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NoŜyce ręczne S 250-4

Rys. 25717

Hałas i wibracja

Dane techniczne S 250-4

Pomiaru dokonano zgodnie z normą EN 50 144.

Maksymalna grubość materiału:
• stal o wytrzymałości do 400 N/mm²

2.5 mm

• stal o wytrzymałości do 600 N/mm²

2.0 mm

• stal o wytrzymałości do 800 N/mm²

1.5 mm

• aluminium o wytrzymałości 250 N/mm²

3.0 mm

Najmniejszy promień cięcia po linii krzywej

20 mm

Prędkość pracy

5-7 m/min

Moc nominalna

500 W

Częstotliwość suwów przy nominalnym
obciąŜeniu
Waga
Izolacja ochronna

2

1600/min
2.3 kg
klasa II

C 160-2

Wartość typowego poziomu ciśnienia akustycznego
w skali A wynosi 84 dB (A). W czasie pracy poziom
hałasu moŜe przekraczać 85 dB (A).
UŜywać ochraniaczy słuchu!
Typowa wibracja przenoszona na dłoń i ramię jest
mniejsza niŜ 2.5 m/s2.

Przeznaczenie
NoŜyce ręczne TRUMPF S 250-4 są ręczną
maszyną z napędem elektrycznym, uŜywaną do:
• rozcinania
detali
wykonanych
z
materiałów, jak aluminium, cięŜkie
nieŜelazne, tworzywa sztuczne, itd.,

takich
metale

• wycinania po liniach prostych lub krzywych,
krawędzi zewnętrznych i otworów wewnętrznych,
• wycinania według trasy.
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Instrukcja bezpieczeństwa

Przed rozpoczęciem uŜytkowania

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

1.

Niebezpieczeństwo wypadku!

2.

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

• 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.

dotyczący

Sprawdzić, czy zainstalowany nóŜ jest
odpowiedni dla materiału, który ma być
obrabiany. UŜywać specjalnych noŜy do stali
o wysokiej wytrzymałości (> 400 N/mm²)!
Dobór noŜa

3.

Obrócić albo wymienić stępione noŜe.
Wymiana noŜy

4.

W czasie pracy maszyną zawsze
uŜywać
okularów
ochronnych,
ochronników
słuchu,
rękawic
ochronnych i nosić pełne obuwie.
• Nie wkładać wtyczki do gniazda, jeŜeli włącznik
maszyny nie jest wyłączony. Wyciągnąć wtyczkę
sieciową po zakończonej pracy.

rozdział

Instrukcja bezpieczeństwa

Urządzenie moŜe być uŜywane wyłącznie z
kierownicą wiorów (ochrona rąk).
Narzędzie nie moŜe być uŜywane, gdy jest
wilgotne lub w wilgotnych warunkach.
Gniazda
przyłączeniowe
muszą
być
wyposaŜone
w
bezpieczniki
prądu
zakłóceniowego. Wszelkie pytania naleŜy
kierować do elektryka.

Przeczytać
bezpieczeństwa.

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

5.

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.

TRUMATIC L 3050 und TRUMATIC L 4050
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Dobór noŜy

Niebezpieczeństwo uszkodzenia!
Sprawdzać zuŜycie narzędzi co godzinę.
Nigdy nie ciąć przy uŜyciu tępych noŜy,
poniewaŜ moŜe to spowodować przeciąŜenie
maszyny!

Ostrza noŜa ruchomego (nóŜ górny) i ostrza noŜa
stałego (nóŜ dolny) mają ten sam kształt i są
wzajemnie wymienne (góra i dół). Wszystkie noŜe
mają cztery krawędzie tnące. Są to czterokrotne,
obracane noŜe, nie podlegające ostrzeniu. W
zaleŜności
od
grubości,
wytrzymałości
na
rozciąganie i typu detalu, który ma być obrabiany,
dwa róŜne typy noŜy mogą być dobierane zgodnie z
następującą tabelą:

Włączanie i wyłączanie maszyny
Materiał
Typ noŜa

Standard*
1.

Włączanie

0

2.

Nr kat.

127911

- grubość
(mm)

- typ,
- wytrzymałość

0.3 – 3.0

Aluminium
250 N/mm²

0.3 – 2.5

Stal
konstrukcyjna
400 N/mm²

0.3 – 2.0

Stal specjalna
600 N/mm²

0.3 – 1.5

Stal specjalna
800 N/mm²

0

Wyłączanie
Rys. 26649

Niebezpieczeństwo uszkodzenia!

Nie naleŜy rozpoczynać obróbki blachy
dopóki maszyna, po włączeniu, nie nabierze
pełnej prędkości!

** Cr

919761

*

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

**

NóŜ typu "Cr" = nóŜ do stali chromowej z
optymalizowaną geometrią ostrza, odpowiedni dla
stali > 400 N/mm²

Prowadzić noŜyce pod kątem 80° - 90° do
powierzchni blachy (patrz rysunek).
Niebezpieczeństwo uszkodzenia!
Ryzyko złamania!
Usilnie jest zalecane, Ŝeby noŜe były uŜywane
zgodnie ze specyfikacją przedstawioną w
tabeli.

80° - 90°

Rys. 25721

Nie naleŜy przeciąŜać maszyny
powodować jej zatrzymania.

i

przez

to

Nadmierny posuw znacząco zmniejsza Ŝywotność
noŜy i moŜe doprowadzić do uszkodzenia noŜyc.
Ostre noŜe zawsze dobrze tną i ułatwiają pracę
maszynie. NaleŜy zawsze obracać stępione 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 „do góry nogami” tak, Ŝe
jarzmo noŜa stałego znajduje się na górze.

4
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Wymiana noŜy
Niebezpieczeństwo wypadku!
Wyjąć wtyczkę z gniazda zasilającego.
Obrócić nóŜ o
niewystarczająca.

90°,

je Ŝeli

siła

cięcia

jest

Aby obrócić nóŜ, naleŜy poluźnić śrubę mocującą
tego noŜa, obrócić go o 90° i ponownie dokr ęcić
śrubę.
Upewnić się, Ŝe śruba regulacyjna (19) dolnego
noŜa ściśle przylega.
Patrz rys. 10182
S250-4_pl

Luz między noŜami

Obsługa

Patrz rys. 10182
W nowo dostarczonej maszynie luz między noŜami
"a" jest ustawiony dla blachy o grubości 2.0 mm.
JeŜeli obrabiana blacha jest grubsza lub cieńsza niŜ
2.0 mm, następujące wartości dadzą optymalną
jakość cięcia:
Grubość blachy:
0.3 - 0.8 mm
0.8 - 1.3 mm
1.3 - 1.8 mm
1.8 - 2.5 mm

Luz między noŜami "a"
0.1 mm
0.2 mm
0.3 mm
0.4 mm (przy dostawie)

Wyjąć
wtyczkę
z
gniazda
przed
przeprowadzaniem jakichkolwiek prac
obsługowych przy maszynie!
Otwory wentylacyjne
Otwory wentylacyjne i całą maszynę utrzymywać w
czystości.

S m a r o w a n i e prowadnicy noŜa
Prowadnica noŜa musi być smarowana jedynie po
naprawach.
Oryginalny smar:

Regulacja luzu między noŜami
•

Wyjąć wtyczkę z gniazda zasilającego.

•

Upewnić się, czy nóŜ górny (nóŜ ruchomy)
znajduje się w dolnym, martwym połoŜeniu
(przez obrót wału mimośrodowego).

•

Poluźnić nóŜ dolny i wyregulować właściwy
dystans, uŜywając śruby regulacyjnej (19).
Dokręcić
nóŜ
oraz
nieznacznie
śrubę
regulacyjną (19). Sprawdzić luz przy pomocy
szczelinomierza.

S m a r o w a n i e - przekładnia / głowica
przekładniowa
Smar przekładni musi być uzupełniony lub
wymieniony po kaŜdej naprawie, albo przynajmniej
po kaŜdych 300 godzinach pracy.
Oryginalny smar:
Zamienniki smaru:

Uwaga! NoŜe nie mogą się stykać.

Smar "G1"
TRUMPF nr kat. 139440
BLASER BLASOLUBE 308
BP Energrease HTB 2
FUCHS Renoplex EP 1
MOBIL Mobiltemp SHC 32

15

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

20

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

20
23

a
15
19
20
23

Smar "S1" (tuba)
TRUMPF nr kat. 121486

19

Odległość między noŜami = luz między noŜami
Suwak
Śruba regulacyjna
NóŜ górny i nóŜ dolny
Śruba mocująca

UŜywać wyłącznie
zamiennych

Rys. 10182

oryginalnych

części

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

TRUMATIC L 3050 und TRUMATIC L 4050

Części szybko zuŜywające się
S 250

Nr kat.

2 noŜe standardowe
do obróbki stali konstrukcyjnej

127911

2 noŜe do stali chromowej
do obróbki blachy o wysokiej wytrzymałości
(oznaczenie "Cr")
919761

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 cztery krawędzie tnące. Są
to czterokrotne, obracane noŜe, nie podlegające
ostrzeniu.

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.

-

•
-

•

Akcesoria oryginalne
Akcesoria dostarczane z maszyną
Nazwa

Nr kat.

Zestaw noŜy
(nóŜ górny i nóŜ dolny, zamontowane)

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.

Uwagi dotyczące dokumentacji

Klucz imbusowy

DIN 911-4

023065

Klucz imbusowy

DIN 911-2.5

067822

Walizka

135280

Instrukcja obsługi

957234

Instrukcja bezpiecz. (czerwona ulotka)

125699

Niniejsza dokumentacja została opracowana przez
Dział Dokumentacji Technicznej firmy TRUMPF
GmbH + Co. KG.
Wszystkie prawa zastrzeŜone dla TRUMPF GmbH +
Co. KG, w szczególności dotyczące kopiowania,
rozprowadzania jak równieŜ tłumaczenia tej
dokumentacji, nawet w przypadku ogłoszenia
przywilejów ochronnych
TRUMPF Maschinen GmbH + Co. KG
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