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BRUKSANVISNING 
Skydd till radialborrmaskiner 

SKS-505-1, SKS-505-2 

 
                        
Tillämpningar 

Skyddet är avsett att monteras som flisskydd i 

radialborrmaskiner. Det skyddar operatören från flisor 

som slungas ut och oljestänk. 

 

Dimensioner 

SKS-505-1: 

Storleken på den faktiska skyddsplåten är 260 x 280 mm. 

Skyddsplåten har ett fönster av polykarbonat (PC), 

fönsteröppningen är 170 x 200 mm. Skyddets totala 

dimensioner är 500 x 860 x 170 mm och den totala 

vikten är cirka 4 kg. 

SKS-505-2: 

Storleken på den faktiska skyddsplåten är 520 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.). Skyddets totala dimensioner är 600 x 960 x 

200 mm och den totala vikten är cirka 6 kg. 

  

Montering 

Du kan själv montera skyddet i sidan av maskinen på framdelen. Använd två M8-skruvar till monteringen. Positioneringen av 

fästkonsolen måste göras så att skyddsplåten på samtliga sidor hamnar på samma avstånd från spindeln. För att underlätta 

monteringen går skyddet att justera både lodrätt och vågrätt. 

Användning 

Skyddsplåten låses i sitt bruksläge framför spindeln. Om du lyfter från undersidan av axeln, öppnas skyddsplåten 180° mot den 

vertikala axeln. 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 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. 
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