KONTAKTY
Reklamacje mogą Państwo wysyłać do magazynu ﬁrmy transportowej w Polsce, pod adres podany
w formularzy reklamacyjnym (RMA formularz) lub bezpośrednio na poniższy adres do naszego
serwisu, aby przyspieszyć przebieg reklamacji.
ZAKŁAD NAPRAWCZY
Unitechnic.cz s.r.o.
Reklamační a servisní oddělení
Areál bývalého cukrovaru
Hlavní 29 (hala č. 3 uni-max)
277 45 Úžice
Czechy
W przypadku pytań prosimy o kontakt:
Unitechnic, Sp. z o.o.
GODZINY OTWARCIA:
(opłata jak za połączenie lokalne) Pn – Pt: 7:30-16:00

INSTRUKCJA OBSŁUGI
TŁUMACZENIE
ORYGINALNEJ INSTRUKCJI

Tel.: 0 801 033 077
Fax: (022) 43 35 332
INTERNET: www.uni-max.com.pl
info@uni-max.com.pl
bok@uni-max.com.pl

OSTRZARKA NARZĘDZI
GRAVE

MECU3

Szanowni klienci, dziękujemy Państwu za zakupienie urządzenia UNI-MAX.
Nasza spółka jest gotowa do świadczenia usług dla Państwa – przed zakupem produktu, w trakcie i po
jego nabyciu. W przypadku jakichkolwiek pytań, wniosków, czy problemów prosimy kontaktować się
z naszym przedstawicielem handlowym. Będziemy starać się zareagować i rozwiązać Państwa problem.

Pierwsze uruchomienie tego urządzenia jest w rozumieniu tej instrukcji krokiem
prawnym, poprzez który użytkownik z wolną i nieprzymuszoną wolą potwierdza,
że niniejszą instrukcję starannie przeczytał, zrozumiał jej znaczenie i zapoznał
się ze wszystkimi ryzykami.

Protokoły z napraw i konserwacji:

DATA

PROTOKÓŁ WYKONANIA NAPRAWY I KONSERWACJI

ZAKŁAD
SPECJALISTYCZNY

UWAGA! Nie należy próbować uruchomić (ewentualnie użytkować) urządzenia przed zapoznaniem
się z całą instrukcją obsługi. Instrukcję należy zachować do użytku w przyszłości.
Szczególną uwagę należy poświęcić zaleceniom dotyczącym bezpieczeństwa pracy.
Nieprzestrzeganie albo niedokładne zastosowanie się do tych zaleceń może spowodować wypadek
z udziałem Państwa lub innych osób, albo uszkodzenie urządzenia lub obrabianego materiału.
W szczególności należy przestrzegać zaleceń bezpieczeństwa podanych na tabliczkach
znamionowych, w które urządzenie jest wyposażone. Tych tabliczek nie wolno usuwać, ani ich
uszkadzać.
Dla uproszczenia ewentualnej komunikacji prosimy zapisać tutaj numer faktury albo innego dokumentu poświadczającego zakup.

OPIS
Specjalne urządzenie służy do ostrzenia frezów trzpieniowych, noży grawerskich, wierteł i wykrojników,
umożliwia szlifowanie kątów ujemnych. Wymiary tarczy ściernej 100 × 50 × 20 mm, prędkość tarczy 5 200
obr./min, kąt szlifowania 0–180°, zakres kąta ujemnego 0–52°, zakres szlifowania proﬁlu 0–44°, posuw
podłużny uchwytu narzędzia 140 mm, mikroposuw uchwytu narzędzia 18 mm, osiowy posuw wrzeciona
tulei mocującej 6 mm, jedna działka noniusza 0,01 mm. Napięcie zasilania 230 V/50 Hz, pobór mocy 370
W, prędkość silnika 2 800 obr./min. Wyposażenie: tuleje zaciskowe 4, 6, 8, 10, 12 mm, nastawny klucz,
imbus 5, 8 mm.

DANE TECHNICZNE
Wymiary tarczy szliﬁerskiej (średnica × szerokość × średnica wrzeciona) ............. 100 × 50 × 20 mm
Prędkość tarczy ................................................................................................................ 5 200 obr/min
Tuleje zaciskowe ........................................................................................................... 4,6,8,10,12 mm
Kąt szlifowania .......................................................................................................................... 0 – 180°
Zakres ujemnego kąta ............................................................................................................... 0 – 52°
Zakres szlifowania kształtowego ................................................................................................ 0 – 44°
Posuw wzdłużny uchwytu narzędziowego ................................................................................ 140 mm
Mikroposuw uchwytu narzędziowego ..........................................................................................18 mm
Osiowy miktoposuw wrzeciona tulejki zaciskowej ........................................................................ 6 mm
Silnik .......................... pobór mocy: 370 W, prędkość: 2 800 obr/min, napięcia zasilania: 230 V/50 Hz
Masa ...............................................................................................................................................45 kg
Wymiary urządzenia ............................................................................................ 450 × 350 × 340 mm
Wymiary opakowania .......................................................................................... 500 × 400 × 380 mm

Notatki:

Tekst, rysunki i dane obowiązują w momencie druku instrukcji. W celu nieustannego ulepszania naszych
wyrobów zastrzegamy sobie prawo do zmiany danych technicznych bez wcześniejszego uprzedzenia.
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Lampa
Silnik trójfazowy
Pokrętło ręczne ze skalą
Stożek z sześciokątem wewnętrznym M6x16
Śruba z łbem walcowym z sześciokątem
wewnętrznym M4x16
Płyta
Śruba regulacyjna
Podstawa
Śruba prowadząca
Rękojeść M8x15
Otwór smarujący
Głowica sterująca
Nakrętka zamykana
Łożysko kulkowe
Osłona wałka
Osłona wewnętrzna
Główny wałek tarczy szliﬁerskiej
Nakrętka łożyska
Koło napędzane
Pas
Kołnierz do tarczy szliﬁerskiej
Uszczelka azbestowa
Tarcza szliﬁerska
Kołnierz zewnętrzny tarczy szliﬁerskiej
Nakrętka zabezpieczająca
Podkładka
Śruba z łbem walcowym z sześciokątem
wewnętrznym M8x25
Osłona ochronna
Śruba z łbem walcowym z sześciokątem
wewnętrznym M8x60
Śruba z łbem walcowym z sześciokątem
wewnętrznym M8x30
Osiowe łożysko kulkowe

32- Końcowa śruba zabezpieczająca
33- Zamykana śruba z sześciokątem wewnętrznym M6x12
34- Końcowy grot diamentowy
35- Kołnierz silnika
36- Śruba z łbem walcowym z sześciokątem
wewnętrznym M5x16
37- Koło napędowe
38- Podkładka
39- Śruba imbus M4x16
40- Pokrętło regulacyjne mikroposuwu
41- płyta pokrętła regulacyjnego
42- Osłona nakrętki
43- Dolna nakrętka zamykana
44- Osłona
45- Samodzielna osłona
46- Blok nośny
47- Sprężyna rozciągana
48- Śruba z łbem walcowym z sześciokątem
wewnętrznym M6x25
49- Nakrętka M6
50- Nakrętka M8
51- Śruba z łbem walcowym z sześciokątem
wewnętrznym M7x80
52- Dolna śruba prowadząca
53- Rękojeść M12x55
54- Długi wałek
55- Ustawiana podstawa uchwytu
56- Blokada rękojeści
57- Długa sprężyna rozciągana
58- Tarcza łożyska
59- Mocowanie sprężyny
60- Podstawa
61- Nóżka stabilizacyjna
62- Wyłącznik

ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA
• Urządzenie może obsługiwać wyłącznie osoba w wieku powyżej 18 lat posiadająca odpowiednie
predyspozycje, pouczona i przeszkolona w zakresie zasad bezpieczeństwa i ochrony zdrowia
przy pracy.
• Obsługa musi mieć aktualne zaświadczenie lekarskie dopuszczające ją do wykonywania
czynności na tym urządzeniu.
Stanowisko pracy zalecamy wyposażyć w tablice omawiające zasady bezpieczeństwa pracy:
! Ogólnie
• Woreczki plastikowe zastosowane do opakowania mogą być niebezpieczne dla dzieci i zwierząt.
• Należy zapoznać się z tym urządzeniem, jego sterowaniem, użytkowaniem, elementami tego urządzenia
i możliwymi zagrożeniami związanymi z jego niewłaściwym użytkowaniem.
• Trzeba zadbać o to, aby użytkownik urządzenia został starannie zapoznany z jego sterowaniem,
użytkowaniem, elementami tego urządzenia i możliwymi zagrożeniami związanymi z jego używaniem.
• Przestrzegać zaleceń podanych na tabliczkach ostrzegawczych. Tych tabliczek nie wolno usuwać, ani
ich uszkadzać. W razie uszkodzenia albo nieczytelności tabliczki należy się skontaktować z dostawcą.
• Stanowisko pracy utrzymywać w porządku i czystości. Bałagan na stanowisku pracy może spowodować
wypadek.
• Nigdy nie należy pracować w ciasnych i źle oświetlonych pomieszczeniach. Należy zawsze sprawdzić,
czy podłoga jest stabilna i czy jest zapewniony dobry dostęp do stanowiska pracy. Należy zawsze
utrzymywać stabilną pozycję.
• Nieustannie kontrolować postęp pracy i wykorzystywać wszystkie zmysły. Nie wolno kontynuować,
jeżeli nie można się na niej w pełni skoncentrować.
• Dbać o swoje narzędzia i utrzymywać je w czystości.
• Rękojeści i elementy sterujące muszą być suche i bez śladów oleju i smaru.
• Zabronić dostępu zwierząt, dzieci i osób niepowołanych do maszyny.
• Nie wkładać rąk ani nóg do przestrzeni roboczej.
• Nigdy nie pozostawiać pracującego urządzenia bez nadzoru.
• Urządzenia nie wolno używać w innym celu, niż ten, do którego jest ono przeznaczone.
• Podczas pracy należy korzystać ze środków ochrony osobistej (na przykład okulary, ochronniki słuchu,
respirator, obuwie ochronne, itp.).
• Nie przemęczać się i zawsze korzystać z obu rąk.
• Przy urządzeniu nie wolno pracować, będąc pod wpływem alkoholu i substancji odurzających.
• W razie zawrotów, osłabienia albo omdlenia nie pracować przy tym urządzeniu.
• Jakiekolwiek zmiany w urządzeniu nie są dopuszczalne. NIE KORZYSTAĆ z urządzenia w przypadku
stwierdzenia zagięć, pęknięć albo innych uszkodzeń.
• Nigdy nie wykonywać konserwacji podczas pracy urządzenia.
• Jeżeli pojawi się dziwny dźwięk albo inne niezwykłe zjawisko, natychmiast wyłączyć maszynę i przerwać
pracę.
• Klucze i wkrętaki zawsze po użyciu usunąć z maszyny.
• Przed włączeniem maszyny sprawdzić, czy wszystkie śruby są dobrze dokręcone.
• Zapewnić odpowiednią konserwację maszyny. Przed użyciem maszyny sprawdzić, czy nie została
uszkodzona.
• Przy konserwacji i naprawach korzystać wyłącznie z oryginalnych części.
• Zastosowanie urządzeń dodatkowych albo wyposażenia, którego nie polecił dostawca, może
spowodować wypadek i związane z nim obrażenia.
• Do konkretnej pracy należy dobrać odpowiednie urządzenie. Nie należy przeciążać urządzenia lub
wyposażenia o małej mocy i wydajności i stosować go do pracy, która wymaga większej maszyny.
• Nie przeciążać urządzenia. Zaplanować pracę tak, aby bez zmęczenia pracować z optymalną prędkością. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń spowodowanych przeciążeniem.
• Urządzenie należy chronić przed zbyt wysoką temperaturą i światłem słonecznym.
• Urządzenie nie jest przystosowane do pracy pod wodą, ani w środowisku wilgotnym.
• Jeżeli urządzenie nie będzie używane przez dłuższy czas, należy przechowywać go w suchym, zamkniętym miejscu, które nie jest dostępne dla dzieci.
• Przed uruchomieniem maszyny sprawdzić, czy wszystkie elementy zabezpieczające pracują lekko
i niezawodnie. Sprawdzić, czy wszystkie elementy ruchome są w dobrym stanie.
• Sprawdzić, czy części nie są pęknięte albo zatarte i czy wszystkie części są dobrze zamocowane.
Sprawdzić wszystkie pozostałe warunki, które mogą mieć wpływ na działanie narzędzi.
Jeżeli w tej instrukcji nie podano inaczej, to wszystkie uszkodzone części i elementy zabezpieczające
należy naprawić albo wymienić na sprawne.
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! Zespoły
• Nie wolno korzystać z urządzenia, które nie jest całkowicie zmontowane zgodnie z zaleceniami instrukcji.

RYSUNEK CZĘŚCI

! Urządzenia elektryczne
• Podczas eksploatacji narzędzi elektrycznych należy zawsze przestrzegać podstawowych posunięć
bezpieczeństwa włącznie poniżej podanych, w celu zapobiegania wybuchu pożaru, porażenia prądem
elektrycznym i skaleczenia osób. Przed rozpoczęciem eksploatacji przeczytać niniejszą instrukcję obsługi i zapamiętać ją.
• Upewnić się, czy wtyczka jest podłączona do dobrze zabezpieczonego gniazdka zasilającego. Napięcie sieci musi być zgodne z napięciem podanym na tabliczce, żeby nie doszło do przegrzania i spalenia
silnika lub jego pracy ze zbyt małą mocą.
• Przed podłączeniem do sieci sprawdzić, czy wyłącznik jest ustawiony na OFF (wyłącz). Jeżeli urządzenie nie jest wyposażone w główny wyłącznik, to jego miejsce zastępuje wtyczka. Po zakończeniu pracy
wyjąć wtyczkę zasilania sieciowego z gniazdka.
• Urządzeń elektrycznych nigdy nie należy przenosić, trzymając za przewód. Wtyczki z gniazda również
nie należy wyjmować przez pociągnięcie za przewód.
• Przewód zasilający należy chronić przed wysoką temperaturą, olejem, rozpuszczalnikami i ostrymi
krawędziami.
• Należy okresowo sprawdzać przewód i w razie uszkodzenia oddać go do naprawy do specjalisty. Przedłużacze należy regularnie sprawdzać i w razie potrzeby zamienić na nowe.
• W razie potrzeby skorzystać z przedłużacza wysokiej jakości o odpowiedniej obciążalności, rozwiniętego w całości. Okresowo sprawdzać, czy nie jest uszkodzony. Wadliwy przewód wymienić albo
naprawić.
• Przed rozpoczęciem konserwacji, montażu, wymiany części albo tym podobnej czynności wyłączyć
wyłącznik główny i wyjąć wtyczkę z gniazdka.
• Uważać, żeby urządzenie nie włączyło się samo. Nie wolno trzymać palców w pobliżu mechanizmu
włączającego, jeżeli nie jest to bezwarunkowo konieczne.
• Jeżeli urządzenie ma być zamontowane na stole warsztatowym, to przycisk bezpieczeństwa zwolnić
dopiero po zakończeniu montażu.
• Z urządzenia nie należy korzystać w środowisku zagrożonym wybuchem (przy lakierowaniu i przy
pracy z cieczami palnymi itp.)
• Z urządzenia nie należy korzystać w środowisku mokrym lub jeżeli jego powierzchnia jest mokra. Wyposażenie elektryczne jest przystosowane do pracy w środowisku zwykłym w temperaturach +5 do +40
°C, o wilgotności względnej nieprzekraczającej 50 % przy temperaturze + 40°C.
• Urządzenia elektryczne podlegają przeglądom okresowym w ustalonych terminach.
! Narzędzia obrotowe
• Należy mieć zawsze założoną odpowiednią odzież (na przykład nie zakładać luźnych części ubrania,
krawatów ani biżuterii, długie włosy związać z tyłu, chronić nogi i nie nosić zużytego obuwia. Rękawy
koszul należy zapinać albo zawijać). Istnieje niebezpieczeństwo ich uchwycenia i nawinięcia przez
wirujące części.
• Nie zdejmować osłon ochronnych i dbać, żeby obsługa była zawsze maksymalnie chroniona.
• Podczas pracy unikać kontaktu z poruszającymi się częściami. Ręce trzymać poza zasięgiem części
obrotowych.
! Szlifowanie
• Szlifować można tylko lekkim naciskiem tarczy szliﬁerskiej na obrabiany element tak, by nie nastąpiło
uszkodzenie, ewentualnie rozszarpanie tarczy poprzez nagłe uderzenie albo gwałtowne zahamowanie.
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LIKWIDACJA
Po zakończeniu eksploatacji wyrobu należy przy likwidacji powstałych odpadów postępować zgodnie
z obowiązującymi przepisami prawa. Wyrób składa się z części metalowych i plastikowych, które po posegregowaniu podlegają recyklingowi niezależnie od siebie.
1. Zdemontować wszystkie części maszyny.
2. Części podzielić na odpowiednie kategorie odpadu (metale, guma, tworzywa itp.).
Posortowany materiał przekazać do dalszego wykorzystania.
3. Odpady elektryczne (zużyte elektronarzędzia, silniki elektryczne, ładowarki, prostowniki do ładowania,
elektronika, akumulatory, baterie…).
Szanowni klienci, z punktu widzenia obowiązujących przepisów o odpadach, odpady elektryczne
uważa się za niebezpieczne i ich likwidacja podlega specjalnemu trybowi.
Zabrania się wyrzucać odpady elektryczne do pojemników przeznaczonych na śmieci komunalne.
Urządzenie można również przekazać do punktu zbierania odpadów elektrycznych. Informacje o miejscach zbierania odpadów otrzymasz w przedstawicielstwie handlowym lub w Internecie.

MONTAŻ
Wymiana pasa:
1. Zdemontować tarczę szliﬁerską, osłonę pasa i wyjąć pas.
2. Nowy pas starannie włożyć do rowka koła
pasowego i napędowego.

UWAGA
Jeżeli wystąpi usterka, prosimy przesłać urządzenie na adres producenta, naprawa zostanie wykonana w możliwie najkrótszym terminie. Krótki opis usterki skróci jej lokalizację i czas naprawy. W okresie
gwarancyjnym do urządzenia prosimy załączyć kartę gwarancyjną i dowód zakupu. Również po okresie
gwarancyjnym wykonujemy dla Państwa naprawy po umiarkowanych cenach.

3. Założyć kołnierz na stożek koła napędzanego

Żeby zapobiec uszkodzeniu urządzenia podczas transportu, należy dobrze je zapakować albo skorzystać
z opakowania oryginalnego. Za uszkodzenia powstałe podczas transportu nie ponosimy odpowiedzialności, a przy reklamowaniu usługi transportowej znaczenie ma poziom opakowania urządzenia i jego
zabezpieczenie przed uszkodzeniem.
Uwaga: Rysunki mogą lekko różnić się od dostarczonego wyrobu, tak samo, jak może różnić się rodzaj
i typ dostarczonego wyposażenia. Jest to wynik ciągłego postępu i takie zdarzenia nie mają wpływu na
odpowiednie funkcjonowanie wyrobu.

4. Założyć uszczelkę azbestową.

5. Zamontować osłonę pasa.
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6. Założyć tarczę szliﬁerską.

-

możliwość wzdłużnego posuwu górnej części uchwytu tulei zaciskowych (w stosunku do osi tulei)
w zakresie 26 mm łącznie z blokadą.

-

możliwość dokładnego osiowego mikroposuwu wrzeciona tulei zaciskowych w zakresie 6 mm

-

możliwość poprzecznego posuwu górnej części uchwytu tulei zaciskowych (w stosunku do osi tulei)
w zakresie -15 +15 mm łącznie z blokadą.

-

możliwość swobodnego obrotu wrzeciona tulei zaciskowych w zakresie 360 stopni.

-

możliwość blokady obrotu wrzeciona tulei zaciskowych w położeniach 0 i 120 stopni

1. Przy regulacji dbać o ustawienie szlifowanej długości w elemencie szlifowanym. Element mocować
w odpowiednim uchwycie. Wystająca część powinna być dłuższa od wymaganej długości szlifowania.
2. Przed rozpoczęciem szlifowania sprawdzić podziałkę i blokować te części uchwytu, które mają pozostać bez ruchu. Wzdłużne położenie uchwytu szlifowanej części ustawić śrubą uchwytu tak, żeby
zewnętrzna powierzchnia kolista i przedni koniec części były o 1 - 2 mm od czoła tarczy szliﬁerskiej.
3. Ustawiając uchwyt szlifowanego elementu i obracając obejmę wkładki mocującej można przechylić
części w stronę tarczy szliﬁerskiej. W ten sposób można szlifować całą czołową ścianę przedmiotu.
Przy pierwszym szlifowaniu oś powierzchni czołowej powinna być o 0,03 mm wyżej, niż środek
tarczy szliﬁerskiej.
4. Szlifowanie części pod kątem 2°: Włożyć wskaźnik zamocowania do krótkiego wycięcia w zderzaku
sworznia.
Tarcza podziałowa powinna się lekko obracać. Poruszać nią za pomocą ręcznej obejmy i jednocześnie obracamy radełkowaną nakrętką w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara.
5. Szlifowanie kształtowe części: Najpierw należy obrócić płytę obrotową pod odpowiednim kątem.
Część powinna być co najmniej w odległości 0,01 mm od krawędzi ściernicy- w przeciwnym razie
może dojść do jej uszkodzenia.
6. Promień powinien być odpowiednio dobrany w zależności od wielkości szlifowanej części.
7. Przy punktowym szlifowaniu kształtowym trzeba najpierw za pomocą diamentu dopasować proﬁl
ściernicy do wymaganego kształtu.

7. Założyć uszczelkę azbestową

KONSERWACJA
•
•
•
•
•
•
Uchwyt do przymocowania szlifowanego wiertła.

•
•
•

Narzędzia należy zawsze utrzymywać w czystości. Zanieczyszczenia, które przedostaną się do mechanizmu narzędzia, mogą spowodować jego uszkodzenie.
Do czyszczenia nie należy stosować agresywnych środków czyszczących i rozpuszczalników.
Części plastikowe wycierać ściereczką namoczoną w wodzie mydlanej.
Powierzchnie metalowe konserwować ściereczką zwilżoną olejem mineralnym.
Niewykorzystywane urządzenie należy przechowywać zakonserwowane w suchym miejscu, gdzie nie
będzie korodować.
Wszystkie prace konserwacyjne można wykonywać tylko wtedy, gdy wtyczka jest wyjęta z gniazdka
zasilającego.
Korpus wentylatora należy utrzymywać czysty, by zapewnione zostało poprawne chłodzenie silnika.
Wszystkie prace konserwacyjne może wykonywać wyłącznie przeszkolony personel.
Do napraw stosować wyłącznie oryginalnych części zamiennych.

Smarowanie
Powierzchnie robocze mechanizmów należy okresowo smarować odpowiednim smarem.
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OBSŁUGA
-

•
-

-

Przed włączeniem uruchomić urządzenie odsysające, np. odkurzacz/ekshaustor. Wydajność odciągu
(min. 20 m.s-1).
wyłącznik szliﬁerki ma dwie pozycje. W pierwszej pozycji jest włączone tylko oświetlenie, a w drugiej
również silnik szliﬁerki.
możliwość ustawienia diamentowej tarczy wyrównującej w tulejce zaciskowej do wzdłużnego wyrównywania
tarczy szliﬁerskiej. Podstawowe ustawienie diamentowej tarczy wyrównującej odpowiada wyrównywaniu
czoła tarczy szliﬁerskiej.
Możliwości ustawienia uchwytu narzędziowego
możliwość dokładnego posuwu górnej tarczy w osi obrotu o 10 mm za pomocą śruby mikrometrycznej
ze skalą łącznie z możliwością blokady śrubą.
możliwość dokładnego posuwu całego wałka z uchwytem szlifowanych narzędzi za pomocą śruby
mikrometrycznej ze skalą o długości 11 mm łącznie z możliwością blokady dźwignią.
możliwość szybkiego ręcznego przestawienia i zablokowania nośnika uchwytu we wzdłużnej osi
wzdłuż osi wałka z uchwytem na długości 140 mm.
możliwość odciążonego odchylenia nośnika uchwytu w powierzchni prostopadłej do osi wirowania tarczy szliﬁerskiej (pochyla się wokół osi wałka uchwytu szlifowanych narzędzi). Końcowe położenie przy
odchylaniu w kierunku do tarczy szliﬁerskiej można ustalić za pomocą ogranicznika śrubowego umieszczonego pod wyłącznikiem, w zakresie odchylenia do 44 stopni. Blokada w pozycji odciążonej za
pomocą dźwigni.
możliwość obrócenia całego uchwytu w płaszczyźnie pionowej (przy podstawowym ustawieniu uchwytu) o 45 stopni łącznie z blokadą położenia. Patrz fotograﬁa podziałek.
możliwość obrócenia całego uchwytu w płaszczyźnie poziomej (przy podstawowym ustawieniu uchwytu) o 90 stopni łącznie z blokadą położenia. Patrz fotograﬁa podziałek. Przy odbezpieczeniu kołkiem wysuwanym (umieszczony w dolnej części obrotowego ułożyskowania) istnieje możliwość obrotu
powyżej zakresu podstawowego.

Uchwyt wiertła zainstalowany
w nośniku uchwytu.

Uchwyt wierteł.

Instalacja nośnika wierteł w nośniku.

Zmontowanie do szlifowania wiertła.

Fotograﬁa podziałek:
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Wyposażenie:
Żarówka zapasowa 24V 35W
Pas okrągły
Zapasowa tarcza szliﬁerska ᴓ90x20x48
Klucze imbusowe nr 3, 4, 5, 6, 10
Śrubokręt krzyżowy
Śrubokręt płaski
Klucz trzpieniowy16-20

1szt.
1szt.
1szt.
5szt.
1szt.
1szt.
2szt.

Klucz trzpieniowy 28-32
Klucz T czołowy
Grot diamentowy
Tulejki zaciskowe nr 4, 6, 8, 10, 12
Uchwyt noży tokarskich
Uchwyt czołowych frezów trzpieniowych
Uchwyt wierteł

2szt.
1szt.
1szt.
5szt.
1szt.
1szt.
1szt.

Zestaw z uchwytem do szlifowania ostrza noża tokarskiego.

Podstawa z łożem pryzmatycznym
do przymocowania uchwytu.
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Uchwyt do szlifowania czołowego
frezów trzpieniowych.
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