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BRUKSANVISNING 
Flisskydd till svarv 

SLS-106-600 

 

 
Tillämpningar 
Skyddet är avsett att monteras som flisskydd i svarvar med vilka 
man bearbetar arbetsstycken med en diameter på högst 600 mm. 
 
Dimensioner 
Skyddsplåtens storlek är 510 x 460 mm. Den har ett fönster av 
polykarbonat (PC), fönsteröppningen är 380 x 285 mm. Längden 
på det yttre skaftet i skaftsystemet är antingen 650 mm, och det 
inre 445 mm. Skyddet väger totalt cirka 12 kg. 
 
Montering 
Skyddet kan monteras med hjälp av en separat, maskinspecifik 
fästanordning. Fästanordningen monteras på den bakre delen av 
svarvsläden. Montera skyddets skaftsystem i anordningen med två 
M10-skruvar. När du ska positionera fästanordningen 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 leden kan skyddsplåten vändas och vinklas i önskad position med fästspaken. Höjdjusteringen av 
skyddsplåten görs med gasfjäderavlastare genom att trycka handtaget i botten. När handtaget frisläpps, låses skyddsplåten på den 
önskade höjden. Positioneringen i sidled görs genom att man vänder skyddsplåten. I foten på skaftsystemet finns en friktionsbroms 
som förhindrar spontana rörelser i sidled. 
 
 
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 gasfjädern 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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