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NoŜyce S 450-4

Rys. 28483

Wibracja

Dane techniczne S 450-4

Typowa wibracja wynosi 2.7 m/s².

Maksymalna grubość materiału:
•
•
•
•

stal do 400 N/mm²
stal do 600 N/mm²
stal do 800 N/mm²
aluminium 250 N/mm²

4.5 mm (kręgi 4.0 mm)
3.5 mm (kręgi 3.0 mm)
2.5 mm (kręgi 2.0 mm)
5.0 mm

Najmniejszy promień cięcia po linii krzywej

30 mm

Prędkość pracy

4-5 m/min

Moc nominalna

1400 W

Częstotliwość skoków przy
nominalnym obciąŜeniu
Waga
Izolacja ochronna

1600/min
6.2 kg
klasa II

Przeznaczenie
NoŜyce TRUMPF S 450-4 są ręczną maszyną z
napędem elektrycznym, uŜywaną do:
• bezodpadowego cięcia i wyrównywania brzegów
płasko ukształtowanych detali wykonanych z takich
materiałów, jak stal, aluminium, cięŜkie metale
nieŜelazne, plastik,
• cięcia po liniach prostych lub krzywych, krawędzi
zewnętrznych i otworów wewnętrznych,
• cięcia według trasy,
• cięcia taśmy w kręgach.

Hałas
Pomiaru dokonano zgodnie z normą EN 50144.
Wartość typowego poziomu hałasu w skali A wynosi:
poziom ciśnienia akustycznego 86 dB (A); poziom
mocy akustycznej 94 dB (A).
UŜywać ochraniaczy słuchu!

• Uchwyt jest odpowiedni zarówno dla jedno- jak i
dwuręcznego trzymania maszyny.

Instrukcja bezpieczeństwa

Przed rozpoczęciem uŜytkowania

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.

1. Przeczytać instrukcję bezpieczeństwa

Instrukcja bezpieczeństwa

2. Sprawdzić, czy zainstalowane noŜe są
odpowiednie dla materiału, który ma być
obrabiany. Do stali o wysokiej wytrzymałości (>
400 N/mm²) i grubości > 1.5 mm naleŜy uŜywać
specjalnych noŜy!

Niebezpieczeństwo wypadku
Urządzenie moŜe być uŜywane wyłącznie z
kierownicą wiorów (ochrona rąk).

Narzędzie nie moŜe być uŜywane, gdy jest
wilgotne lub w wilgotnym środowisku.

Dobór noŜy

3. Odwrócić lub wymienić tępe noŜe.
Wymiana noŜy

Gniazda przyłączeniowe muszą być
wyposaŜone w bezpieczniki prądu
zakłóceniowego. Problem skonsultować z
elektrykiem w celu uzyskania dalszych
informacji.

4. Sprawdzić, czy luz między noŜami jest
odpowiedni dla grubości blachy, która ma być
obrabiana.

Sprawdzić
maszynę,
przewód
przyłączeniowy i wtyczkę przed kaŜdym
uŜyciem.
Uszkodzone części muszą być naprawione
wyłącznie przez specjalistę.

Luz między noŜami

5. Sprawdzić, czy ustawienie wysokości noŜa
ruchomego jest odpowiednie dla grubości
obrabianej blachy.

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

Ustawienie wysokości noŜa ruchomego

• 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.

6. Ustawić prędkość pracy odpowiednio do procesu
technologicznego.

Prędkość pracy

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

• UŜywać wyłącznie oryginalnych akcesoriów
firmy TRUMPF.
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Instrukcja obsługi

Niebezpieczeństwo wypadku

Sprawdzać zuŜycie narzędzi co godzinę.

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

Niebezpieczeństwo uszkodzenia
Nigdy nie pracować przy uŜyciu tępych
narzędzi,
poniewaŜ moŜe to spowodować
przeciąŜenie maszyny!
Konsekwencją jest przedwczesne zuŜycie
wszystkich współpracujących części
maszyny.
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.

Ostre noŜe zawsze dobrze tną i ułatwiają pracę
maszynie. NaleŜy zawsze odwracać noŜe lub
wymieniać je we właściwym czasie.
Cięcie po linii krzywej: nie przechylać maszyny i
pracować z minimalnym posuwem.
Przy cięciu wzdłuŜ krawędzi, szczególnie w czasie
precyzyjnego cięcia wzdłuŜ trasy, pracować maszyną
odwróconą tak, Ŝe jarzmo noŜa stałego znajduje się
na górze.

Prędkość pracy
Zmniejszenie prędkości pracy polepsza jakość
wykonania

Włączanie i wyłączanie maszyny
Włączanie maszyny: przesunąć włącznik / wyłącznik
do przodu.
Wyłączanie maszyny: przesunąć włącznik / wyłącznik
do tyłu.

•

przy obróbce według natrasowanej linii,

•

przy obróbce promieni,

•

przy obróbce stali > 400 N/mm²
(dłuŜsza Ŝywotność narzędzi).

1

80°-90°

1 Włącznik / wyłącznik
Rys. 28475

Prowadzić noŜyce pod kątem 80° do 90° do
powierzchni blachy (patrz rysunek).

1

Niebezpieczeństwo uszkodzenia
Urządzenie jest wyposaŜone w elektroniczny
ogranicznik prądu rozruchowego. Dlatego
nie naleŜy rozpoczynać obróbki blachy
dopóki maszyna, po włączeniu, nie nabierze
pełnej prędkości!

4
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Pokrętło regulacji prędkości obrotowej silnika

Regulator prędkości

Rys. 27948

S450-4_pl

Stacja obróbcza (opcja)
Rys. 17461 + 17464
42

Stacja obróbcza (nr kat. 979371), w której mogą być
montowane noŜyce, jest uŜywana do obróbki małych
przedmiotów. Stacja ta moŜe być przykręcona do stołu
warsztatowego albo do stojaka (nr kat. 003677).

43 (2x)

41

MontaŜ
A

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

44 (6x)

• Przed zamontowaniem maszyny do stacji
obróbczej, uchwyt i kierownica wiorów muszą być
zdemontowane.
• Umieścić noŜyce w obudowie (41), jak pokazano i
przykręcić śruby (43).
• Połączyć osłonę przednią (42) z główną obudową
(41) przy pomocy śrub (43 i 44).
• Zamontować
stację
obróbczą
na
stole
warsztatowym lub na stojaku TRUMPF (nr kat.
003677) przy uŜyciu 4 -śrub.

S
43

41
42
43
44
A
S

Obudowa (korpus,nr kat.979470)
Osłona przednia (nr kat.143543)
Śruby do przykręcenia noŜyc do stacji obróbczej
2x3 Śruby do połączenia obudowy i osłony przedniej
(41+42)
Dostęp do WŁĄCZNIKA / WYŁĄCZNIKA
Stojak do stacji obróbczej (opcja: nr kat. 003677)

Stacja obróbcza

Rys. 17461

Przykład obróbki przedmiotu przy pomocy stacji obróbczej
Zastosowanie stacji obróbczej

Rys. 17464

Niebezpieczeństwo uszkodzenia
Nie wkładać obrabianego materiału między
noŜe, dopóki maszyna nie nabierze pełnej
prędkości.
Osłona przednia jest zaprojektowana jako
podtrzymka dla obrabianego detalu.
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Dobór noŜy

Materiał

Ostrze noŜa ruchomego (nóŜ górny) i ostrze noŜa
stałego (nóŜ dolny) mają ten sam kształt i są
wzajemnie wymienne (góra i dół).
Wszystkie noŜe mają dwie krawędzie tnące. Są to nie
ostrzone, podwójne, odwracalne noŜe. Dwa róŜne typy
noŜy mogą być dobierane zgodnie z następującą
tabelą, w zaleŜności od grubości, wytrzymałości na
rozciąganie i typu detalu, który ma być obrabiany:

K

R

S

K

Typ noŜa

Nr kat.

- grubość
(mm)

- typ,
- wytrzym.

Standard *

140451

1,0 – 5,0

Aluminium
250 N/mm2

Standard *

140451

1,0 – 4,5
kręgi
1,0 – 4,0

Stal
konstrukc.
400 N/mm2

Standard *

140451

1,0 – 1,5

Stal
specjalna
600 N/mm2

**
Cr

140452

1,5 – 3,5
kręgi
1.0 - 3.0

**
Cr

140452

1,0 – 2,5
kręgi
1,0 – 2,0

Stal
specjalna
800 N/mm2

*

NóŜ
standardowy
do
materiałów
o
wytrzymałości do 400 N/mm² nie ma Ŝadnego
oznaczenia typu. NóŜ standardowy moŜe być
takŜe uŜywany do stali o wytrzymałości do 600
N/mm² jeŜeli obrabiana jest blacha o grubości
max 1,5 mm.

**

NóŜ typu "Cr" = nóŜ do stali chromowej z
optymalizowaną geometrią ostrza, odpowiedni
dla stali > 400 N/mm² i grubości blachy > 1,5
mm

Cr

R

K

Ostre krawędzie tnące
noŜa standardowego

Cr NóŜ do stali chromowej
jest oznaczony symbolem
Cr

S

NóŜ standardowy do
materiałów o
wytrzymałości
≤ 400 N/mm² nie ma
Ŝadnego oznaczenia

R

Promień 0,2 mm na
krawędziach tnących noŜa
do stali chromowej

Niebezpieczeństwo uszkodzenia
JeŜeli doboru nóŜa nie dokonano właściwie,
zgodnie z tabelą,

NoŜe z oznaczeniem typu

Rys. 14843

• moŜe to mieć silny wpływ na jakość
cięcia,
• moŜe
spowodować
przeciąŜenie
poszczególnych noŜy przy obróbce
grubych blach (szczególnie przy stali
chromowej).
Ryzyko złamania!
Dlatego usilnie jest zalecane, Ŝeby noŜe były
uŜywane zgodnie ze specyfikacją
przedstawioną w tabeli.
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Wymiana noŜy

Luz między noŜami
Najwłaściwiej jest, gdy luz między noŜami "a" wynosi

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

0,2 x grubość blachy obrabianej

Odwracanie albo wymiana noŜa ruchomego

Przykłady:

• Przekręcić pokrętło (27) w połoŜenie "o" (nóŜ
ruchomy w dolnym połoŜeniu).
• Odkręcić śrubę mocującą (1s).
• Odwrócić nóŜ ruchomy (5s) o 180° i zamontowa ć
ponownie (albo zamontować nowy nóŜ).
• Wkręcić i dokręcić śrubę mocującą (1s).

Grubość blachy
"s" (mm)
Odległość między
noŜami = luz
między noŜami
"a" (mm)

1.0

2.0

3.0

4.0

4.5

0.2

0.4

0.6

0.8

0.9

Regulacja luzu między noŜami
• Upewnić się, czy nóŜ ruchomy (5s) znajduje się w
dolnym martwym punkcie (przez powtarzane,
lekkie „stuknięcie” we włącznik maszyny).

Odwracanie albo wymiana noŜa stałego
• Odkręcić śrubę mocującą (1t).
• Odwrócić nóŜ stały (5t) o 180° i przykr ęcić
ponownie śrubę mocującą (1t).
Uwaga: zwrócić uwagę na luz między noŜami!

• Wyjąć wtyczkę z gniazda zasilającego!
• NóŜ stały (5t) delikatnie przykręcić śrubą mocującą
(1t).
• Wyregulować nóŜ stały (5t) do Ŝądanej wielkości
luzu, uŜywając śruby regulacyjnej (2) (skontrolować
szczelinomierzem).

Luz między noŜami

• Dokręcić śrubę mocującą (1t).
• Dokręcić nieznacznie śrubę regulacyjną.

a

Odległość między noŜami
= luz między noŜami

1s Śruba mocująca nóŜ
ruchomy
1t Śruba mocująca nóŜ stały
2

Śruba regulacyjna

3

Jarzmo noŜa stałego

5s NóŜ ruchomy

3
5s
5t
1s

5t NóŜ stały

2

1t
Rys. 14844
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Regulacja wysokości noŜa
ruchomego
W celu osiągnięcia optymalnego rezultatu przy cięciu
blach, takŜe po linii krzywej, prześwit między noŜem
ruchomym i noŜem stałym (wielkość zagłębiania w
blachę) musi być regulowana odpowiednio do
rodzaju cięcia i grubości blachy.
Patrz rys. 17460
Regulacja wysokości noŜa ruchomego

2

6

1

Wysokość prześwitu między noŜem ruchomym i
stałym jest zmieniana przez naciśnięcie (osiowo) i
obrót pokrętła (27). Pokrętło jest czynne po
zwolnieniu.
Operator moŜe zmieniać ustawienie wysokości, kiedy
maszyna jest wyłączona, a takŜe w czasie cięcia,
tzn., gdy maszyna pracuje. Za pomocą regulacji
prześwitu, rezultat cięcia moŜe być zoptymalizowany,
odpowiednio do zastosowania.
Na pokrętle (27) umieszczono oznakowania
punktowe. Powinno ono być ustawione w zaleŜności
od g r u b o ś c i b l a c h y i z a s t o s o w a n i a,
zgodnie z poniŜszą tabelą.

Grubość
blachy

3

[mm]

5s
4.5
4.0

X

3.5
3.0

5t

2.5
2.0

1

2

1.5
1.0

27

38

1

Kierunek obrotu 1:

zmniejszanie wymiaru X

2
3

Kierunek obrotu 2:
zwiększanie wymiaru X
Jarzmo noŜa stałego

Suwak

27 Pokrętło obrotowe ze skalą do regulacji wysokości noŜa
ruchomego (rysunek przedstawia pokrętło w połoŜeniu
podstawowym dla grubości blachy 4,5 mm)
38 Punkt odniesienia skali
Wymiar regulowany =

wysokość prześwitu między
górnym i dolnym noŜem, gdy nóŜ
ruchomy jest ustawiony w górnym
martwym punkcie.

Regulacja wysokości noŜa ruchomego

Cięcie
po prostej

Cięcie
kręgu

•••• (+)
•••• (+)
••••
••• (+)
•••
•• (+)
••
• (+)

•••• (+)
••••
••• (+)
•••
•• (+)
••
• (+)
•

-•
•
•
•
•
•
•

(+)

PołoŜenie pośrednie w kierunku obrotu 2
(patrz rys. 17460)

(-)

PołoŜenie pośrednie w kierunku obrotu 1
(patrz rys. 17460)

Zalecane jest, by regulacja była przeprowadzana w
czasie pracy maszyny, poniewaŜ łatwiej wtedy obracać
pokrętłem.

5t NóŜ stały (nóŜ dolny)

X

Cięcie
po krzywej

Ustawienia podane w tabeli są wytycznymi.

5s NóŜ ruchomy (nóŜ górny)

6

Ustawienie pokrętła
zaleŜnie od z a s t o s o w a n i a

Rys. 17460

Otwory wentylacyjne

Obsługa

Otwory wentylacyjne i całą maszynę utrzymywać w
czystości.

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

S m a r o w a n i e prowadnicy noŜa ruchomego
Prowadnica suwaka (6) (prowadnica noŜa ruchomego)
musi być smarowana po kaŜdych
ok. 20 godzinach roboczych poprzez smarowniczkę (15),
przy pomocy dostarczonej smarownicy.
Oryginalny smar:

12

Smar "G1"
nr kat. 139440

S m a r o w a n i e przekładniowa

6
15

przekładnia

TRUMPF

/ głowica

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

G1

Oryginalny smar:

Smar "G1"
TRUMPF nr kat. 139440

Zamienniki smaru:

BLASER BLASOLUBE 308
BP Energrease HTB 2
FUCHS Renoplex EP 1
MOBIL Mobiltemp SHC 32

3

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

3

Jarzmo noŜa stałego

6

Suwak

Naprawy

Niebezpieczeństwo wypadku

12 Korpus

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

15 Smarowniczka

G1 Smar TRUMPF nr kat. 139440

Smarowniczka,
prowadnica suwaka (prowadnica noŜa ruchomego)

Rys. 28476

JeŜeli uszkodzona jest regulacja wysokości noŜa
ruchomego, maszyna musi być przesłana do
naprawy do centrum serwisowego firmy
TRUMPF.

UŜywać wyłącznie oryginalnych części
zamiennych.

Prosimy zwrócić uwagę na dane zawarte na tabliczce
znamionowej.
Lista reprezentantów firmy TRUMPF jest
umieszczona na ostatniej stronie niniejszej
instrukcji obsługi
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Części szybko zuŜywające się
S 450-4

Nr kat.

2 noŜe standardowe
do obróbki stali konstrukcyjnej
2 noŜe do stali chromowej
do obróbki blachy o wysokiej wytrzymałości
(oznaczenie "Cr")

140451

140452

Uwaga:
Ostrze noŜa ruchomego (nóŜ górny) i ostrze noŜa
stałego (nóŜ dolny) mają ten sam kształt i są
wzajemnie wymienne (góra i dół)
Wszystkie noŜe mają dwie krawędzie tnące. Są to
dwukrotne, obracane noŜe, nie podlegające
ostrzeniu.

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 do Państwa
reprezentanta firmy TRUMPF.

Akcesoria oryginalne
Akcesoria dostarczane z maszyną
Nazwa

Zamawianie części zamiennych i
szybko zuŜywających się

Nr kat.

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

2 noŜe standardowe (nóŜ górny i nóŜ dolny,
zamontowane)
140451
Klucz imbusowy

DIN 911-2

002946

Uwagi dotyczące dokumentacji

Klucz imbusowy

DIN 911-5

067857

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.

Szczelinomierz

056856

Smar "G1" (tuba)

344969

Smarownica

068624

Walizka

982541

Instrukcja obsługi

976149

Instrukcja bezpiecz. (czerwona ulotka)

125699

WyposaŜenie dodatkowe

Nr kat.

Ucho pociągowe

107668

Stacja obróbcza

979371

Stojak do stacji obróbczej

003677

Stacja obróbcza + stojak

918382

TRUMPF Werkzeugmaschinen GmbH + Co. KG

