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NAVOD K OBSLUZE

ŘpzaČre RIJBI

T S-3 0,TS-40'T S-50rT 5-60



lNsTRUKcE RUBI . T5É0'T5.40,T5-50,T5.60
1. s ŘezaÓxou RUBI se zahrnujícím v sobě rozdě|ovačem, máte k Vaší dispozici stroj vysoké kvalityn ? ve|kých moŽností, který Vám zaručuje velmi dobré výs|edky ve Vaší práci s minimátními nák|ady,snadného použitía v rekordních óase. Proto si peč|ivě p'o"tuoupá us""ňnv charakteristiky tohoto mode|ustroje, kteý jste právě zakoupil'

2. Srojje vybaven dvěma kolečky (ezací nástroj), jeden s @ 6 mma druhý s o ]0 mm.

3-4. Gatka mocujáca ''A.. blokuje kátownik w dowo|nym potoŽeniu. od 0 do 45o, zob rysunek 3. od 0 do-45o, odb|okowaÓ zatrzymywacz 0o ,'B.' 
i zmienió iotoženie gatki .,A,,, 

rysunek 4.

5-6-7. Existujídvě rozdílné formy pouŽívání nárazníku postranní podpěry k ustanovenítrva|é pozice řezanéhokusu, ve formě a s moŽností opakování procesu podle Vaší |ibosti.
Pro přesné řezy podle před|ohy, otočit nárazníka uvo|nit páku ,,A., a umístit nárazníkpostranní podpěrypodle Vašeho přání, k uskutečnění přesného řezu pod|e před|ohy.

B. W ce|u u|okowania narzédziatnácego w uchwycie narzédziow.ym, umieŠc ié czéšÓptaská narzédzia jakpokazuje rysunek 8 tak, aby przy wkrécaniu trzonka spetnit on prawidtowo zadanie umocowanianarzédziatnácego na pozádanej wysokošci, uzysku jác w tán sposób wygodná pozycjé pracy (ciécie ptytekceramicznych).

9-10. KdyŽ jsme přizoúsobili a zajisti|i kolečko, umístíme keramiku na zák|adně (pro větší přesnost pouŽijtenárazníku postranní podpéry); pokračujeme vyzvednutím páky ,,C.' a učiníme jednorázový zářez nasma|tované straně pro zajištěnízdřezu nahrubých nebo velkých řusech, opakujeme záYezněko|'xiš,, 
^i?,nám nezústalŽádný dúlek bez zářezu.

11-12' Umístit vozid|o nástrojní krabice-rozdě|ovače na kusu a oddě|it. Spustit páku ,.C,, a zat|ačit s drŽad|emna jakouko|iv pozici záYezu: ohebná zákledna a Žebro niŽšípodpěry nám dovo|íčisté oddě|ení kusu na|ince, kterou označilo ko|ečko.

13-14 Jest|iŽe chcete Yezat úzké pruhy, napřík|ad 2 cm, označíte záiezem 2 a 4 cm,a potom oddě|te nejdříve15. ty 4 cm a potom oddělte na2 cm.

16-17 Jestli chcete provést zářezv křivce, označte nejdříve tento kus pod|e před|ohy, jestli to bude zapotřebí.18. Nadá|e provést záÍezpodle vysvět|ivek, stroj u j*r.'o obratnost mu áovo|u jířezata otáčet tento kusnajednou.
oddě|it s|edujíce postup vysvětlený v předchozím bodu.

19. JestliŽe nanešený prach nedovoluje správné sk|ouznutí, vyčístit dráhy a namazat ty označené součástkyse strjním o|ejem. Ačko|iv tady označujeme, Že je dostatečné udrŽovat dráhy v čistotě, navíc tyto dráhyobsahují samomazné t|umiče. Pro věJší ochranu řezacího nástroje' existuje mechanismus vnitřníhozastavení, v nástrojní krabici, kteý zabraňuje spadnutí drŽadla a tento mechanismus se múŽe regu|ovatpouhým šroubovákem.

20' Pro převoz nebo uskladnění beŽné, nebo pro de|šídobu'načinnosti stroje, se doporučuje uschovat strojv kufru připojeném, s dráhami čistými a dobře namazanými'



TECHNICKA DATA
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TS-30 18930 36cm <15mm 526x183x99 6-8-10-18 '15-215 mm 25x25cm 400Kg

TS-40 18940 43cm <1Smm 6,5 597x185x99 6-8-10-18 15-215 mm 30x30cm 400Kg

TS-50 189s0 57cm <15mm 9,3 738x225x101 6-8-10-18 15-285 mm 40x40cm 400Kg

Ts.ó0 18960 66cm <15mm 13,3 857x320x101 6-8-10-tg 15-330 mm 46x46cm 400Kg

TS-4o-PLUS 16940 43cm <15mm 6,5 597x185x99 6-8-10-18 15-215 mm 30x30cm 750K9

TS-50-PLUS 16950 57cm <15mm 9,3 738x225x101 6-8-10-18 15-285 mm 40x40cm 750Kg

Ts-óo.PLUs 16960 66cm <15mm 13,3 857x320x101 6-8-10-18 15-330 mm 46x46cm 750Kg

TS-7o-PLUS 16970 75cm <15mm 15 97?:<.316x1O1 6-8-10-18 15-330 mm 53x53cm 750K9
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