Korte handleiding draadsnijkop 4”
Veiligheidsvoorzieningen
 De machine mag enkel bediend worden door volwassenen die vertrouwd zijn met de
gebruiksinstructies. Lees steeds de handleiding volledig door alvorens te starten.
 Draag de nodige beschermingsmiddelen zoals aangegeven op bovenstaande iconen.
 Besteed aandacht aan de veiligheid op de werkplek. Verwijder obstakels en respecteer de
gevarenzone rond het toestel.
 Het is ten strengste verboden de draaiende onderdelen aan te raken met de handen.
Gebruiksaanwijzingen (zie Figuur 1)
 Instellen diameter: Zet de snijkop op de grond of werkbank met de aandrijfas naar boven. Trek de
knoppen "A" aan beide zijden van de snijkop uit en draai de schijf naar links of naar rechts. Eén
van beide knoppen zal de aanduiding van de diameter boven de kop aanduiden. Zorg ervoor dat
de knoppen terug in de voorziene gaatjes springen.
 Instellen draadlengte:
o Standaardlengte: op de as "D" laat je de bovenrand van de snijkop "B" samenvallen met de lijn
aangeduid als "start" of laat de bovenrand van de snijkop "B" aan de geleiderstang"C"
samenvallen met de middelste van de 3 lijnen. Om vlug te verstellen kan je het geheel "E" met
de hand ronddraaien tot de gewenste indicaties.Zorg er voor dat de centerplaat onderaan "H"
dan niet meedraait op de vloer.
o Om ondermaats te snijden (diepe draad) stel je "B" af op de bovenste lijn gemarkeerd (2T
under); om bovenmaats te snijden stel je af op de onderste lijn (2T over)
 Met eenzelfde stel messen kan je zowel conische als evenwijdige (parallel of boutendraad)
snijden. Daarvoor draai je de pin "J" uit en hef de geleiderstang omhoog tot je ze een halve slag
kan draaien, namelijk met de rechte sleuf naar binnen gekeerd. Zorg ervoor dat het glijblokje "K" in
de gleuf komt en duw "C" terug naar beneden. Schroef de pin terug vast.Voor conische draad draai
je de schuine sleuf over het glijblokje.
 Om de messen uit te nemen draai je de stopschroef "L" uit, trek de knoppen uit en draai naar
volledig open tot markering CD bovenaan de kop. Neem de messen uit en vervang door andere.
Steek ze op het juiste nummer en plaats de stopschroef terug.
Monteren op de aandrijfmotor.
 Neem de snijkop op en schuif de aandrijfas in de machine aan de kant van de snelspanklauw.
 Zorg ervoor dat de klauwen de as grijpen in de daartoe voorziene V-vormige inkepingen.
 Centreer achteraan en sla vervolgens de klauwplaat stevig dicht. Duw de te bewerken buis in de
snijkop tot ze vooraan alle messen raakt. Centreer de buis met de spanring "G" . Klem stevig vast
en draai de spanschroef"goed vast aan.
 Je kan nu draad snijden; schakel in op voorwaarts FOR, voeg overvloedig snijolie toe. Zorg er voor
dat de oliepan onder de snijkop staat.
 Na het doorlopen van de door u gewenste draadlengte stop je de machine. vooraleer je de messen
opent laat je de machine een volledige toer terugdraaien om de messen vrij te maken.
 VERWIJDER DE BUIS NOOIT ZONDER DE KOP VOLLEDIG GEOPEND TE HEBBEN!
 De snijkoppen zijn zo ontworpen dat ze automatisch ontkoppelen als de standaardlengte
overschreden is. Dit voorkomt vastlopen , doch het is geen schakelaar, laat het toestel dus niet
onnodig doordraaien na beëindiging van het werk!
 OM EEN VOLGENDE DRAAD TE SNIJDEN SPOEL JE DE KOP MACHINAAL TERUG NAAR DE
GEWENSTE POSITIE. MOCHT JE TE VER TERUGDRAAIEN EN HET BOVENDEEL VAN DE
SNIJKOP VAN DE REST LOSSPOELEN, DAN MOET JE DE SNIJKOP OP EEN WERKTAFEL
ZETTEN EN HET LOSGEKOMEN DEEL MET DE HAND WEER OP DE BASIS DRAAIEN EN
NIET MET DE MACHINE!

Figuur 1: overzichtstekening draadsnijkop 4"

Huurland is onder geen enkel beding verantwoordelijk over de inhoud van deze handleiding. Dit is een
extract van de originele fabriekshandleiding die op aanvraag verkrijgbaar is. Bij elke vorm van
onduidelijkheid over het gebruik van de machine onmiddellijk contact opnemen met Huurland.

