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BRUKSANVISNING 

Spindelskydd till borrmaskin 
KSL-MDG-, KSL-U-KV- 
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                       KSL-U-KV-               KSL-U-KV-                       KSL-U-KV-  
                (Option 1)                (Option 2)                        (Option 3) 
 
 

 

 

 

Tillämpningar 

Skyddet är avsett att användas som spindelskydd i pelarborrar. 
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Dimensioner 
 
KSL-MDG  
Skyddets totala dimensioner är 195 x 280 x 165 mm. Beroende på monteringsbandet väger skyddet cirka 2-3 kilo. 
 

KSL-U-KV- 
Skyddets totala dimensioner är 235 x 370 x 560 mm. Längden på skyddsplåtens fästskaftsystem är 430 mm. Skyddet väger cirka 
2,3 kilo. 
 

 
Skyddsplåtar 

PL 
Bredden på den tvådelade PETG-skyddsplåten, som fungerar som skydd, är 120, 160 eller 200 mm. Ihoptryckt är den 145 mm 
hög och utdragen är den 250 mm hög. 

ST 
Bredden på den tvådelade skyddsplåten av stålgaller, som fungerar som skydd, är 120 mm. Ihoptryckt är den 145 mm hög och 
utdragen är den 250 mm hög. 
 
 
Montering 

Skyddet kan monteras i sidan på den främre delen av själva maskinen, bakom växellådan eller runt spindelrörets krage (Obs! Ej runt 
den roterande delen.). Använd två M6-skruvar till monteringen. Positioneringen av fästkonsolen måste göras så att den tvådelade 
skyddsplåten på samtliga sidor hamnar på samma avstånd från spindeln. Skyddet kan justeras, vilket underlättar monteringen. I 
oklara situationer ska du kontakta tillverkaren. Anslutningsanvisningarna beträffande mikrobrytaren medföljer om skyddet är 
utrustat med mikrobrytare. 
 
 
Användning 

Skyddsplåten låses i sitt bruksläge framför spindeln. Om du lyfter från undersidan av axeln, öppnas skyddsplåten 180° åt vänster. I 
dessa fall är det möjligt att byta ut bladet och arbetsstycket. Ett skydd som är utrustat med mikrobrytare förhindrar att maskinen 
startar såvida inte skyddet är helt satt i bruksläge. Skyddet får inte användas som brytare. 
 

 
 
Kontroll och underhåll 

För att bibehålla god sikt finns det skäl att rengöra skyddsplåten. Om skyddsplåten (PL) är svårt repad eller trasig, ska det bytas ut 
mot ett nytt. Om skyddet har skadats, till exempel om fästskaftet har blivit skevt, måste de skadade delarna bytas ut mot nya. 
Skyddsplåten (PL) måste den bytas ut med 3–4 års mellanrum. Om skyddet är utrustat med en mikrobrytare, måste dess funktion 
kontrolleras regelbundet. (Till exempel en gång per vecka.) 
 
Garantin gäller i två år från inköpsdatumet och omfattar inte skyddsplåtsparet. 
 
 
 
 
Keuruun FinnSafety Oy 
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