
1/5

Opis

W niniejszym przykładzie zastosowania opisano sposób dokładnego przy-
cinania stalowego kanału kablowego o wymiarach 130 x 68 mm za pomocą 
ręcznej pilarki tarczowej TS 75 EBQ.
 
Przewody elektryczne, telefoniczne, sieci komputerów itp. są dzisiaj najczę-
ściej układane przez przedsiębiorstwa przemysłowe i rzemieślnicze  
w systemach kanałów instalacji elektrycznej, wykonywanych często ze stali. 

Podczas instalacji lub montażu pracownik staje często w obliczu problemu, 
jakim jest skrócenie kanału kablowego lub też jego precyzyjne ucięcie pod 
skosem.
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Nazwa Nr zamów.

Zagłębiarka TS 75 EBQ Plus 561182

Szyna prowadząca FS 1400/2 491498

4x ścisk dźwigniowy  FS-HZ 160 491594

4x szybki zacisk MFT-SP 488030

Odkurzacz mobilny CTM 26 E 583848

Stół wielofunkcyjny MFT/3 495315

Chwytacz iskier D 50 FL 484733

Tarcza pilarska z zębem płaskim 210x2,2x30 F36 493351

Chwytacz iskier zapobiega przedostawaniu się do odkurzacza gorących 
iskier, powstających podczas cięcia. Montowany jest na odkurzaczu mobil-
nym pomiędzy otworem wlotowym a przyłączem węża ( patrz rys. 502/02).

B
Urządzenia/wyposażenie

Do przycięcia kanału kablowego niezbędne są następujące maszyny oraz 
wyposażenie pomocnicze:

C
Przygotowanie/ustawienie

Czynności przygotowawcze na stole wielofunkcyjnym

W celu sprawdzenia kąta ogranicznika należy opuścić szynę prowadzącą  
w taki sposób, aby przylegała do ogranicznika.
Za pomocą kątownika należy zmierzyć kąt 90° stopni pomiędzy liniałem 
ogranicznika a szyną prowadzącą i w razie potrzeby wyregulować.

W tym celu należy odkręcić śrubę 1, ustawić dokładnie kąt 90° i ponownie 
przykręcić śrubę. 

Aby zapewnić większą stabilność podczas obróbki stalowego kanału kablo-
wego, należy wykonać drewnianą wkładkę „1”  
Wypełnia ona całą przestrzeń wewnętrzną kanału, usztywniając go w ten 
sposób podczas cięcia.
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Wymiana tarczy pilarskiej

Odłączyć maszynę od sieci •
Odchylić dźwignię FastFix •
Przesunąć blokadę włącznika do góry i wcisnąć mechanizm pilarki w dół,  •
aż do zatrzaśnięcia

Odkręcić śrubę za pomocą klucza imbusowego •
Wyjąć tarczę pilarską •
Oczyścić kołnierz •
Założyć tarczę pilarską do stalowych kanałów kablowych (493351).   •
Kierunki obrotów piły tarczowej oraz maszyny muszą być zgodne
Założyć kołnierz zewnętrzny i dokręcić śrubę •

Przełożyć dźwignię FastFix do położenia spoczynkowego. •

Luz prowadnicy

Przy pomocy zielonych pokręteł mimośrodowych na płycie podstawy   •
ręcznej pilarki tarczowej wykasować luz w stosunku do szyny prowadzą-
cej.

Maszyna powinna dać się przesuwać po szynie prowadzącej bez większego 
oporu.

Naciąć zabezpieczenie przeciwodpryskowe przy szynie prowadzącej.

Zabezpieczenie przeciwodpryskowe szyny prowadzącej jest nacinane  •
podczas przejścia roboczego.

Należy w tym celu ustawić wskaźnik głębokości cięcia na 15 mm. •

W tym celu należy wcisnąć wskaźnik głębokości cięcia na skali   •
i równocześnie ustawić na żądaną głębokość.

Naciąć zabezpieczenie przeciwodpryskowe na całej długości.
Dzięki temu krawędź zabezpieczenia przeciwodpryskowego jest  
ustawiona dokładnie w stosunku do tarczy pilarskiej i może tym samym 
służyć jako krawędź wskazująca linię cięcia.
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E
Sposób postępowania

Cięcie ukośne pod kątem 45 ° 

Ustawić prowadnicę kątową z obrotnicą na stole wielofunkcyjnym pod  •
kątem 45°, rys. 502/10.

Ułożyć równo stalowy kanał kablowy przy prowadnicy, rys. 502/11.  •

Założyć szynę prowadzącą, rys. 502/12. •

Ustawić wysokość szyny prowadzącej odpowiednio do kanału kablowego,  •
rys. 502/13.

Podłączyć odkurzacz mobilny do zagłębiarki, rys. 502/14. •

502/13

502/10

502/11

502/12

502/14



5/5

Prezentowany przykład zastosowania jest sprawdzonym i wypróbowanym w praktyce 
sposobem postępowania. Jednak różne warunki i parametry występujące w rzeczywi-
stości są całkowicie poza naszym wpływem. Dlatego wykluczamy udzielanie wszelkich 
gwarancji. Stąd też nie mogą być wysuwane przeciwko nam jakiekolwiek roszczenia 
prawne. W każdym przypadku należy postępować zgodnie ze wskazówkami dotyczący-
mi bezpieczeństwa i instrukcją obsługi, dołączanymi do każdego produktu.

www.festool.pl

Ustawić prędkość obrotową na stopień 4-5, włączyć maszynę i przeciąć  •
kanał kablowy z niską prędkością posuwu, rys. 502/15.

Wskazówka:

1. Cięcia pod kątem 90° wykonywane są w sposób analogiczny. 

2. Do tarczy pilarskiej załączono wskazówki dotyczące bezpieczeństwa oraz 
użytkowania, których należy koniecznie przestrzegać! 

3. Kanał kablowy można zamocować jeszcze bardziej niezawodnie dzięki 
zastosowaniu elementów mocujących MFT-SP (wyposażenie dodatkowe).
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