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1.

Bezpieczeństwo

1.1

Ogólne wskazówki dot.
bezpieczeństwa

■
■

■

NIEBEZPIECZEŃSTWO

Napięcie elektryczne! Śmiertelne niebezpieczeństwo
wskutek porażenia prądem!
Ø
Ø
Ø
Ø

Ø
Ø

OSTRZEŻENIE

Ø

Ø
Ø

Bezpieczeństwo

Przed podjęciem jakichkolwiek czynności konserwacyjnych
przy maszynie należy wyciągnąć wtyczkę z gniazdka.
Przed każdym użyciem skontrolować wtyczkę, kabel oraz
maszynę pod kątem uszkodzeń.
Maszynę należy przechowywać w suchym miejscu. Nie eksploatować maszyny w wilgotnych pomieszczeniach.
Użytkując elektronarzędzie na zewnątrz, przyłączyć wyłącznik różnicowoprądowy (FI) z maks. prądem zadziałania
30 mA.
Stosować wyłącznie oryginalne akcesoria firmy TRUMPF.
Zabezpieczyć kabel maszyny w strefach roboczych, w których wyrzucane są iskry.

Nieprawidłowe obchodzenie się z maszyną!

Ø

4

Należy przeczytać wszystkie wskazówki bezpieczeństwa oraz
instrukcje, również te zamieszczone w załączonej broszurze.
Zignorowanie wskazówek bezpieczeństwa i instrukcji może
spowodować porażenie prądem, pożar i/lub ciężkie obrażenia.
Wszystkie wskazówki bezpieczeństwa oraz instrukcje należy
zachować na przyszłość.

Podczas wykonywania prac nosić okulary ochronne, ochronniki słuchu, rękawice ochronne oraz obuwie robocze.
Wtyczkę należy zawsze wkładać do gniazdka, gdy maszyna
jest wyłączona. Po zakończeniu użytkowania wyjąć wtyczkę
z gniazdka.
Nie przenosić urządzenia trzymając za kabel.
Konserwację zlecać wykwalifikowanym specjalistom.
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1.2

NIEBEZPIECZEŃSTWO

Napięcie elektryczne! Śmiertelne niebezpieczeństwo
wskutek porażenia prądem!
Ø
Ø

OSTRZEŻENIE

Kabel należy zawsze prowadzić z tyłu maszyny, omijając
ostre krawędzie.
Nie wykonywać prac, podczas których maszyna może natrafić na ukryte przewody prądowe lub własny kabel. Kontakt z
przewodem pod napięciem może sprawić, że metalowe
części maszyny również będą pod napięciem, co może spowodować porażenie prądem elektrycznym.

Niebezpieczeństwo zranienia rąk!
Ø
Ø

OSTRZEŻENIE

Specyficzne wskazówki
bezpieczeństwa dotyczące
ukosowarki

Nie trzymać rąk na drodze obróbki.
Trzymać urządzenie obiema rękami.

Niebezpieczeństwo odniesienia obrażeń spowodowanych
przez gorące lub ostre wióry!
Wióry wypadają z wylotu z dużą prędkością.
Ø

OSTRZEŻENIE

OSTROŻNIE

Używać pojemnika na wióry.

Niebezpieczeństwo zranienia na skutek upadku urządzenia!
Ø

Po obróbce przedmiotu obrabianego maszyna musi opierać
się całym swym ciężarem.

Niebezpieczeństwo powstania szkód na skutek nieprawidłowej obsługi!
Nieprawidłowe ustawienie maszyny może być przyczyną
kolizji.
Ø
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Obrócić wał mimośrodowy za pomocą dostarczonego klucza
imbusowego, wykonując pełen obrót zgodnie z ruchem
wskazówek zegara. Jeśli kolizje nie zostaną stwierdzone,
wyjąć klucz imbusowy i uruchomić maszynę zgodnie z przepisami.

Specyficzne wskazówki bezpieczeństwa dotyczące
ukosowarki

5

2.

Opis maszyny

1

Głowica przekładni

6

Zawór (2x)

10 Sprężyna powietrzna (2x)

2

Zespół napędowy

7

Rolka zderzakowa

11 Dźwignia zaciskowa

3

Wał mimośrodowy

8

Krążek napędowy

12 Nóż dłutowniczy

4

Wskaźnik przeciążenia

9

Dźwignia posuwu

13 Włącznik/wyłącznik

5

Gniazdo smarowe ciśnieniowe

Ukosowarka TruTool TKF 1500 (2C1), (2D1)

6

Opis maszyny

Fig. 56390
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2.1

Eksploatacja maszyny zgodna z
przeznaczeniem

Ukosowarka TruTool TKF 1500 (2C1), (2D1) firmy TRUMPF jest
napędzaną elektrycznie ręczną maszyną do następujących zastosowań:
■

■
■

Przygotowania wszystkich typowych dla spawania gazowego
i elektrycznego spawów o kształcie K, V, X i Y z różnymi,
płynnie ustawianymi kątami ukosu i płynnie ustawianymi długościami ukosu.
Formowania równomiernych, nieoksydowanych, metalicznie
lśniących krawędzi spawanych w stali i aluminium.
Fazowania krawędzi dużych, trudnych do manipulacji przedmiotów obrabianych, gdy ukosowarka używana jest do
obróbki jako urządzenie ręczne.

Ukosowarka TruTool TKF 1500 (2D1) firmy TRUMPF oferuje
dodatkowo 2-biegową przekładnię w celu dostosowania prędkości roboczej do materiałów o dużej wytrzymałości.

2.2

Dane techniczne
Inne kraje

TruTool TKF 1500 (2C1)

USA

Wartości
Napięcie

230 V

Częstotliwość

50/60 Hz

120 V

110 V

120 V
50/60 Hz

Płynnie regulowane maks. długości ukosów "ls":
Stal konstrukcyjna
przy 400 N/mm²

15 mm

0.59 cala

Stal konstrukcyjna
przy 600 N/mm²

9 mm

00.354 cala

Prędkość robocza

2 m/min

6.55 ft/min

Znamionowy pobór
mocy

2000 W

-

Prąd znamionowy

-

Liczba uderzeń przy pełnym obciążeniu

370/min

Masa

24 kg

15 A
340/min

340/min

340/min
52.9 lbs

Grubości materiału:
Min.

6 mm

00.236 cala

Maks.

40 mm

1.57 cala

Kąt ukosu "ß" ustawiany
bezstopniowo

20°-55°

20°-55°

II /

II /

Klasa ochrony

Tab. 1
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Eksploatacja maszyny zgodna z przeznaczeniem

7

Inne kraje

TruTool TKF 1500 (2D1)

USA

Wartości
Napięcie

230 V

Częstotliwość

50/60 Hz

120 V

110 V

120 V
50/60 Hz

Płynnie regulowane maks. długości ukosów "ls":
Stal konstrukcyjna przy
400 N/mm²

15 mm (1. + 2. bieg)

0.59 cala

Stal konstrukcyjna
przy 600 N/mm²

11 mm (1. bieg)

00.433 cala

9 mm (2. bieg)

00.354 cala

Prędkość robocza

1.25 m/min (1. bieg)

4.1 ft/min
(1. bieg)

2 m/min (2. bieg)

6.55 ft/min
(2. bieg)
Znamionowy pobór
mocy

2000 W

-

Prąd znamionowy

-

15 A

Liczba uderzeń przy pełnym obciążeniu

230/min
(1. bieg)

170/min
(1. bieg)

170/min
(1. bieg)

170/min (1.
bieg)

370/min
(2. bieg)

340/min
(2. bieg)

340/min
(2. bieg)

340/min (2.
bieg)

Masa z uchwytem

27 kg

59.5 lbs

Grubości materiału:
Min.

6 mm

00.236 cala

Maks.

40 mm

1.57 cala

Kąt ukosu "ß" ustawiany
bezstopniowo

20°-55°

20°-55°

II /

II /

Klasa ochrony

Tab. 2

2.3

Symbole

Wskazówka
Poniższe symbole są istotne podczas czytania instrukcji obsługi i
dla jej zrozumienia. Właściwa interpretacja symboli pomoże w
lepszej i bezpieczniejszej obsłudze.

Symbol

Nazwa

Objaśnienie

Przeczytać instrukcję obsługi

Przed uruchomieniem maszyny przeczytać w całości
instrukcję obsługi i wskazówki dot. bezpieczeństwa.
Ściśle przestrzegać znajdujących się tam instrukcji.

Klasa ochronności II

Oznacza narzędzie z podwójną izolacją.

Prąd przemienny

Typ lub cecha prądu

V

Wolt

Napięcie

A

Amper

Prąd, prąd pobierany

8

Symbole

2011-08-22

E612PL_02

Symbol

Nazwa

Objaśnienie

Hz

Herc

Częstotliwość (drgania na sekundę)

W

Wat

Moc, pobór mocy

mm

Milimetr

Wymiary np.: grubość materiału, długość fazowania

in

Cal

Wymiary np.: grubość materiału, długość fazowania

no

Prędkość obrotowa biegu jałowego

Prędkość obrotowa bez obciążenia

.../min

Obroty/suwy na minutę

Prędkość obrotowa, ilość uderzeń na minutę
Tab. 3

2.4

Informacje o hałasie i wibracjach

OSTRZEŻENIE

Wartość emisji hałasu może zostać przekroczona!

OSTRZEŻENIE

Wartość emisji drgań może zostać przekroczona!

Ø

Ø
Ø
Ø

Używać środków ochrony słuchu.

Wybierać odpowiednie narzędzia i wymieniać je w razie
zużycia.
Konserwację zlecać wykwalifikowanym specjalistom.
Ustalić dodatkowe środki bezpieczeństwa w celu ochrony
operatora przed wpływem drgań (np. ogrzewanie dłoni, organizacja przebiegu pracy, obróbka z normalną siłą posuwową
skrawania).

Wskazówki
■

■
■

■

E612PL_02
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Podana wartość emisji drgań została zmierzona zgodnie ze
znormalizowaną metodą badania i może być stosowana do
porównania jednego narzędzia elektrycznego z innymi narzędziem.
Podana wartość emisji drgań może być także stosowana do
chwilowej oceny obciążenia drganiami.
W okresach, w których maszyna jest wyłączona lub działa,
ale nie jest używana, ogólna emisja drgań może zostać
wyraźnie zredukowana.
Nie trzeba liczyć czasu, kiedy maszyna pracuje samodzielnie
z napędem własnym.

Oznaczenie zmierzonej wartości

Jedn.

Wartość wg
EN 60745

Wartość emisji drgań ah (suma wektorowa
z trzech kierunków)

m/s2

12.1

Wartość błędu K dla wartości emisji drgań

m/s2

2.5

Informacje o hałasie i wibracjach

9

Oznaczenie zmierzonej wartości

Jedn.

Wartość wg
EN 60745

Poziom LPA ciśnienia akustycznego skorygowany standardowo wg charakterystyki
częstotliwościowej A

dB (A)

87

Poziom LWA ciśnienia akustycznego skorygowany standardowo wg charakterystyki
częstotliwościowej A

dB (A)

98

Wartość błędu K dla wartości emisji hałasu

dB

3
Tab. 4

10

Informacje o hałasie i wibracjach
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3.
OSTROŻNIE

Czynności nastawcze

Niebezpieczeństwo powstania szkód na skutek nieprawidłowej obsługi!
Nieprawidłowe ustawienie maszyny może być przyczyną
kolizji.
Ø

Obrócić wał mimośrodowy za pomocą dostarczonego klucza
imbusowego, wykonując pełen obrót zgodnie z ruchem
wskazówek zegara. Jeśli kolizje nie zostaną stwierdzone,
wyjąć klucz imbusowy i uruchomić maszynę zgodnie z przepisami.

3.1

9

Obsługa samoposuwu

Dźwignia posuwu

11 Dźwignia zaciskowa
A

B

Pozycja mocowania "zero"

C

Pozycja mocowania "mocowanie"

D

Indeks posuwu

Pozycja mocowania "otwarta"

Fig. 56391

3.2

Pompowanie sprężyn powietrznych

Wskazówki
■

E612PL_02
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Przy zbyt niskim ciśnieniu w sprężynach powietrznych zachodzi niebezpieczeństwo, że maszyna nie będzie przylegała do

Czynności nastawcze

11

■

OSTROŻNIE

krawędzi blachy podczas przesuwania i wielkość sfazowania
będzie nierówna.
Przy zbyt wysokim ciśnieniu w sprężynach powietrznych
konieczna jest bardzo duża siła napędowa i napęd wykazuje
przeciążenie. W tym przypadku ciśnienie w sprężynach
powietrznych można zmniejszyć do 6 bar.

Niebezpieczeństwo powstania szkód na skutek nieprawidłowej obsługi!
Ø

Regularnie kontrolować sprężyny powietrzne

1. Ustawić dźwignię zaciskową (11) w pozycji "0" (patrz "Fig.
56391", p. 11).
2. Zdjąć zatyczkę wentyla.
3. Nakręcić pompę próżniową (nr katalog. 0384723) na wentyl (6).
4. Napompować do wartości 7.5 bar (108 psi).
5. Równomiernie odkręcić pompę od wentyla (6).
6. Ponownie założyć zatyczkę wentyla.
System jest teraz szczelny.
Wskazówka
Ciśnienie powietrza w sprężynach powietrznych wpływa na
działanie samonapędu i po obu stronach musi mieć taką
samą wartość.
7. Postąpić tak samo z drugą sprężyną powietrzną (10).

3.3

Ustawianie kąta ukosu

Wskazówki
■
■

12

Obsługa samoposuwu

Kąt skosu "ß" można ustawić płynnie w zakresie od 20° do
55°.
Aby ułatwić ustawianie, można zamocować maszynę na
arkuszu blachy i/lub zwolnić zespół napędowy (patrz "Montaż
lub demontaż zespołu napędowego", p. 26).
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8

36 Śruba z łbem sześciokątnym

Krążek napędowy

35 Trzpień do ustawiania grubości
materiału
Fig. 56393

1. Odkręcić śrubę z łbem sześciokątnym (36).
2. Ustawić żądany kąt według skali.
3. Dociągnąć śrubę z łbem sześciokątnym (36).

3.4

Ustawianie długości uderzenia

s

Grubość materiału

hs Wysokość ukosu

β

Kąt skosu

b

Zerokość ukosu

ls

Długość ukosu

h

Wysokość resztkowa

Długość i kąt ukosu

Fig. 9664

Wartości wyróżnionych w poniższej tabeli pogrubieniem nie
można poddawać obróbce rolką napędową "wąską". Należy do

E612PL_02
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Obsługa samoposuwu

13

nich zastosować rolkę napędową "szeroką" (patrz "Rolki napędowe", p. 17).
W

8

7

6

5

4

3

2

1

0

mm

ß 55°

14.5

13.3

12.1

10.8

9.7

8.4

7.2

6.0

4.8

ls

11.9

10.9

9.9

8.9

7.9

6.9

5.9

4.9

3.9

b

8.3

7.7

7.0

6.2

5.6

4.8

4.2

3.5

2.8

hs

15

13.6

12.12

10.8

9.4

8

6.5

5.1

3.7

ls

ß 45°

ß 37.5°

ß 30°

ß 20°

10.6

9.6

8.6

7.6

6.6

5.6

4.6

3.6

2.6

b

10.6

9.6

8.6

7.6

6.6

5.6

4.6

3.6

2.6

hs

15.5

13.8

12.2

10.5

8.9

7.3

5.6

4

2.4

ls

9.4

8.4

7.4

6.4

5.4

4.4

3.4

2.4

1.4

b

12.3

11

9.6

8.3

7

5.8

4.4

3.1

1.9

hs

-

15

13

11

9

7

5

3

1

ls

-

7.5

6.5

5.5

4.5

3.5

2.5

1.5

0.5

b

-

13

11.2

9.5

7.8

6

4.3

2.6

0.8

hs

-

-

15

12.2

9.2

6.2

3.3

-

-

Is

-

-

5.1

4.2

3.1

2.1

1.1

-

-

b

-

-

14

11.4

8.6

5.8

3.1

-

-

hs

ß kąt ukosu

b Zerokość ukosu

ls długość ukosu

W Wartość podziałki, jaką należy ustawić na
jarzmie korby

h Wysokość ukosu

Tab. 5

Przykład pracy z tabelą:
ß żądane

30°

ls

13 mm

W (z tabeli)

6
Tab. 6

14

Obsługa samoposuwu
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7

Rolka zderzakowa

17 Przypór

19 Jarzmo korby
B

Punkt odniesienia

18 Śruba z łbem sześciokątnym
Fig. 56392

1. Odkręcić śrubę z łbem sześciokątnym (18).
2. Odczytać z tabeli żądaną długość ukosu (długość uderzenia)
ls oraz przynależną wartość podziałki W (patrz "Tab. 5", p.
14).
Wskazówka
Uwzględnić kąt ukosu ß.
3. Obracać jarzmo korby (19), aż wartość podziałki W na jarzmie będzie się zgadzać z punktem odniesienia B.
4. Dociągnąć śrubę z łbem sześciokątnym (18).

3.5

Ustawianie grubości materiału

1. Ustawić maszynę na arkuszu blachy i ustawić dźwignię
zaciskową (11) w pozycji "zero" (patrz "Fig. 56391", p. 11).
Wskazówka
Zwrócić uwagę, aby nóż dłutowniczy znajdował się w górnym
martwym punkcie. Maszyna spoczywa u góry na czterech rolkach i można ją przesunąć do przyporu (17) i do rolki zderzakowej (7) na krawędzi blachy (patrz "Fig. 56392", p. 15).
2. Poluzować wrzeciono (35), wysuwając je do góry z blokady.

E612PL_02

2011-08-22

Obsługa samoposuwu

15

3. Przystawić krążek napędowy (8) do dolnej krawędzi blachy
przez obrót na wrzecionie (35).
4. Ponownie zablokować wrzeciono (35) przez przesunięcie w
dół, w razie potrzeby najpierw powrócić do ostatniej pozycji
spoczynkowej (patrz "Fig. 56393", p. 13).

3.6

Wybór noża dłutowniczego

Nóż dłutowniczy

7° Standard

7° Wysoka
wytrzymałość

7° Wysoka
wytrzymałość
5575

Aluminium

Nr katalog.

1559722

1559724

1559721

0005014

Zastosowanie

Stal konstrukcyjna ogólnego
przeznaczenia

Stal konstrukcyjna o podwyższonej wytrzymałości

Stal konstrukcyjna o podwyższonej wytrzymałości i przedłużonej żywotności

Stopy aluminium

Kąt

x = 7°

Rezerwa przeszlifowania

10 mm

x = 15°

Szkic przeszlifowania

Noże dłutownicze do ukosowarki TruTool TKF 1500 (2C1), (2D1)

Tab. 7

Montaż i czynności nastawcze: (patrz "Wymiana noża dłutowniczego", p. 27).
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3.7

Rolki napędowe

Rolka napędowa

szeroka

wąska

Nr katalog.

1450515

1418094

Cecha szczególna

Rolka standardowa

Nie pozostawia żadnych śladów po
napędzie na przedmiocie obrabianym.

Stosowana do wszystkich wielkości
sfazowania.
Ograniczenie

-

■

Nie stosować do wielkości sfazowania pogrubionych w tabeli
(patrz "Tab. 5", p. 14).

■

Obróbka końcowa sfazowania
jest niemożliwa.

Rolki napędowe do ukosowarki TruTool TKF 1500 (2C1), (2D1)

Tab. 8

Montaż : (patrz "Wymiana rolki napędowej", p. 32).

3.8

Dostarczane wyposażenie dodatkowe

Rama maszyny

Fig. 60840
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W razie nieużywania maszynę można odłożyć na ramę.

Montaż pojemnika na wióry
Do pojemnika na wióry trafiają wióry powstające przy obróbce.

1

Zasuwa

2

Pojemnik na wióry

Maszyna z pojemnikiem na wióry

Fig. 56396

1. Obrócić zatrzask (1) w górę.
2. Przesunąć pojemnik na wióry (2) po płycie zaciskowej.
3. Obrócić zatrzask (1) na dół.
Pojemnik na wióry jest zabezpieczony przed wypadnięciem.
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4.
OSTRZEŻENIE

Nieprawidłowe obchodzenie się z maszyną!
Ø
Ø
Ø
Ø

OSTROŻNIE

Obsługa

Podczas pracy maszyny należy zawsze zadbać o bezpieczeństwo na stanowisku pracy.
Nigdy nie dotykać narzędzia do obróbki w trakcie pracy
maszyny.
Maszynę prowadzić zawsze w kierunku od siebie.
Podczas pracy nie unosić maszyny ponad głowę.

Szkody materialne na skutek zbyt wysokiego napięcia
sieciowego!
Uszkodzenie silnika.
Ø
Ø

OSTROŻNIE

Sprawdzić napięcie sieciowe. Napięcie sieciowe musi być
zgodne z wartościami podanymi na tabliczce znamionowej.
W przypadku zastosowania przedłużacza dłuższego niż 5 m,
musi on mieć średnicę przewodu wynoszącą przynajmniej
2.5 mm².

Niebezpieczeństwo powstania szkód na skutek nieprawidłowej obsługi!
Nieprawidłowe ustawienie maszyny może być przyczyną
kolizji.
Ø

NIEBEZPIECZEŃSTWO

Napięcie elektryczne! Śmiertelne niebezpieczeństwo
wskutek porażenia prądem!
Ø
Ø

Kontrola w trakcie
eksploatacji

E612PL_02
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Obrócić wał mimośrodowy za pomocą dostarczonego klucza
imbusowego, wykonując pełen obrót zgodnie z ruchem
wskazówek zegara. Jeśli kolizje nie zostaną stwierdzone,
wyjąć klucz imbusowy i uruchomić maszynę zgodnie z przepisami.

■

Kabel należy zawsze prowadzić z tyłu maszyny, omijając
ostre krawędzie.
Nie wykonywać prac, podczas których maszyna może natrafić na ukryte przewody prądowe lub własny kabel. Kontakt z
przewodem pod napięciem może sprawić, że metalowe
części maszyny również będą pod napięciem, co może spowodować porażenie prądem elektrycznym.

W trakcie eksploatacji konieczne jest smarowanie co ok.
20 m, jedną do dwóch porcji smaru należy wprowadzić do

Obsługa
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gniazda smarowego (5) na elemencie nośnym. Przedłuża to
okres trwałości noża dłutowniczego (patrz "Fig. 56390", p. 6).
Podczas obróbki należy zwracać uwagę na wskaźnik przeciążenia (4). Jeśli wskazuje przeciążenie, zaprzestać eksploatacji maszyny (patrz "Pomoc w przypadku wystąpienia problemów", p. 43).

■

Smar płynny

Aby polepszyć wynik cięcia i zwiększyć okres trwałości noża dłutowniczego, należy przed obróbką przedmiotu posmarować trasę
cięcia olejem.
Materiał

Olej

Stal

Olej wspomagający cięcie (0.5 l, nr katalog. 0103387)

Aluminium

Olej wspomagający cięcie aluminium (1 l, nr katalog.
0125874)
Tab. 9

4.1
OSTROŻNIE

Wskaźnik przeciążenia

Niebezpieczeństwo powstania szkód na skutek nieprawidłowej obsługi!
Długotrwała praca podczas przeciążenia może uszkodzić
maszynę.
Ø

20

Wskaźnik przeciążenia

Kontrolować maszynę podczas obróbki.
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4

Trzpień wskaźnika przeciążenia
Fig. 56398

Wbudowane zabezpieczenie przeciwprzeciążeniowe chroni napęd
przed uszkodzeniami w razie przeciążenia.
Przykładowo przy zbyt grubym żwirze, zmianie grubości materiału lub przy przeszkodach takich jak śruby zaciskowe itp.
Oznaki przeciążenia

■
■

Trzpień wskaźnika przeciążenia (4) porusza się minimalnie.
Nie ma przeciążenia.
Trzpień wskaźnika przeciążenia (4) odchyla się w prawo.
Zabezpieczenie przeciwprzeciążeniowe reaguje. Zatrzymać
maszynę.

4.2

OSTRZEŻENIE

Praca z urządzeniem
TruTool TKF 1500

Niebezpieczeństwo odniesienia obrażeń spowodowanych
przez gorące lub ostre wióry!
Wióry wypadają z wylotu z dużą prędkością.
Ø

E612PL_02
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Używać pojemnika na wióry.

Wskaźnik przeciążenia
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OSTROŻNIE

Szkody materialne na skutek obrócenia przełącznika biegów
podczas pracy!
Skutkiem może być uszkodzenie przekładni.
Ø

Przełącznika biegów należy używać wyłącznie podczas
dobiegu silnika lub po zatrzymaniu silnika.

Włączanie maszyny i praca

7

Rolka zderzakowa

9

Dźwignia posuwu

23 Przełącznik odblokowujący
37 Przekładnia 2-biegowa

11 Dźwignia zaciskowa

A

Rolki przednie

13 Włącznik/wyłącznik

B

Rolki tylne

22 Uchwyt silnika
Przykładanie maszyny do przedmiotu obrabianego

Fig. 56397

1. Wykonać czynności nastawcze (patrz "Czynności nastawcze",
p. 11).
2. W przypadku TruTool TKF 1500 (2D1): wybrać bieg (37).
3. Nacisnąć wyłącznik blokady (23) i włącznik (13).
Włącznik (13) pozostaje zablokowany. Silnik pracuje.
4. Aby przełączyć się na łączenie chwilowe: nacisnąć wyłącznik
blokady (23), a następnie jednocześnie nacisnąć włącznik/
wyłącznik (13).
Wskazówka
Urządzenie przystawić do przedmiotu obróbczego dopiero,
gdy zostanie osiągnięta pełna prędkość obrotowa.
5.
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Wskaźnik przeciążenia
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Fig. 56868

6. Start na przedmiocie obrabianym:
− Ustawić maszynę na arkuszu blachy tylko przednimi rolkami (A) przy krawędzi przedmiotu obrabianego.
− Dźwignię posuwu (9) ustawić na "0". Dźwignię zaciskową (11) ustawić w dół na "mocowanie".
7. Dosunąć maszynę do krawędzi przedmiotu obrabianego:
− Rolka zderzakowa (7) i przypór (17) przylegają do
powierzchni czołowych (patrz "Fig. 56392", p. 15).
− Dźwignię posuwu (9) ustawić na 1/3 i lekko pociągnąć
maszynę do góry, trzymając za uchwyt silnika (22).
− Maszyna przesuwa się wtedy samodzielnie w przód.
Kiedy tylko rolki (B) znajdą się na arkuszu blachy, prowadzenie maszyny przestaje być konieczne. Posuw można
teraz dowolnie zmieniać.
Wskazówka
Jeśli zaplanowano kolejne procesy obróbki, dźwignię
posuwu (9) można pozostawić w jej położeniu po zakończeniu obróbki.
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Fig. 56869

8. Koniec przedmiotu obrabianego:
− Na końcu przedmiotu obrabianego maszynę ponownie
prowadzić ręcznie.
− Maszyna zatrzymuje się automatycznie, kiedy rolka napędowa przejedzie przez koniec.
− Aby zakończyć obróbkę, dźwignię posuwu (9) ustawić na
"0".
− Lekko nacisnąć w dół uchwyt silnika (22) i równomiernie
przesuwać maszynę w przód wzdłuż krawędzi blachy.
Obróbka jest zakończona.
Wyłączanie maszyny
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9. Nacisnąć wyłącznik (13).

Wskaźnik przeciążenia
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5.

Konserwacja

NIEBEZPIECZEŃSTWO

Napięcie elektryczne! Śmiertelne niebezpieczeństwo
wskutek porażenia prądem!

OSTRZEŻENIE

Niebezpieczeństwo zranienia na skutek niefachowej
naprawy!

Ø

Przed podjęciem jakichkolwiek czynności konserwacyjnych
przy maszynie należy wyciągnąć wtyczkę z gniazdka.

Maszyna nie działa prawidłowo.
Ø

Konserwację zlecać wykwalifikowanym specjalistom.

Szkody materialne spowodowane użyciem tępych narzędzi!

OSTROŻNIE

Przeciążenie maszyny.
Ø

Co godzinę sprawdzać zużycie krawędzi tnącej noża dłutowniczego. Ostry nóż gwarantuje dobrą wydajność cięcia i
chroni maszynę. Regularnie wymieniać noże dłutownicze.

Miejsce konserwacji

Sposób postępowania i częstotliwość konserwacji

Zalecane środki
smarne

Nr katalog.
środka smarnego

Tuleja ślizgowa i nóż dłutowniczy

Napełnianie gniazda smarowego za
pomocą praski smarowej

Smar stały "S1"

0385478

Tuleja ślizgowa i nóż dłutowniczy

Posmarować po wymianie narzędzia.

Smar stały "S1"

0385478

Popychacz

Co 300 m przy wymianie noża dłutowniczego napełnić smarownicę.

Smar stały "S1"

0385478

Element nośny

Smarowanie co 300 m przy wymianie
noża dłutowniczego

Smar stały "S1"

0385478

Krążek napędowy

Przy uruchamianiu i po długim nieużywaniu nasmarować wewnętrzną stronę
krążka napędowego.

Olej uniwersalny
lub WD40

0138648

Rolka napędowa

Smarowanie gwintu po wymianie rolki

Smar stały "G3"

0353969

Rolka napędowa

W razie potrzeby wymienić.

-

1450515

Rolka zderzakowa

W razie potrzeby wymienić.

-

1482906

Sprężyna powietrzna

W razie potrzeby napompować.

-

-

Przekładnia i głowica przekładni

Co 300 godzin eksploatacji urządzenia
zlecić smarowanie fachowcowi lub
wymienić smar.

Smar stały "G1"

0139440

Przypór

W razie potrzeby wyczyścić.

-

-

Przypór

W razie potrzeby wymienić, zużycie
maks. 1 mm.

-

-

Nóż dłutowniczy

W razie potrzeby przeszlifować

-

-

Nóż dłutowniczy

W razie potrzeby wymienić.

-

-

Tuleja ślizgowa

Wymieniać w razie potrzeby (luz między tuleją i nożem dłutowniczym
> 0.3 mm).

-

-
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Miejsce konserwacji

Sposób postępowania i częstotliwość konserwacji

Zalecane środki
smarne

Nr katalog.
środka smarnego

Szczeliny wentylacyjne

W razie potrzeby wyczyścić.

-

-

Szczotka na zewnątrz od
krążka napędowego

W razie potrzeby wyczyścić lub wymienić.

-

-

Trzpień do ustawiania grubości materiału

W razie potrzeby wyczyścić.

-

-

Miejsca i częstotliwość konserwacji

Tab. 10

5.1

OSTROŻNIE

Montaż lub demontaż zespołu
napędowego

Niebezpieczeństwo powstania szkód na skutek nieprawidłowej obsługi!
Niewłaściwy montaż zespołu napędowego może prowadzić
do jego uszkodzenia.
Ø
Ø

Zespół napędowy należy pozycjonować ręcznie.
Śruby (24) dokręcać lekko.

W celu wymiany noża dłutowniczego lub tulei ślizgowej należy
zdemontować zespół napędowy.

2

Zespół napędowy

3

Wał mimośrodowy

26 Prowadnica
27 Czop

24 Śruby

28 Nakrętka

25 Wałek napędowy z zabierakiem
Fig. 56406
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Demontaż zespołu
napędowego

1. Odkręcić śruby (24) na maszynie.
2. Wyjąć zespół napędowy (2).

Montaż zespołu napędowego

29 Dźwignia

30 Rolka napędowa
Fig. 56407

3. Przed montażem przechylić dźwignię (29) w lewo.
4. Aby zamocować zespół napędowy, założyć prowadnicę (26)
na nakrętkę (28).
Wskazówka
Wałek napędowy można zablokować tylko w jednej pozycji.
5. Poprzez obracanie ustawić wałek napędowy (25) w takiej
pozycji, aby zabierak całkowicie blokował się w wale mimośrodowym (3).
6. Sprawdzić, czy czop (27) przylega do głowicy przekładni bez
szczeliny. Zabezpieczyć napęd śrubami (24) (maks. 10 Nm).

5.2
NIEBEZPIECZEŃSTWO
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Wymiana noża dłutowniczego

Napięcie elektryczne! Śmiertelne niebezpieczeństwo
wskutek porażenia prądem!
Ø

Przed podjęciem jakichkolwiek czynności konserwacyjnych
przy maszynie należy wyciągnąć wtyczkę z gniazdka.

Wymiana noża dłutowniczego
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OSTROŻNIE

Niebezpieczeństwo powstania szkód na skutek nieprawidłowej obsługi!
Nieprawidłowe ustawienie maszyny może być przyczyną
kolizji.
Ø

Obrócić wał mimośrodowy za pomocą dostarczonego klucza
imbusowego, wykonując pełen obrót zgodnie z ruchem
wskazówek zegara. Jeśli kolizje nie zostaną stwierdzone,
wyjąć klucz imbusowy i uruchomić maszynę zgodnie z przepisami.

Jeśli nóż dłutowniczy jest stępiony, konieczne jest jego przeszlifowanie lub wymiana.

1

Głowica przekładni

14 Wkręt zaciskowy

5

Gniazdo smarowe ciśnieniowe

16 Element nośny

12 Nóż dłutowniczy
Fig. 56408

Demontaż noża dłutowniczego
1. Zdemontować zespół napędowy (patrz "Montaż lub demontaż
zespołu napędowego", p. 26).
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2.
3.
4.
5.

Odkręcić śrubę zaciskową (14).
Obrócić głowicę przekładni o 45°.
Wyjąć głowicę przekładni, ciągnąc ją w górę.
Wykręcić nóż dłutowniczy (12).

Montowanie i ustawianie noża
dłutowniczego

2

Głowica przekładni

3

Wał mimośrodowy

15 Popychacz
16 Element nośny

12 Nóż dłutowniczy

36 Narzędzie montażowe

14 Wkręt zaciskowy

a

Głębokość wkręcenia
Fig. 56409

1. Wkręcić nóż dłutowniczy w popychacz (15). Zachować głębokość wkręcenia a = 76.5 ± 0.9 mm. Użyć szablonu nastawczego (nr katalog. TRUMPF 1411767) na uchwycie narzędzia montażowego (36).
2. Wyrównać krawędź cięcia noża dłutowniczego (12), uwzględniając szlif ukośny.
3. Wsunąć głowicę przekładni aż do dolnego zderzaka w elemencie nośnym (16).
4. Obrócić głowicę przekładni o 45° w drugą stronę.
5. Ponownie przykręcić wkręt zaciskowy (14) (20 Nm).
6. Ponownie zamontować zespół napędowy (patrz "Montaż lub
demontaż zespołu napędowego", p. 26).
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5.3

Przeszlifowanie noża dłutowniczego

Noże dłutownicze są skośnie szlifowane od przodu. Przestrzegać
odpowiedniego przeszlifowania (patrz "Tab. 7", p. 16).
Wskazówki
■
■
■

Zachować minimalną długość noży dłutowniczych (patrz
"Tab. 7", p. 16).
Nie stosować krótszych noży.
Po przeszlifowaniu przeczyścić krawędź cięcia osełką do
ostrzenia na mokro.

5.4

Wymiana tulei ślizgowej

Przy luzie pomiędzy tuleją ślizgową a nożem dłutowniczym
> 0.3 mm należy wymienić tuleję.

30
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1

Tuleja ślizgowa

4

Gniazdo smarowe ciśnieniowe

2

Element nośny

5

Śruba z łbem walcowym

3

Przypór

6

Tarcza
Fig. 56410

1. Zdemontować zespół napędowy (patrz "Montaż lub demontaż
zespołu napędowego", p. 26).
2. Odkręcić śrubę zaciskową.
3. Obrócić głowicę przekładni o 45°.
4. Wjąć głowicę przekładni, ciągnąc ją w górę.
5. Poluzować śrubę z łbem walcowym (5), a tuleję ślizgową (1)
wyjąć z elementu nośnego (2), ciągnąc w górę.
6. Nową tuleję ślizgową (1) wsunąć od góry w element
nośny (2). Zwrócić uwagę na wyrównanie.
7. Dociągnąć śrubę z łbem walcowym (5).
8. Wsunąć głowicę przekładni aż do dolnego zderzaka w elemencie nośnym (2).
9. Obrócić głowicę przekładni o 45° w drugą stronę.
10. Ponownie przykręcić wkręt zaciskowy (20 Nm).
11. Ponownie zamontować zespół napędowy (patrz "Montaż lub
demontaż zespołu napędowego", p. 26).
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5.5

Smarowanie krążka napędowego

Fig. 56411

Przed pierwszym uruchomieniem lub po długim nieużywaniu:
Ø Smarować krążek napędowy dołączonym olejem uniwersalnym (nr katalog. 0138648) po wewnętrznej stronie.
Ø Kilkakrotnie obrócić ręcznie krążek napędowy.
albo
Ø Smarować krążek napędowy dostępnym w sprzedaży olejem w aerozolu "WD40".
Ø Rozpylić olej w aerozolu bezpośrednio do szczeliny.

5.6

Wymiana rolki napędowej

Jeśli rolka napędowa jest mocno zużyta, napęd pracuje nierówno
lub nie pracuje. Określone wielkości sfazowania można obrabiać,
używając wąskiej rolki napędowej (nr katalog. 1418094) (patrz
"Rolki napędowe", p. 17).
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Krążek napędowy

32 Rolka

29 Dźwignia

33 Śruba

30 Rolka napędowa

34 Oś

31 Pierścień osadczy sprężynujący
Fig. 54710

Wymiana rolki napędowej

1. Ustawić rolkę napędową (8) na maksymalną grubość materiału.
2. Odkręcić śrubę (33).
3. Przechylić oś (34) w dół.
4. Usunąć pierścień osadczy sprężynujący (31). Zdjąć
rolkę (32) z rolką napędową (30) i dźwignią (29) z osi (34).
5. Z rolki (32) zdjąć dźwignię (29).
6. Poluzować rolkę napędową (30) za pomocą narzędzia montażowego.
7. Nakręcić nową rolkę napędową (30), a wcześniej nasmarować gwint smarem stałym "G3" (nr katalog. 0353969).
8. Ponownie wsunąć dźwignię (29).
9. Rolkę (32) z rolką napędową (30) i dźwignią (29) ponownie
wsunąć na oś (34), zwracając przy tym uwagę na położenie
dźwigni (29).
10. Zamontować pierścień osadczy sprężynujący (31).
11. Przechylić oś (34) ponownie w górę.
12. Zabezpieczyć oś (34) śrubą (33).

5.7

Wymiana kabla przyłączeniowego

Jeśli konieczna jest wymiana kabla przyłączeniowego, należy ją
zlecić producentowi lub jego reprezentantowi. Pozwoli to uniknąć
zagrożeń dla bezpieczeństwa.
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Wskazówka
Adresy serwisowe TRUMPF - patrz www.trumpf-powertools.com.

5.8

Wymiana szczotek węglowych

Jeśli szczotki węglowe są zużyte, silnik zatrzymuje się.
Wskazówka
Adresy serwisowe TRUMPF - patrz www.trumpf-powertools.com.
Ø Wymienić szczotki węglowe.
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6.

Akcesoria i materiał eksploatacyjny

-

Zakres
dostawy

Materiał eksploatacyjny

Akcesoria

Nr kat.

Standardowy nóż dłutowniczy

-

x

-

1559722

Nóż dłutowniczy do materiałów o dużej wytrzymałości

x

x

-

1559724

Nóż dłutowniczy do aluminium

-

x

-

0005014

Rolka napędowa, szeroka

x

x

-

1450515

Rolka napędowa, wąska

-

x

x

1418094

Olej uniwersalny (0.1l)

x

x

-

0138648

Olej do wykrawania i wykrawania wibracyjnego
w stali (0.5 l)

x

x

-

0103387

Olej do wykrawania i wykrawania wibracyjnego
w aluminium (1 l)

-

x

-

0125874

Smar "S1" (250 g)

x

x

-

0385478

Praska smarowa napełniona "S1"

x

-

x

0385477

Klucz imbusowy rozm. 3

x

-

x

0067830

Klucz imbusowy rozm. 6

x

-

x

0385714

Klucz oczkowy rozm. 17

x

-

x

0384564

Narzędzie montażowe

x

-

x

1424125

Pompa próżniowa

x

-

x

0384723

Pojemnik na drobne detale

x

-

x

0353966

Pojemnik na wióry

x

-

x

0023209

Rama maszyny

x

-

x

1555593

Instrukcja obsługi maszyny TruTool TKF 1500
(2C1), (2D1)

x

-

x

1439388

Wskazówki bezpieczeństwa, inne kraje

x

-

x

0125699

Wskazówki bezpieczeństwa, USA

x

-

x

1239438
Tab. 11

6.1

Zamawianie materiałów
eksploatacyjnych

Wskazówka
W celu zagwarantowania szybkiej dostawy prawidłowych części
należy podać wymienione poniżej dane.
1. Podać numer katalogowy.
2. Podać następujące dane:
− Parametry napięcia
− Liczbę sztuk
− Typ maszyny
3. Podać pełne dane dot. dostawy:
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−
−

Prawidłowy adres.
Wybrany rodzaj przesyłki (np. poczta lotnicza, kurierska,
ekspresowa, przesyłka, paczka).

Wskazówka
Adresy serwisów TRUMPF - patrz
www.trumpf‑powertools.com.
4. Wysłać zamówienie do filii firmy TRUMPF.
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7.

Pomoc w przypadku wystąpienia
problemów

Problem

Przyczyna

Korekta

Maszyna nie zostaje na płycie z
blachy.

Nóż dłutowniczy jest stępiony.

Przeszlifowanie noża dłutowniczego,
wymiana.

Grubość materiału ustawiona niewłaściwie (za duża).

Ponowne ustawienie grubości materiału, w razie potrzeby wygładzenie
przedmiotu obrabianego.

Zużyta tuleja ślizgowa.

Wymiana tulei ślizgowej.

Zanieczyszczona tylna rolka.

Wyczyszczenie tylnej rolki.

Zbyt duża siła zaciskania.

Dopompowanie sprężyny powietrznej.

Zużyta rolka napędowa.

Wymiana rolki napędowej.

Grubość materiału ustawiona niewłaściwie (zbyt mała).

Ponowne ustawienie grubości materiału, w razie potrzeby wygładzenie
przedmiotu obrabianego.

Nóż dłutowniczy ustawiony niewłaściwie (głębokość wkręcania większa
niż 76.5 mm).

Ponowne ustawienie noża dłutowniczego. Zwrócenie uwagi na głębokość wkręcenia.

Zadziory na blasze, żużel lub zgorzelina, zgniecione wióry zaklinowane.

Czyszczenie danej partii blachy.

Siła zaciskania nierówna.

Kontrola ciśnienia w sprężynie
powietrznej.

Zabierak po niewłaściwej stronie.

Podniesienie krawędzi pierścieni
uszczelniających, kontrola pozycji,
ewentualna korekta (patrz
"Wymiana rolki napędowej", p. 32).

Grubość materiału ustawiona niewłaściwie (za duża).

Ponowne ustawienie grubości materiału, w razie potrzeby wygładzenie
przedmiotu obrabianego.

Zbyt duża siła zaciskania.

Dopompowanie sprężyny powietrznej.

Siła zaciskania nierówna.

Kontrola ciśnienia w sprężynie
powietrznej.

Niewłaściwa obsługa.

Przy wsuwaniu lekko pociągnąć
maszynę do góry trzymając za uchwyt silnika. Przy wysuwaniu lekko
nacisnąć w dół.

Maszyna podczas czynności nastawczych nie jest ustawiona równo na
płycie z blachy. Ustawienie grubości
materiału niemożliwe.

Nóż dłutowniczy nie znajduje się w
górnym martwym punkcie.

Obracać śrubokrętem oś mimośrodową, aż nóż dłutowniczy znajdzie
się w górnym martwym punkcie.

Wrzeciono do ustawiania grubości
materiału nie obraca się.

Wrzeciono zanieczyszczone, zakleszczone.

Poluzować wrzeciono. Oczyścić
wrzeciono i prowadnicę.

Nóż dłutowniczy złamany przy gwincie.

Zużyta tuleja ślizgowa.

Wymiana tulei ślizgowej.

Nie można dokonać regulacji kąta
ustawienia narzędzia.

Zespół napędowy zbyt mocno przykręcony.

Poluzować zespół napędowy na
czas regulacji kąta.

Głowica przekładni nagrzewa się.

Niewystarczające smarowanie noża
dłutowniczego.

Za pomocą praski smarowej nasmarować nóż dłutowniczy i tuleję ślizgową przez gniazda smarowe na
korpusie.

Napęd nie porusza się, wskaźnik
pokazuje przeciążenie.

Napęd nie porusza się, brak wskazania przeciążenia.

Maszyna może być źle założona.
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Problem

Przyczyna

Korekta

Zbyt duże wyłamanie krawędzi w
dolnej części sfazowania.

Niewystarczające wsporniki.

Montaż koła napędzającego obróconego o 180° zlecić fachowcowi.
Zapewnia to lepsze podparcie.
Dolna krawędź blachy musi być
gładka.
Tab. 18
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