Návod k obsluze
Profesionální diamantová stavební stolová pila

Přečtěte si návod k obsluze pečlivě před uvedením do provozu!

Technická data
Model
Síťové napětí
Příkon
Rychlost otáček
IP krytí
Objem nádrže na vodu (min/max)
Max. průměr kotouče
Max. hloubka řezu 90o
Max. hloubka řezu 45o
Hmotnost
Rozměry

PRIME 650
400V/50Hz
4 kW
1400 min -1
54
23/35 l
650 mm
250 mm
163 mm
115 Kg

PRIME 650S
400V/50Hz
4 kW
1400 min -1
54
23/35 l
650 mm
250 mm
163 mm
115 Kg

PRIME 700
400V/50Hz
4 kW
1400 min -1
54
23/35 l
700 mm
275 mm
180 mm
117 Kg

PRIME 750S
400V/50Hz
4 kW
1400 min -1
54
23/35 l
700 mm
275 mm
180 mm
117 Kg

760x1950x1750 mm

760x1950x1750 mm

760x1950x1750 mm

760x1950x1750 mm

UPOZORNĚNÍ !
Bezpečnostní opatření
Před uvedením do provozu si pečlivě prostudujte tento návod!

Každý stroj byl ve výrobě před expedicí odzkoušen.
Použití
Konstrukce blokových pil PRIME je uzpůsobena pro řezání cihlových bloků, betonových prvků a
ostatních velkých stavebních bloků.
UPOZORNĚNÍ !















Používejte pouze doporučené nástroje podle technických parametrů PRIME
Nikdy nepoužívejte nástroje na dřevo a DIA kotouče na suchý řez.
Vždy kontrolujte směr otáčení kotouče při jeho výměně.
Nepoužívejte nikdy DIA kotouče nízké kvality – může dojít ke zranění obsluhy a požkození
stroje.
Používejte vždy ochranné prostředky.
Nikdy nezapínejte stroj, pokud se DIA kotouč otáčí.
Používejte ochranné brýle
Při průběžném osmihodinovém řezání je hladina hluku 85 dB (A) a proto používejte
antihluková ochraná sluchátka tak jak požadují nařízení.
Používejte ochranné rukavice proti náhodnému doteku s rotujícím nástrojem podle nařízení
EN388.
Stroj smí obsluhovat pouze vyškolený pracovník. Doporučujeme tyto základní postupy:
Během řezání posouvejte kotouč do řezu pomalu, nikdy netlačte silou!
Ujistěte se, že dělený materiál je doražen ke STOP dorazu.
Stroj není určen pro provoz do výbušného prostředí.
Ponechte vždy volný prostor okolo pily min 150cm a nepovolujte ostatním osobám stát v
blízkosti stroje.

Instalace pily
UPOZORNĚNÍ !
Ujistěte se, že blok motoru je blokován na vodícím profilu!
A/ Zvedněte rám pily za držadla na jedné straně a pak uvolněte jistící klemy obr.1
B/ Zajistěte klemy do pracovní polohy obr.2
C/ Stejný postup opakujte na druhé straně.
D/ Uvolněte blokovací šroub na bloku motoru obr.3
E/ Uvolněte šrouby krytu kotouče obr.4
F/ Otočte kryt kotouče o 180 st. , zajitěte opět šrouby .
G/ Propojte hadici s uzavíracím ventilem.
H/ Vložte držák hadice do rámu pily.
I/ 5mm imbusovým klíčem uvolněte šroub dorazu a posuňte do polohy A obr.7
Montáž a demontáž DIA kotouče
 Uvolněte 5 matic na vrchním krytu kotouče a odejměte jej.
 Pro montáž a demontáž kotouče používejte stranový klíč č.30 a imbus č.5.
POZOR! Matice kotouče má levý závit!
 Vložte kotouč a upevněte jej. Ujistěte se, že směr otáčení souhlasí s údajem na kotouči.
 Dotáhněte matici kotouče a upevněte zpět vrchní kryt kotouče maticemi.
UPOZORNĚNÍ !
Kotoučové pily PRIME mohou být jednoduše přemístěny pomocí madel a pojezdových kol.
Před přemístěním se ujistěte že :
Blok motoru je zablokován šroubem na vodícím rámu.
Podpěrné nohy jsou v transportní poloze.
Hadicová podpěra byla vyjmuta z rámu obr.10
Při zavěšení na hák jeřábu používejte výhradně 4 madla na rámu pily.Obr.10
Při manipilaci na staveništi je vhodné dát podpěrné nohy do nízké polohy.Obr.11.
Pak manipulujte s pilou jako na obr.12
Připojení k elektrické síti
Stroj musí být připojen přes jistič 16A / Id 30mA.
Ujistěte se, že připojovací kabel má správné hodnoty. Do délky 50m musí být průřez vodiče 4 mm2 .
Ujistěte se, že připojovací síť má stejné hodnoty, jak je uvedeno na štítku stroje.
Připojujte pouze na uzemněnou el. síť.
UPOZORNĚNÍ !
Při každém připojení na síť kontrolujte otáčky kotouče. Pokud se otáčí obráceně, než je uvedeno na
krytu kotoče, přepojte fáze v zásuvce stroje – obr.13

Kontrola před spuštěním
PRIME pily jsou určeny poze pro mokré řezání. Před spuštěním pily naplňte vodní nádržku vodou
až k označené rysce – obr.14
Pravoúhlé řezání
Před zapnutím pily se ujitěte se, že dělený materiál je doražen na koncové pravítko.
Nastavte požadovaný řez – obr.15
Zapněte stroj a počkejte, až voda začne skrápět DIA kotouč. Seřiďte požadované množství chladící
vody ventilem na krytu kotouče a pokračujte v řezu – obr.15
Max. délky řezu a prořezu dle modelu :
Model
délka řezu

prořez 90o

prořez 45o

PRIME 650

1000 mm

250 mm

163 mm

PRIME 650S

820 mm

250 mm

163 mm

PRIME 700

970 mm

275 mm

180 mm

PRIME 700S

795 mm

275 mm

180 mm

Nastavením dorazů na pojezdovém profilu můžete optimalizovat potřebné délky řezu.Obr.16/17
Řezání na koso
Uvolněte zajišťovací šrouby na ramenech pily a nastavte požadovaný úhel a opět zajistěte šrouby.
Obr.18
Další postup řezání je stejný jako při pravoúhlém řezání.
Obrázky

