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Przeznaczenie maszyny
Przecinarki Exploit 50 i 70ADV są przeznaczone do cięcia i fazowania ( 45 stopni) płytek ceramicznych pojedynczego i
podwójnego wypału, gresu, marmuru, kamienia naturalnego.
Maksymalna grubość cięcia jest uzależniona od twardości ciętego materiału.
Prędkość cięcia jest uzależniona od twardości ciętego materiału.
Rodzaje sugerowanych tarcz
Tarcza diamentowa
śr.zewnętrzna 180/200mm
śr.wewnętrza 25,4 mm

Uziarnienie

Polecane do

Nasyp ciągły

D181

ceramika, pojedynczy wypał, gres

Nasyp ciągły turbo

D252

ceramika, pojedynczy wypał, gres

Ograniczenia użytkowania
Maszyny Exploit 50, 70 ADV są przeznaczone do współpracy z tarczami takimi jak to zostało wyżej wymienione , tarcze
muszą być podczas pracy chłodzone wodą.
Nigdy nie używaj tarcz do cięcia drewna.
Modyfikacje , które zmieniają parametry maszyny takie jak używanie innych niż wyszczególniono tarcz, zmiana obrotów
czy modyfikacja elementów zwiększających bezpieczeństwo może być wykonywana tylko przez producenta po
sprawdzeniu bezpieczeństwa modyfikacji. Wszystkie modyfikacje które nie są opisane w tym podręczniku są
zabronione.
Jeżeli są potrzebne czynności konserwacyjne nie opisane w tym podręczniku, skontaktuj się z producentem lub
sprzedawcą.
Dane techniczne
Opis

jm

Exploit 50

Exploit 70 ADV

Waga

kg

33

42

Pojemność wanny

l

26

40

Maksymalna średnica tarczy

mm

200

200

Średnica wewnętrzna tarczy

mm

25,4

25,4

Częstotliwość

Obrotów/min

2800

2800

Maksymalna grubość cięcia dla dysku 180
mm

mm

35

35

Maksymalna grubość cięcia dla dysku 200
mm

mm

45

45

Długość cięcia

cm

50

70

Długość fazowania 45 stopni

cm

50

70

Dane techniczne silnika
Zasilanie: 230V
Częstotliwość: 50 Hz
Moc: 0,65kW
Natężenie: 4,5 A
Częstotliwość obrotów: 2800 obrotów / min
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Opis podzespołów maszyny

A) Moduł silnika
B) Blaty
C) Ramię prowadzące
D) System chłodzący
E) Rama
F) Kątownik
G) Kółka transportowe ( tylko wersja 70)
H) Nogi
I) Zakrętki mocujące
Stanowisko pracy
Przód

Prawa strona

Lewa strona

Tył

UWAGA !
Maszyna jest
przeznaczona do używania przez jednego
operatora. Inne osoby
muszą być oddalone na bezpieczną odległość
od maszyny.
Maszyny nie wolno
włączać dopóki operator nie zajmie właściwej
pozycji przy maszynie.
Podczas pracy maszyny nie wolno sięgać do strefy obróbki ( C ) , która znajduje się pomiędzy blatami.
Podczas pracy operator stoi z przodu maszyny.
Jedną ręką trzyma rączkę ( A) drugą przytrzymuje płytkę do blatu (B).
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Zabezpieczenia
Uwaga !
Nigdy nie włączaj maszyny jeżeli zabezpieczenia były przerabiane,
usunięte lub nie pracują prawidłowo.
System zabezpieczeń składa się :
A) Wyłącznika
B) Osłony przed chlapaniem
C) Osłony tarczy
D) Śruby motylkowej zapobiegającej przesuwaniu się silnika
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Poziom hałasu
Poziom hałasu został zbadany wg norm ISO 3754-77 i ISO CD 11201-91
EXPLOIT 50

EXPLOIT 70

Lw

95.0[dBw(A)] 8.9 [mW(A)]

95.0[dBw(A)] 8.9 [mW(A)]

Lop

90.5[dBw(A)] 96.0 [mW(A)]

90.5[dBw(A)] 96.0 [mW(A)]

Środki bezpieczeństwa
Przed rozpoczęciem pracy zawsze sprawdź.
•
poziom wody chłodzącej (pompa musi być zanurzona )
•
czy osłona tarczy zamontowana jest prawidłowo
•
czy tarcza jest ostra, jeżeli nie użyj kamienia do luzowania
•
czy tarcza nie jest pęknięta jeżeli tak zmień ją
•
czy w zasięgu pracy nie ma osób niezwiązanych z operacją
Jeżeli maszyna jest używana przez jednego operatora przez 8 godzinna zmianę, może być on narażony na dzienne
przekroczenie hałasu powyżej 85 dB(A)
Aby temu zapobiec należy stosować środki ochrony słuchu.
Zawsze używaj okulary ochronne i rękawice.
Jeżeli przecinarka niespodziewanie zatrzyma się prawdopodobnie zadziałał wyłącznik termiczny. Wyłącz maszynę i
pozostaw do wystygnięcia.
Transport
Opakowaną maszynę przewozi się wózkiem widłowym wsuwając widły pod paletę.
Użyj wózka o właściwym udźwigu tj. powyżej 200 kg.
Transport ręczny

•
•
•
•

usuń wodę z urządzenia
poluzuj nakrętkę motylkową przy silniku,
przesuń silnik na środek ramienia i
zablokuj,
przesuń ramię o kąt 45 stopni.
złóż przednie i tylne nóżki

Uwaga !
Aby przesuwać i rozkładać maszynę potrzeba
dwóch operatorów.
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Dołączone narzędzia

•
•
•
•

klucz płaski 19
klucz ampulowy 3
klucz ampulowy 5
kamień do luzowania

Zasilanie elektryczne

•
•
•

Przecinarki Exploit muszą być zasilane takim napięciem jakie
napisane na tabliczce TECHNICAL DATA
Zawsze kabla z uziemieniem
Przyłączaj maszynę do gniazda 12A

jest

UWAGA !
Następujące problemy mogą nastąpić jeżeli używa się zbyt długiego kabla lub generatora prądu:
•
powolny rozruch silnika
•
przegrzewanie silnika i brak mocy
•
wyłącznik nie działa
Przecinarki Exploit muszą być podłączone do zasilania wyposażonego w bezpiecznik różnicowy lub transformator klasy II
z następującymi parametrami na tabliczce znamionowej
transformator: 230V 50Hz 0,65 kW
bezpiecznik : 4,5A Id 20mA

Czynności kontrolne przed włączeniem
Przed włączeniem sprawdź czy maszyna nie ma jakichś złamanych, uszkodzonych czy zepsutych części, jeśli
tak wymień je.
Przy wymianie części i akcesoriów zawsze stosuj się do instrukcji zawartych w tym podręczniku.
Zawsze używaj oryginalnych części.
Aby uzyskać najlepszą wydajność i bezpieczeństwo utrzymuj maszynę w czystości oraz pamiętaj o właściwym
smarowaniu.
Odwijaj całkowicie kabel zasilający i sprawdzaj czy nie jest uszkodzony.
Dokładnie sprawdź tabliczkę znamionową “Technical Data Label” przed włączeniem maszyny.
Jeżeli używasz kabla przedłużającego sprawdź czy przekrój jest większy niż 3x2,5 mm2.
Pracuj na płaskiej i równej powierzchni.
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Składanie i rozkładanie maszyny
Uwaga !
Przed podjęciem jakichkolwiek działań sprawdź,
że maszyna jest odłączona od prądu.
Do złożenia maszyny potrzeba jest dwóch ludzi.
Składanie:
•
Zdejm maszynę z palety i sprawdź czy
nie ma złamanych lub uszkodzonych
części
•
Odkręć dwa pokrętła (A) na nogach z
tyłu maszyny
•
Podczas gdy jeden z operatorów podnosi
tylnią część maszyny drugi opuszcza
nogi przykręca je pokrętłami (A)
•
Powtórz czynności z nogami z przodu
maszyny
•
Skoryguj położenie rączki ( I ) przy
pomocy nakrętek ( ◊ )
•
Przykręć włącznik ( V) śrubami ( □ )
•
Właściwie umieść przymiar ( Q ) i
zabezpiecz go
•
Przyczep kółka do tylnich nóg używając specjalnych śrub (tylko Exploit 70 )
Rozkładanie:
•
Powtórz opisane wyżej czynności w odwrotnej kolejności ( najpierw część przednia a następnie tylnia )
Napełnianie wodą
Napełnij czystą wodą wannę tak aby pompka była całkowicie zakryta.
Regulacja głębokości cięcia

•
•
•

•
•
•
•
•

Przy module napędowym zablokowanym w
przewidywanym miejscu cięcia , poluzuj pokrętło
( D)
Ręcznie opuść moduł silnikowy korzystając z rączki
(E)
Zablokuj pokrętło (D)

Jeżeli potrzeba ciąć materiał dłuższy niż 55 cm dla wersji
Exploit 70 i 35 cm dla wersji Exploit 50 należy wykonać
następujące czynności :
Zwolnić moduł silnikowy pokrętłem ( D ), silnik znajdzie się
w swoim najwyższym położeniu, przesunąć silnik
maksymalnie do tyłu.
Położyć płytkę przeznaczoną do cięcia na stole.
Włączyć maszynę i poczekać aż woda chłodząca zacznie
chłodzić tarczę.
Używając rączki powoli opuszczać silnik ,tarcza zagłębi się
w płytce. Zablokuj moduł silnikowy dokręcając pokrętło ( D
Maszyna jest gotowa do cięcia.
Uwaga !
Jeżeli robisz głębokie cięcia najlepiej jest kilkakrotnie naciąć materiał ilość nacięć jest uzależniona od twardości
materiału.

)
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Ustawianie prostopadłości cięcia
Uwaga !
Sprawdź czy przymiar (A) przylega do kształtownika (H) i docisk ( C ) jest zablokowany.
Zwyczajne cięcie:
•
Dociśnij płytkę do przymiaru (A) i oporze ( B )
Wskazówka.
Aby uzyskać dokładnie prostopadłe cięcie oprzyj
precyzyjnie płytkę na przymiarze.

•

Ustaw wskazówkę ( G ) na trójkącie ( E ) na
żądany wymiar cięcia i zablokuj blokadę ( D )

Wskazówka.
Jeżeli cięcie nie jest prostopadłe:
•
Sprawdź czy przymiar ( A ) i opór ( B ) są
prostoliniowe
•
Ustaw pozycję przymiaru ( A ) kręcąc śrubką
regulacyjną ( F )

Cięcie diagonalne

•
•
•

•
•

Poluzuj zacisk ( C )i ustaw przymiar pod kątem 45
stopni
Umieść trójkąt ( E ) na lewym oporze
Poluzuj blokadę (D) i ustaw wskaźnik ( G )
znajdujący się na trójkącie ( E ) na odpowiednią
wartość na linijce DIAGONAL. Zaciśnij blokady ( C ) i
( D ).
Trzymając tarczę nad powierzchnią płytki przesuń
silnikiem nad płytką pomiędzy początkiem i końcem
cięcia, tarcza wyznaczy linię cięcia
Popraw trójkąt i dociśnij blokadę ( D )

Uwaga!
Jeżeli tniesz pod innymi kątami niż 90 i 45 stopni zaznacz
linię cięcia na płytce.
Umieść płytkę przy wyłączonym silniku, włącz silnik
przeciągnij tarczę ponad płytką i upewnij się , że linia cięcia
pokrywa się z linią poprzednio wyznaczoną na płytce.
Przesuń przymiar do brzegu płytki i zablokuj go blokadą ( C ).
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Cięcie
Uwaga !
Przed włączeniem maszyny tak podnieś osłonę tarczy aby
dotykała płytki następnie ją zablokuj.
Uwaga !
Przed rozpoczęciem cięcia sprawdź czy nakrętki ( A ) i ( B )
jest dokręcona.
Aby uniknąć wyginania, odkształcania tarczy oraz
przegrzewania silnika, predkość posuwu modułu silnikowego
musi być dostosowana do twardości ciętego materiału.
Uwaga !
Jeżeli robisz głębokie cięcia najlepiej jest kilkakrotnie naciąć
materiał, ilość nacięć jest uzależniona od twardości
materiału.

•
•
•
•
•

Włącz silnik
Poczekaj aż woda zacznie chłodzić tarczę
Rozpocznij powoli cięcie, delikatnie
Podczas cięcia utrzymuj stałą prędkość
Pod koniec cięcia zmniejsz prędkość

Jeżeli końcówka płytki łamie się, naostrz tarczę.
Jeżeli to nie rozwiąże problemu spróbuj :
•
zrób 2 cm nacięcie na jednym końcu płytki
•
odwróć płytkę i zrób cięcie aż do poprzednio wykonanego 2 cm cięcia
Uwaga !
Podczas cięcia pamiętaj o instrukcjach zawartych w rozdziale “Stanowisko pracy”
Uwaga !
Sprawdź czy w maszynie jest odpowiednia ilość czystej wody i zakrywa ona pompkę.
Brudna woda może spowodować nieprawidłowe działanie maszyny i uszkodzić pompkę.
Użyj pokrętła aby regulować ilość dostarczanej wody.
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Cięcie pod kątem 45 stopni

•
•

Poluzuj nakrętkę (A) ( z przodu i z tyłu ) obróć
ramię prowadzące do końca i zablokuj śruby.
Ustaw silnik w taki sposób aby tarcza znajdowała
się na linii cięcia

Uwaga !
Sprawdź przed cięciem czy nakrętka ( A ) i ( ( B ) są
zablokowane.
Uwaga !
Przed obróceniem ramienia sprawdź czy tarcza nie
zawadza o jakieś części maszyny lub cięty materiał.

•
•
•
•

Umieść płytkę , która ma być fazowana glazurą do
góry na stole i sprawdź czy dobrze przylega do
przymiaru ( C )
Sprawdź czy tarcza jest w jednej linii z
powierzchnią glazurowaną
Dociśnij trójkąt ( D ) do płytki i zablokuj zaciskiem
(E)
Wykonaj próbne cięcie korygując go przez
odblokowanie i zablokowywanie zacisku ( E )

Aby dobrze wykonać cięcie pod kątem 45 stopni, tarcza
musi być dobrze naostrzona; jeżeli nie będzie dobrze
naostrzona cięcie będzie wykonane po łuku i nie w jednej
linii do powierzchni glazurowanej.
Jeżeli końcówka płytki łamie się, naostrz tarczę.
Jeżeli to nie rozwiąże problemu spróbuj :
•
jeżeli chcesz fazować stronę ( F ) zrób 2 cm
nacięcie na stronie ( G ) płytki
•
odwróć płytkę i fazuj stronę ( F ) płytki
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Konserwacja
Uwaga !
Pamiętaj aby przed czynnościami konserwacyjnymi wyłączyć maszynę.
Czyszczenie maszyny
Zawsze czyść maszynę wilgotną gąbką. Nigdy nie używaj wody pod ciśnieniem.
Utrzymuj ramię prowadzące w czystości. Nie używaj oleju.
Oliwienie
Regularnie oliw łożyska.
Czyszczenie zbiornika

•
•
•
•
•

Usuń oba blaty
Usuń wodę wyciągając korek ( A )
Usuń pozostałości po cięciu
Dokładnie oczyść filtr pompki
Aby nie porysować farby , nie używaj do
czyszczenia ostrych narzędzi

Napełnianie zbiornika
Nalej czystej wody w takiej ilości aby zakryła pompkę.
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Wymiana tarczy

•
•
•
•
•
•
•
•

Wymontuj plastikową osłonkę zapobiegającą
chlapaniu
Poluzuj śruby i wymontuj osłonę tarczy
Włóż klucz ampulowy w otwór kryzie (kołnierzu)
Odkręć śrubę mocującą tarczę kluczem 19 mm, kręć
zgodnie z ruchem wskazówek zegara.
Zamontuj tarczę sprawdzając kierunek ruchu tarczy
na samej tarczy i na obudowie .
Sprawdź czy dysk jest dobrze założony , dokręć
kołnierz.
Załóż osłonę tarczy
Poruszaj ręcznie tarczą aby sprawdzić czy założona
jest poprawnie.

Uwaga !
Pamiętaj aby założyć plastikową osłonkę zapobiegającą
chlapaniu.
Uwaga !
Pamiętaj aby naostrzyć tarczę po kilku cięciach.
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Usuwanie uszkodzeń
Uwaga !
Pamiętaj aby przed jakimikolwiek czynnościami wyłącz maszynę i opróżnij wannę z wody.
Wymiana pompki

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Usuń blaty
Opróżnij wannę z wody
Odkręć śrubę ( B ) i usuń pompkę
Otwórz pokrywę głównego silnika
Odłącz kable zasilające pompkę
Odłącz wężyk odprowadzający wodę
Wymień uszkodzoną pompkę na nową, podłącz
przewody
Załóż pokrywę głównego silnika sprawdzając czy
przewody są prawidłowo ułożone .
Podłącz wężyk odprowadzający wodę .
Połóż pompkę na właściwym miejscu i przykręć
śrubę ( B )

Wymiana wyłącznika
Uwaga !
Pamiętaj aby przed jakimikolwiek czynnościami wyłącz
maszynę i opróżnij wannę z wody.

•
•
•
•
•
•

Otwórz pokrywę
Odłącz kable zasilające
Odkręć śruby zabezpieczające wyłącznik ( A ) i
wymień wyłącznik
Przykręć śruby ( A )
Podłącz przewody
Zamknij pokrywę

Wymiana wyłącznika termicznego
Uwaga !
Pamiętaj aby przed jakimikolwiek czynnościami wyłącz
maszynę i opróżnij wannę z wody.

•
•
•
•
•
•

Odkręć dwie śruby ( B )
Usuń wyłącznik
Odłącz przewody
Wymień wyłącznik
Podłącz przewody
Przykręć śruby
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Złomowanie
Maszynę należy złomować segregując części wg materiału z jakiego zostały wykonane.
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