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BRUKSANVISNING 
Flisskydd till radialborrmaskiner 

SKS-214- 
 
 

 
 

Tillämpningar 

Skyddet är avsett att monteras som flisskydd i radialborrmaskiner. 

 

Dimensioner 

Skyddsplåtens storlek är 550 x 355 mm. Skyddsplåten har tre fönster av 

polykarbonat (PC). De har storlekarna 270 x 200 mm (1 st.) och  

200 x 100 mm (2 st.). 

 

De horisontella skaftens ledavstånd är 330 mm och 220 mm utgående från 

skyddskåpan. Längden på den lodräta rörelsens linjära skena är 1 000 mm, 

vilket möjliggör en lodrätt rörelse om 660 mm. Skyddet väger totalt cirka 

22 kg. 

 

Montering 

Du kan själv montera skyddet i sidan på radialborrmaskinens växellåda. 

Använd M10-skruvar vid monteringen. På fästkonsolen finns en stegvis 

sidojustering på 140 mm. När du ska positionera fästkonsolen ska du se till 

att det finns tillräckligt med justeringsutrymme för skyddsplåten. I oklara 

situationer ska du kontakta tillverkaren. 

 

Användning 

Med hjälp av den låsbara kulleden är det möjligt att vrida skyddsplåten till önskad position. Höjdjusteringen av skyddsplåten görs 

med hjälp av den lodräta skenan. Skenan låser sig själv med 60 mm mellanrum. Positioneringen i sidled görs genom att man håller 

fast i skyddsplåten. 

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 eller om avlastare har gått sönder, måste de skadade delarna bytas ut 

mot nya. 

Garantin gäller i två år från inköpsdatumet och omfattar inte PC-plåten. 
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