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Opis

W poniższym przykładzie zastosowania opisano cięcie płyty warstwowej  
o grubości 60 mm za pomocą ręcznej pilarki tarczowej TS 75 EBQ. 

Jako okładziny zewnętrzne hal, np. budynków magazynowych, centrów logistycz-
nych, hal produkcyjnych, pawilonów handlowych itp. stosowane są często płyty  
warstwowe. Dwie zewnętrzne warstwy stalowe są połączone w sposób 
uniemożliwiający przesunięcie z izolacyjnym rdzeniem z twardej pianki 
poliuretanowej (PUR). Warstwy zewnętrzne wykonane są ze stali ST 37  
o grubości 0,6 mm, cynkowane ogniowo i powlekane folią (specjalny rodzaj 
lakierowania). Dostarczane są w postaci gładkiej, z tłoczonymi liniami,  
lub z profilami trapezowymi. 
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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

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 cięcia płyt warstwowych niezbędne są następujące maszyny oraz wypo-
sażenie pomocnicze:
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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 do kanałów stalowych i płyt sandwich (493351).  •
Kierunki obrotów tarczy pilarskiej oraz maszyny muszą być zgodne
Założyć kołnierz zewnętrzny i dokręcić śrubę •

Przełożyć dźwignię FastFix do położenia spoczynkowego •
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C
Przygotowanie/ustawienie

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 wskazującą linię cięcia.

Zamocować płytę warstwową na stole, na kozłach drewnianych   •
lub na innych elementach za pomocą ścisków śrubowych.  
(Alternatywa: ułożyć na podłodze na podkładkach drewnianych  
o grubości ok. 15 cm lub na kantówkach).

Zgodnie z potrzebą narysować na płytach linię cięcia. •

Ustawić szynę prowadzącą na linii cięcia i zamocować za pomocą   •
ścisków śrubowych lub dźwigniowych na elemencie obrabianym.

Podłączyć wąż ssący do zagłębiarki. •
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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 ręczną pilarkę tarczową na szynie prowadzącej.   •
Ustawić prędkość obrotową na stopień 3–4 i przeciąć płytę warstwową  
z umiarkowanym posuwem.

Uwaga:
Wymagania związane z obróbką płyt warstwowych:

Używać odpowiedniej tarczy pilarskiej Festool. •

Stosować okulary ochronne, rękawice robocze oraz ew. fartuch ochronny  •
(aby zapobiec zranieniom).

Nacinać powoli – nie zagłębiać narzędzia skokowo w elemencie   •
obrabianym.

Ustawić prędkość obrotową na stopień 3–4 i wybrać niską prędkość  •
posuwu.

Pracować z zastosowaniem odsysania. •
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