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BRUKSANVISNING 

Spånskydd till svarv 
SLS-109-250, SLS-109-300, SLS-109-400, SLS-109-500 

 

Dimensioner 

SLS-109-250: 

Skyddsplåtens storlek är 340 x 440 mm. Den har ett fönster av 

polykarbonat (PC). Storleken på öppningen är 280 x 285 mm. 

Ramrörets längd är 500 mm. Skyddet väger totalt cirka 14 kilo. 

SLS-109-300 och SLS-109-400: 

Skyddsplåtens storlek är 440 x 440 mm. Den har ett fönster av 

polykarbonat (PC). Storleken på fönsteröppningen är 380 x 285 mm. 

Ramrörets längd är 500 mm. Skyddet väger totalt cirka 16 kilo. 

SLS-109-500: 

Skyddsplåtens storlek är 550 x 530 mm. Den har ett fönster av 

polykarbonat (PC). Storleken på fönsteröppningen är 450 x 360 mm. 

Ramrörets längd är 650 mm. Skyddet väger totalt cirka 30 kilo. 

 
Tillämpningar 
Skyddet är avsett att användas som spånskydd i svarvar. Den maximala diametern på de arbetsstycken som bearbetas beror på 
modellen; 
SLS-109-250 maximalt 250 mm SLS-109-300 maximalt 300 mm 
SLS-109-400 maximalt 400 mm SLS-109-500 maximalt 500 mm 
 
Montering 
Skyddet kan monteras på den bakre delen av själva svarvsläden, fäst antingen lodrätt eller horisontellt med hjälp av fästkonsolen. 
Använd två M10-skruvar till monteringen. Höjden på skyddsplåten kan justeras steglöst med hjälp av det fårade ramröret. Den 
horisontella positioneringen görs från fästet på ovansidan av ramröret. I oklara situationer ska du kontakta tillverkaren. 
 
Användning 
Skyddsplåten har två lägen: i bruksläget är skyddsplåten utdragen över arbetsstycket som bearbetas, mot den främre delen av 
släden. Under inställningen kan skyddsplåten vändas uppåt/bakåt med handtaget. I dessa fall blir det enklare att byta 
arbetsstycke och blad. 
 
Kontroll och underhåll 
För att bibehålla god sikt finns det skäl att rengöra skyddsplåten. Om skyddsplåtens säkerhetsglas är svårt repat eller 
trasigt, ska det bytas ut mot ett nytt. Om skyddet har skadats, till exempel om spaksystemet har blivit skevt eller om 
gasfjädern har gått sönder, måste de skadade delarna bytas ut mot nya. Kontrollera skruvarnas åtdragning 
regelbundet. 
 
Garantin gäller i två år från inköpsdatumet och omfattar inte PC-plåten. 
 
Keuruun FinnSafety Oy 
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