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BRUKSANVISNING 
Slipmaskinsskydd 

HKS-1-, HKS-2-, HKS-2-NV/NO 
 
 
 

        
 

     HKS-2-600, HKS-2-800, HKS-1-           HKS-2-NV (band till vänster) 
                 HKS-2-NO (band till höger) 
   
 
                                                                              
Tillämpningar 
Skyddet är utrustat med LED-ljus och är avsett att monteras som gnistskydd på slipmaskiner. 
 
 

Dimensioner 
Storleken på skyddsplåtarna (2 st.) är 260 x 280 mm. PC-plåten har storleken 170 x 200 mm. Längden på det inre skaftet i 
skaftsystemet är 290 mm och det yttre 320 mm. Längden på det horisontella röret, som är fäst i det inre skaftet, är 600/800 
mm. Skyddet väger totalt cirka sju kilo. 
 
 
Montering 
Skyddet kan monteras bakom själva slipmaskinens slipstenar, i maskinramen. Använd två stycken M8- eller M6-skruvar till 
monteringen. När du ska positionera fästkonsolen ska du se till att det finns tillräckligt med justeringsutrymme på djupet för 
skyddsplåtarna. I oklara situationer ska du kontakta tillverkaren. 
 
En separat extrakonsol (svart) medföljer skyddet och den är avsedd att fästas vid dammsugarens mittenskarvar med M6- eller 
M8-skruvar. (Obs! Använd inte för långa skruvar.) 
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                                  Normal monteringsmetod                       Montering med hjälp av extrakonsolen 
 
 
 
Användning 
Med hjälp av kullederna som låses med t-handtag kan skyddsplåtarna vridas i önskad position. Den horisontella positioneringen av 
skyddsplåten görs också genom att lossa på t-handtagen. Höjden på skyddsplåtarna justeras med hjälp av spakhandtaget i skaftet. 
 
 
Kontroll och underhåll 
För att bibehålla god sikt finns det skäl att rengöra skyddsplåten. Om skyddsplåtens PC-plåt är svårt repad eller trasig, ska den 
bytas ut mot en ny. Vi rekommenderar att du torkar av PC-plåten med en mikrofiberduk och ett milt handdiskmedel. Om skyddet 
har skadats, till exempel om skaftsystemet har blivit skevt, måste de skadade delarna bytas ut mot nya. 
 
Garantin gäller i två år från inköpsdatumet och omfattar inte PC-plåten. 
 
 
Keuruun FinnSafety Oy 
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