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Tüüp HWS-STYRO-CUT 230

Professionaalidele mõeldud, penoplasti käsilõikur Styro-Cut 230 
– on väike, kompaktne, aga üsnagi praktiline elektriline käsitööriist 
vahtplastist (EPS, XPS) materjalide lõikamiseks.
Temperatuuri reguleerimise võimalus.
Lõikamine ilma prahti tekitamata.

Tehniline informatsioon:

- Umbes 4-6 sekundi järel lõikamiseks valmis
- Toitepinge: 230 V – 50 Hz
- Võimsus: max. 230W
- Temperatuuri reguleerimise võimalus
- Sisselülitamise indikaatortuli
- Kaitseisolatsioon
- Toitekaabli pikkus 3 m
- Tera temperatuur max.: 500° C
- Väiksem tööaja kulu
- Kaal: 0,6 kg. 1,5 kg koos  

Põhikomplekt:

Käsilõikur Styro-Cut 230
Lõiketera Type DSS-250 pikkusega 250 mm
Lõiketera Type DSS-220 pikkusega 220 mm
Puhastushari
L – kuuskantvõti
Kompaktne kandekohver

Lõiketerad:

Type CN-14, curved
For 14 mm grooves

Type CN-20 curved
For 20 mm grooves

Type CN-26 curved
For 26 mm grooves

Type CR-20 curved
For 20 mm grooves
With depth guide

Type CS-20 curved
For 20 mm grooves
With depth guide

Connector socket cutter
Typ D68-61
For cutting holes Ø 68 mm

Type C-100
For boards
up to 100 mm (4’’)

Type C-140
For boards
up to 140 mm (5.5’’)

Type C-160
For boards
up to 160 mm (6.3’’)

Type C-180
For boards
up to 180 mm (7.1’’)

Type C-200
For boards
up to 200 mm (7.9’’)

Type C-230
For boards
up to 230 mm (9.1’’)

Type DSS-200
For boards
up to 180 mm (7.1’’)

Type DSS-250
For boards
up to 230 mm (9.1’’)

Type DSS-220
For boards
up to 200 mm (7.9’’)
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STYRO-CUT 230 on mõeldud ainult polüstüreeni ja kõva vahtplasti lõikamiseks, eelkõige nendest materjalidest fassaadi-, katuseisolatsiooni- ja 

keldriisolatsiooniplaatide lõikamiseks. Lõiketerade töötemperatuuri valimisel on peetud silmas just neid materjale. Ärge kasutage seadet teiste 

materjalide lõikamiseks. Lõikamise käigus tekkida võivad aurud on võimalik eemaldada, kui töötada väljatõmbeventilaatoriga ruumis. ÄRGE LÕIGAKE 

selle seadmega PVC-materjale ega PVC-kihtidega materjale, sest nende lõikamisel tekivad tervist kahjustavad aurud.

 - Seadme puutumine selle kasutamise ajal võib põhjustada raskeid põletushaavu.

 - Tera temperatuur: max. ca. 500°C (reguleeritav).

 - Lõikuri pidev pikaajaline kasutamine põhjustab terade deformeerumist.

 - Ärge toetage seadet ühegi pinna vastu, kui selle lõiketerad ei ole täielikult maha jahtunud.

 - Ärge lühistage seadme pea juures paiknevaid klambreid. Ärge lühistage metallosadega lõiketerasid.
 - Lõiketera vahetamiseks alati ühendage seade toiteallikast lahti.

 - Alati ühendage seade toiteallikast lahti kui ei kasuta.

Kasutamine

1. Keerake seadme pea küljes paiknevad kinnituskruvid lahti.

2. Valige plaadi paksusele sobiv lõiketera, millega oleks tagatud kogu lõikekuumuse ärakasutamine plaadis.

3. Sisestage lõiketera klambrite vahele.

4. Keerake neli kinnituskruvi kruvikeerajaga (seadmega kaasas) kinni. Kontrollige alati, et kinnitus oleks korralik.

5. Enne seadme vooluvõrku ühendamist kontrollige seadme andmesildilt nõutud pinget.

6. Seadme käivitamiseks vajutage päästikule. Töötemperatuur saavutatakse 10-sekundise kuumutamise järel.
7. Seadme võimsust on võimalik reguleerida reguleerimisnupu abil.

 - Vastupäeva (vasakule) keeramine = vähem võimsust
 - Päripäeva (paremale) keeramine = rohkem võimsust
 - Täisvõimsus: LED-tuli on püsivalt punane. Võimsuse vähendus: LED-tuli vilgub. Ülekoormus: LED-tuli ei põle.
Märkus. Liiga suure võimsuse kasutamisel kuumeneb lõiketera üle. Kasutage ainult nii palju võimsust, kui on 
vaja lihtsaks lõikamiseks. Lõiketera ei tohi hõõguda. Seda tuleb katsetada vahtplastplaadi katsetüki peal.

8. Lükake lõiketera sujuvalt läbi plaadi, ilma oluliselt surumata. ÄRGE KASUTAGE JÕUDU. Lõikekiirus oleneb 
plaadi paksusest.

9. Lõiketera saab puhastada, kuni see on soe, messingist harja abil.

Lõiketera liiga kõrge temperatuuri vältimiseks ärge hoidke seadet pidevalt sisselülitatuna. Laske teral kasutamise ajal jahtuda. 
Märge "katkendlikuks töötamiseks 12s/48s" tähendab, et seade ei ole mõeldud pidevalt töös hoidmiseks, vaid katkendlikuks (lühiajaliseks) 
käitamiseks.

Kasutuselt kõrvaldamine
Seadet ei tohi visata majapidamisjäätmete hulka. Kasutuskõlbmatuks muutunud seade tuleb kasutuselt kõrvaldamiseks toimetada tarnijale, 
tootjale või sobivale jäätmekäitlejale.

Garantii
HSGM GmbH annab sellele seadmele (välja arvatud lõiketerad) üheaastase garantii, mis hakkab kehtima ostukuupäeval. Garantii katab materjali- ja 
tootmisdefektid. Garantii muutub kehtetuks seadme sobimatu kasutamise, demonteerimise, parandamise või muutmise korral omaniku või volitamata 
kolmandate isikute poolt.

Seade vastab asjaomastele EL-i direktiividega kehtestatud nõuetele 
2004/108/EC „EMC Directive“
2006/95/EC „Low Voltage Directive “
Seetõttu on see seade tähistatud CE-märgiga

Sisselülitamise LED-tuli

Otsikute erinevad läbimõõdudErinevad kinnitused

Seadmel on universaalne klamberkinniti, mis võimaldab kasutada erineva 

läbimõõduga ühendusotstega lõiketeri (C-100, CN-14, CN-20, CN-26, CR-20, 

CS-20). Ühel kinnitusklambril on kaks erineva läbimõõduga

pesa. Kinnitusklamber on võimalik lihtsasti lahti kruvida, et seda pöörata 

erinevate lõiketerade täiuslikuks kinnitamiseks.

Võimsuse regulaator
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