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BRUKSANVISNING 
Flisskyddssystem till svarv 

SLS-103- 
 

 

Tillämpningar 

Systemet är avsett att skydda operatören från flisor och 

bearbetningshinder som slungas ut samt att förhindra att de 

fastnar i chucken. Flisskyddssystemet passar i närmast alla 

spetssvarvar. 

Dimensioner 

Flisskydd: 

Skyddsplåtens storlek är 525 x 470 mm. Den har ett fönster 

av polykarbonat (PC). Storleken på öppningen är 330 x 

420 mm. Diametern på arbetsstycket som ska bearbetas får 

vara högst 500 mm (650 mm med flisskydd med förlängd 

glasram). 

Chuckskydd: 

Skyddet är avsett för chucken vars största chuckdiameter är 

maximalt 400 mm. Chuckskyddet är 200 mm brett. 

 

Montering 

Monteringsanvisningarna finns i en separat bilaga. 

 

Användning 

Chuckskyddet och flisskyddet kan justeras i önskad position med hjälp av styrskenan. Chuckskyddets mikrokåpa förhindrar att 

chuckskyddet kan flyttas till höger om chucken (men den går dock att skjuta åt vänster) och positionerar chuckskyddet på rätt 

plats. Använd handtaget för att justera skyddsplåten till önskad vinkel. 

 

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. Kontrollera skruvarnas 

åtdragning regelbundet. Mikrospakens funktion måste testas regelbundet. (Till exempel en gång per vecka) 

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