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 BRUKSANVISNING 
Skydd till träsvarvar 

TSK-306 
 
 
Tillämpningar 
Skyddet är avsett att monteras som skydd i träsvarvar. 
 
Dimensioner 

Själva skyddsplåten har storleken 800 x 500 mm. Det förzinkade horisontella 
röret har måttet 1 800 mm och de lodräta rören cirka 800 mm. Skyddet 
väger cirka 15 kg. 
  
Montering 
Du kan själv montera skyddet på bakdelen av maskinen, antingen i ramen eller i 
mindre maskiner på bordet. Använd till exempel M10-skruvar vid 
monteringen. Välj fästpunkten så att skyddet i sitt stängda läge täcker 
svarvchucken. Fästkonsolen och ramröret har goda justeringsmöjligheter. 

Vid sista skruven det horisontella röret på de vertikala rören med de 
medföljande självgängande skruvar. 

I oklara situationer ska du kontakta tillverkaren. 

Anslutningsanvisningarna beträffande mikrobrytaren medföljer om skyddet är 
utrustat med mikrobrytare. 
 
Använding 
Skyddet går att vända uppåt genom att man trycker på spaken. När spaken 
frigörs, stannar skyddsplåten i den önskade positionen. Skyddets skyddsplåt 
kan lätt positioneras i den önskade positionen i horisontellt läge genom att man 
lyfter i nederkanten på framsidan och därefter flyttar skyddet i sidled. Den här 
åtgärden är bland annat avsedd för situationer då man skålsvarvar, då pinolen 
inte används. När skyddet i dessa lägen är vid skenans vänstra kant, kan man 
från den högra sidan enkelt komma åt att svarva koppen. 

Observera att om skyddet är utrustat med en mikrospak, känner den inte av 
horisontella rörelser. 
 

Kontroll och underhåll 

För att bibehålla god sikt finns det skäl att rengöra skyddsplåten. För rengöring av skyddsplåten rekommenderar vi att du använder 

ett milt handdiskmedel och till avtorkning ska du använda en mikrofiberduk. 

Om skyddsplåten är svårt repad eller trasig, ska den bytas ut mot en ny. Om skyddet har skadats, till exempel om ramröret har 

blivit skevt, måste de skadade delarna bytas ut mot nya. Skyddsplåten måste den bytas ut med 3–4 års mellanrum. 

Vid behov måste det förzinkade horisontella röret rengöras, för att skyddet ska kunna positioneras i horisontellt läge. 

Garantin gäller i två år från inköpsdatumet. 

Keuruun FinnSafety Oy 

Manöverspak för 
rörelse i höjdled 

Fästkonsol 
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