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Телескопична шлифовъчна машина на РОКАМАТ

Инструкция за работа
Ел. мотор – 2600 – 10000 об./мин.

Работна глава: 400 – 1700 об./мин.

220V / 900W / 4.3A

Захранващо напрежение: Преди да пристъпите към работа с РОКАМАТ, убедете се,
че захранващото напрежение отговаря на указателната табелка. Машината е приспособена да работи с
променливо напрежение 220V. Моторът на РОКАМАТ има двойна изолация. Според изискванията на CEE и VDЕ

той е снабден с двукабелен проводник (без заземителен кабел). Машината също може да се подключва към
незаземен контакт(щекер). Корпусът на мотора не трябва да се разпробива (например: за да се поставят табелки),
тъй като това може да елиминира ефективността на двойната изолация.
Пускане и спиране на машината: За да пуснете машината натиснете(бутнете) плъзгащия ключ напред, докато
се заключи. Тогава ще се вижда индекса “ l ” . За да спрете машината, натиснете надолу повдигнатия край на
плъзгащия ключ, за да се върне към началната позиция. Електронният регулатор на скоростта е в задната част
на мотора.
Предпазен съединител: Предавателната кутия на РОКАМАТ е оборудвана с автоматичен предпазен
съединител. Той предпазва до голяма степен ел.мотора и зъбните колела от повреди, породени от
претоварване, удължава живота на дисковете (шайбите) за шлайфане и гъвкавите валове, а също така
намалява риска от наранявания на работното място.
Обслужване: За да се предотврати натрупване на замърсявания от вътрешната страна на ел.мотора, в
резултат на дълга употреба, почиствайте машината редовно със сгъстен въздух през прорезите на капака на
мотора.
Графитни четки: Когато графитните четки се износят, автоматичният изключвател ще прекъсне тока към
ел.мотора и той ще спре. Затова не е необходимо постоянно да се проверяват четките за износване или
счупване. За да смените графитните четки, отстранете двете половини на капака на ел.мотора. ВНИМАНИЕ! –
ПЪРВО ИЗКЛЮЧЕТЕ ЗАХРАНВАНЕТО! Повдигането на края на спиралната пружина на четката прави
възможно изваждането и. За да подмените четките, издърпайте клемата на кабела на четката от контакта на
държача. Използвайте само графитни четки на РОКАМАТ # 37/0. Задължителна е замяната и на двете четки
едновременно. Убедете се, че четките се движат свободно в държача.
Почистване и проверка: След всяка замяна на графитните четки, ел.моторът на РОКАМАТ внимателно трябва
да се огледа и почисти. Препоръчва се при установяване на нередности ел. моторът да се върне на
производителя или ремонтните работи да се извършват в специализиран сервиз.
Ремонт: Обърнете внимание, че ремонтът на електрическите части следва да бъде извършен само от
правоспособни техници. Моля опишете точно открития от Вас проблем.
Обслужване: Монтиране на опорния диск на главата на телескопа на РОКАМАТ: Велкрото дава възможност за
лесно поставяне и снемане на всеки диск. Закрепи засмукващата тръба към края на телескопната тръба за
отвеждане на праха. Започнете да обработвате повърхността с по-ниска скорост, за да придобиете усещане за
работа с машината. Прилагайте само лек натиск с шлайфащата глава върху обработваната повърхност.
Внимание! Използвайте шлифовъчната машина само в комбинация с прахосмукачка!
Спазвайте инструкциите за предотвратяване на инциденти.
Нивото на шум при работа може да достигне 85 dB – Носете антифони!
Използване по предназначение: Машината на РОКАМАТ е подходяща само за сухо шлифоване на равни или
леко неравни повърхности, хоросанови мазилки, дърво, синтетични повърхности, немагнитни метали,
стоманени плочи и други подобни, гладки или емайлирани повърхности. Потребителят е отговорен за щетите
причинени поради използване не по предназначение. Моля използвайте само оригинални дискове и резервни
части на РОКАМАТ, тъй като в противен случай РОКАМАТ няма да носи отговорност за евентуални щети.
Важно! Осигуряване на дългосрочна експлоатация
Тъй като някои от зъбните колела са направени от синтетика за олекотяване на конструкцията, е необходимо
когато загрее машината да се направи пауза с цел нейното охлаждане. Гъвкавият вал и зъбните колела не
подлежат на гаранция, тъй като се считат за разходни части. Не подпирайте телескопа от към страната на
шлифовъчния диск, тъй като има опасност от усукване!
Замяна на гъвкавия вал: Натиснете бутона на капака на предавателната кутия от страната на ел.мотора и
извадете гъвкавия вал, а също така натиснете вътрешния или външния бутон на съединителния преходник и
извадете втората част на гъвкавия вал. Двата отвора на бутоните на втората част на гъвкавия вал се използват
за нагласяне на дължината на вала (жилото), водещ към изолиращата пластмасова тръба. Дължината на
гъвкавия вал трябва да осигурява свободно движение, за да се предотвратят евентуални деформации.
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Основни правила за безопасност
Прочетете и запазете тези инструкции!
Неспазването на всички инструкции, изброени по-долу, може да причини токов
удар, пожар или сериозни наранявания.
1) Работно място
а) Поддържайте работното място чисто и добре осветено. Неподредени и тъмни работни помещения могат да
доведат до инциденти.
б) Не работете с ел. инструменти в експлозивна среда, в това число: наличие на запалими течности, газове или
прах. Ел. инструметите могат да образуват искри, които да запалят праха или изпаренията.
в) Не допускайте присъствие на деца и наблюдатели, докато работите с ел. инструменти. Поради отвличане на
вниманието Вие може да загубите контрол.
2) Електробезопасност
а) Щепселите на ел. инструментите трябва да съответстват на щекерите. Никога не модифицирайте щепселите
на ел. инструментите. Не използвайте никакви адаптори със заземени ел. инструменти. Немодифицирани
щепсли и съответстващите им щекери намаляват риска от токов удар.
б) Избягвайте контакт на тялото със заземени повърхности, като тръби, радиатори, печки и хладилници. Рискът
от токов удар нараства, ако тялото Ви е заземено.
в) Не излагайте ел. инструментите на дъжд или влага. Попадналата в инструмента вода увеличава риска от
токов удар.
г) Не използвайте кабела не по предназначение. Не използвайте кабела, за да носите инструмента. Не
дърпайте кабела, за да изключите уреда. Дръжте кабела далеч от източници на топлина, масла, остри предмети
или движещи се части. Повредени или усукани кабели повишават риска от токов удар.
д) При работа с ел. инструмента навън изпозвайте удължител, подходящ за работа на открито. Използването
на подходящ кабел намалява риска от токов удар.
3) Лична безопасност
а) Бъдете нащрек, следете какво правите и бъдете благоразумни, когато работите с ел. уреди. Не използвайте
ел. инструменти, когато сте уморени или сте под въздействие на алкохол, лекарства или дрога. Един момент на
разсеяност може да доведе до сериозни наранявания.
б) Използвайте безопасно оборудване. Винаги носете антифони. Използването на противопрашна маска,
неплъзгащи се обувки, шапка и антифони намалява риска от нараняване.
в) Внимавайте при пускане на дадения инструмент. Убедете се, че ключът на уреда е в изключено положение,
преди да го влкючите към мрежата. Преместването на ел.инструмента с пръст на спусъка може да предизвика
инциденти.
г) Отстранете всички монтажни и регулиращи инструменти преди да включите ел.инструмента. Ключове или
регулиращи инструменти, допрени до въртящи се части на ел.инструмента могат да доведат до наранявания.
д) Не бъдете прекалено самоуверени. Поддържайте по време на работа правилната стойка и баланс. Това
дава възможност при неочаквани ситуации да упражните контрол върху машината.
е) Обличайте се подходящо. Не носете разпуснати дрехи или бижута. Пазете косите, дрехите и ръкавиците си
далеч от движещи се части. Те могат да бъдат захванати от движещите се части.
ж) Ако машината е приспособена за свързване с устройства за изсмукване на праха, убедете се, че те са
свързани правилно. Използането на такива устройства намалява риска от заболяване.
4) Електроинструменти – експлоатация и подръжка
а) Не претоварайте ел.инструмента. Използвайте ел.инструмента по предназначение. Правилният
инструмент ще свърши работата по добре и по-безопасно, ако се използва по предназначение.
б) Не използвайте ел.инструмента, ако пусковият му ключ на работи.Такъв инструмент е опасен, не може да
бъде контролиран и трябва да се поправи преди да се използва.
в) Издърпайте щепсела от захранването, преди да извършите някакви настройки, замяна на аксесоари и ако
сте приключили работата. Подобни превантивни мерки намаляват риска от внезапно пускане на инструмента.
г) Складирайте неизпозваните ел.инструменти извън обсега на деца и не позволявайте на неспециалисти и
незапознати с инструкциите да ползват ел. инструментите. Те са опасни в ръцете на необучени хора.
д) Обслужване: Проверете за неправилно поставяне или заклещване на движещите се части, както и за счупени
части или за други условия, които могат да повлияят на работата им. Поправете ги преди употреба. Много
инциденти се причиняват от лошо обслужване.
е) Използвайте ел.инструментите и аксесоарите в съответствие с инструкциите и по предназначение,
като вземете предвид условията и естеството на работата. Използването им не по предназначение може да
доведе до злополука.
5) Сервиз
а) Погрижете се за това, вашите ел.инструменти да се ремонтират от квалифицирани специалисти,
използващи само оригинални резевни части. Това ще гарантира тяхната безопасност при обслужване.
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РОКАМАТ- Мотор (нов)
(РОКАМАТ-универсал: от сериен #3000)
(РОКАМАТ –специализирана филц-машина: от сериен # 759)

Арт.#
1/0
2/0
2/1
2/2
2/3
2/4
3/0
4/0
5/0
6/0
7/0
8/0
9/0
10/0
11/0
12/0
13/0
14/0
15/0
16/0
17/0
18/0
19/0
20/0
21/0
22/0
23/0
24/0
26/0
27/0
28/0 "
30/0
31/0
32/0
33/0
34/0
35/0
36/0
37/0
38/0
39/0
40/0
41/0
42/0
44/0
45/0
46/0

Наименование
Отвор за раменния колан
Корпус на трансмисията
Контактен бутон
Пружина
Шайба
Затягащ болт
Шестоъгълна самозатягаща гайка
Корона и пиньон
Шайба
Съчмен лагер
Въздухоохвеждащ диск
Комутатор 220 V
Съчмен лагер
Гумен маншон
Капак
Винт
Гайка, законтрящи шайби
Шайба
Шайба
Междинна част
Фланец със сачмен лагер
Винт с кръгла глава
Шпиндел
Предпазен съединител с пиньон
Кожух на трансмисията
Адапторен вал
Винт с гайка
Сегментна шайба
Плъзгащ се ключ
Заключваща лента
Вентилаторно колело
Кабелна скоба
Винт
Капак на мотора от две части
Кабелен предпазител
Кабел
Бобина 220 V
Корпус на мотора
Графитни четки без държач (5 х 10 х 16 mm) 220 V
Kабелче (жичка)
Графитни четки с държач (5 х 10 х 16 mm) 220 V
Ключ
Електрическо устройство
Раменен колан
Шайба
Шайба
Клемов предпазител
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Каmmегег GmbH
Резервни части на РОКАМАТ-Мотор
(РОКАМАТ- Универсална машина започваща от сериен номер: 3000)
(РОКАМАТ- Специализирана филц- машина започваща от сериен номер: 759)
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Kammerer GmbH – Продукти на РОКАМАТ
Телескоп с работна глава за шлифоване – версия 2008
(за шлифоване на груби повърхности – започващ от сериен # 2871)

Списък на частите 2011
Арт. #

Наименование

610
610/1
610/2
610/3
610/4
631
632
633
636
637
638
639
640
641
642
643
645
646
651
653
656
657
658
660
662
663
664
666
678
685
686
687
688
689
692
693
694
696

Основен (носещ) диск, комплект.
Основен (носещ) диск с лепка (без подложка от пореста гума-дунапрен)
Подложка от пореста гума (дунапрен)
Шайба
Болт за гумената подложка
Втулка
Реглажна шайба 0,5 мм
Предпазен пръстен
Телескопна тръба
Вилица
Скоба на телескопната тръба
Болт със скрита глава за скобата на телескопа
Накрайник на телескопната тръба за отвеждане на праха
Водач на бронята на гъвкавия вал
Съединителна втулка за бронята на гъвкавия вал
Прозрачна броня на гъвкавия вал
Жило на гъвкавия вал 570мм
Заключваща пружина(контра)
Сляп нит
Прикрепваща метална пластина
Държач на вала
Задвижващо зъбно колело
Задвижвано зъбно колело с вътрешен стоманен венец
Лагер
Пръстеновидна скоба за лагера
Болт
Болт за капака
Болт
Държач (скоба) за гъвкавия вал
Кожух за отвеждането на праха с двойка отвори (без втулката) вкл. плъзгащия се пръстен
Плъзгащ се пръстен
Пружина
Болт за пружината
Държач на пружината
Корпус на главата с двойка конични зъбни колела (вкл. задвижващото зъбно колело)
Капак с изпускателни отвори
Отвеждащ гофриран шланг с втулка
Реглажна шайба – 0,3мм

680

Пласмасов съндък

Гъвкав вал 2 м за телескопа
671
672
673
674
675

Месингова съединителна втулка за жилата
Жило на втората част на гъвкавия вал
Броня на втората част на гъвкавия вал
Заключваща пружина(контра)
Гъвкав вал (комплект)
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РОКАМАТ-Резервни части за телескопична шлифовъчна машина
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Декларация за съответствие с европейските стандарти
Производител: Каmmerer GmbH
Ап deг В 1О / Postfach 1103
D-75196 Remchingen - Wilf.

Продукт: РОКАМАТ – Телескопна шлифовъчна машина
Телескопна шлифовъчна машина на РОКАМАТ бе произведена в съответствие със следните европейски
изисквания:
-

Директива 73/23/ЕЕС на Европейската икономическа общност от 19.02.1973г. за уеднаквяване на
законоустановените норми между държавите членки относно употребата на електрическото оборудване
в определените за волтажа граници.

-

Директива 89/336/ЕЕС на Европейската икономическа общност от 03.05.1989г. за уеднаквяване на
законоустановените норми между държавите членки относно електромагнитната съвместимост.

-

Директива 98/37/ЕЕС на Европейската икономическа общност от 14.06.1989г. за уеднаквяване на
законоустановените норми между държавите членки за машините и съоръженията.
Както и всички съпътстващи допълнения и изменения.

Съответствието на дадения продукт с нормите на тази директива се удостоверява със спазването на следните
стандарти:
-

По директива 72/23/ЕЕС – европейски стандарт EN 50144 - издание 02/96

-

По директива EMC 89/336/EEC - европейски стандарт EN 55014-1 - издание 12/93
EN 55014-2 - издание 10/97
EN 61000-3-2 - издание 03/96
EN 61000-3-3 - издание 03/96

-

По директива 98/37/ЕЕС за машините- европейски стандарт EN 50144 - издание 02/96

Издадено от: : Каmmerer GmbH
Ап deг В 1О / Postfach 1103
D-75196 Remchingen - Wilf.

Remchingen - Wilf., 01.01.2008г.

Подпис:

B. Kammerer

Инструкция за монтиране на шлифовъчни дискове на телескопа

