty, gdy sprzęgło ma być
rozebrane)
Gwint pomocny przy demontaŜu

Głowica przekładniowa ze sprzęgłem

Rys. 21445

Sprzęgło jest smarowane przy pomocy smarownicy (nr
kat. 068624) poprzez otwór do smarowania (1),
uŜywając smaru "G1" (obrócić koło zębate dla
upewnienia się, Ŝe całe sprzęgło jest nasmarowane).

Wymiana szczotek węglowych

Smarowniczka (53)
Rys. 28378

Suwak maszyny musi być smarowany po kaŜdych 20
godzinach roboczych poprzez smarowniczkę (53),
przy uŜyciu smarownicy.
Oryginalny smar:

Smar "G1"
TRUMPF nr kat. 139440

JeŜeli szczotki węglowe zuŜyją się, maszyna zatrzyma
się.
Wymiana szczotek i wszystkie inne prace naprawcze
powinny być przeprowadzane tylko przez fachowca!

Naprawy

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

Smar "G1"
TRUMPF nr kat. 139440

Przed przystąpieniem do wymiany lub uzupełnienia
smaru naleŜy rozebrać maszynę – oddzielić głowicę
przekładniową od napędu. W czasie tej operacji
sprzęgło pozostaje w głowicy przekładniowej.

Narzędzia
elektryczne
odpowiadają
stosownym przepisom bezpieczeństwa.
Naprawy mogą być przeprowadzane
wyłącznie
przez
wykwalifikowanego
elektryka, aŜeby zapobiec wypadkom.

UŜywać wyłącznie
zamiennych.

oryginalnych

części

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

Części szybko zuŜywające się
TF 350

Nr kat.

Spychacz do elementów płaskich
Spychacz do elementów profilowych
Stempel
Matryca nr 1
Matryca nr 2
Matryca nr 2+
Matryca nr 3Matryca nr 3

053649
112929
110335
111969
111968
122272
053875
111967

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 numerami
katalogowymi TRUMPF poszczególnych części.

•

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

•

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.

Informacje o matrycach – patrz tabela w
rozdziale Dobór narzędzi

Akcesoria oryginalne
Akcesoria dostarczane z maszyną
Nazwa

Nr kat.

Zestaw narzędzi (stempel, spychacz i matryca nr 3,
zamontowane)
Spychacz do elementów profilowych
Klucz imbusowy DIN 911-6
Klucz imbusowy DIN 911-5
Klucz imbusowy DIN 911-3
Smar " G1", tuba
Smarownica
Instrukcja obsługi
Instrukcja bezpieczeństwa (czerwona ulotka)

112929
067865
067857
067830
344969
068624
976205
125699

WyposaŜenie dodatkowe
Ramię stałe matrycy (kpl)

nr 1
nr 2
nr 2+
nr 3nr 3

Ramię stałe stempla (kpl)
Ramię odchylne matrycy (kpl)

118130
118131
129763
129764
118132
118129

nr 1
nr 2
nr 2+
nr 3nr 3

128792
128793
129723
129724
128794

Ramię odchylne stempla (kpl)
Płytka do elementów profilowych
Olej do cięcia dla stali (0,5l)
Olej do cięcia dla aluminium (1l)
Smar "G1", puszka

128748
243189
103387
125874
139440

Uchwyt obrotowy TF350-2 (kpl)

976671

do

Państwa

Lista reprezentantów firmy TRUMPF
znajduje się na końcu niniejszej instrukcji
obsługi.

Uwagi dotyczące dokumentacji
Niniejsza dokumentacja została napisana przez Dział
Dokumentacji
Technicznej
firmy
TRUMPF
Werkzeugmaschinen GmbH + Co. KG
Wszystkie prawa zastrzeŜone, w szczególności
dotyczące kopiowania, rozprowadzania i tłumaczenia
tej dokumentacji.
 TRUMPF

Werkzeugmaschinen GmbH + Co. KG

