
GHILOTINĂ PENTRU PAVELE BATMATIC T31 / T41 

CITIȚI & SALVAȚI ACESTE INSTRUCȚIUNI 

Traducere din limba engleză 
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Informații de securitate 
Instrucțiuni de instalare 

În conformitate cu: CE 98/37 – 2006/42/CE – 2001/95/CE 

Informații generale: 

• Ghilotina pentru pavele Batmatic T41 este concepută și fabricată în conformitate cu standarde

solide. Acest produs a fost proiectat cu atenție pentru scopul propus. Nu trebuie modificat în

niciun fel. Orice modificare poate anula aprobările și asigurarea dvs.privind produsul.

• Înainte de a utiliza Ghilotina pentru pavele Batmatic T41, aceste informații trebuie citite cu

atenție și înțelese. Vă recomandăm să păstrați această fișă pentru consultări ulterioare.

• La recepționarea Ghilotinei pentru pavele Batmatic T41, aceasta trebuie să fie inspectată dacă

nu există eventuale deteriorări.

• Utilizarea sa trebuie încredințată unei persoane competente care, dacă are îndoieli, trebuie să

se adreseze managerului direct.

Instrucțiuni de utilizare 

• Ghilotina pentru pavele Batmatic T41 trebuie poziționată pe o suprafață rigidă, astfel încât să

nu poată obstrucționa personalul sau utilajele.

• Ghilotina este destinată să taie cărămizi din beton și argilă, pavele și blocuri de piatră.

Deoarece aceste produse variază foarte mult, ar fi prudent să testați elementul care urmează

să fie tăiat și să determinați eficacitatea acestuia.

• Produsele trebuie să fie de o grosime uniformă și casante, astfel încât să permită ”ruperea”.
Ghilotina pentru pavele Batmatic T41 funcționează prin introducerea produselor care urmează

să fie tăiate de-a lungul unei linii stabilite de lamă.

• Linia de tăiere este destinată să ofere tăieturi comerciale de precizie, ”ruperile” nu sunt

intenționate.

• Poziționați pavela la nivel și centralizat la lama inferioară a liniei de tăiat. Coborâți maneta de

operare la aproximativ mijlocul poziției și ajustați șuruburile de reglare pentru a coborî lama

superioară astfel încât să ia contact cu pavela.

• Apăsați cu putere în jos pe manetă pentru tăiere.

• Când este necesar, reglați șuruburile de reglare prin ”metoda aproximărilor succesive” pentru a

se potrivi cu produsul care urmează a fi tăiat.

• Îndepărtați cu grijă resturile și praful de cărămidă.

Instrucțiuni de Utilizare și de Siguranță 

• Recomandăm ca operatorul să poarte OCHELARI DE PROTECȚIE sau alte echipamente de
protecție adecvate pentru ochi și față.

• Mănușile sunt, de asemenea, recomandate ca și protecție împotriva așchiilor și colțurilor ascuțite
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din piatră. 

 
 
 
Întreținere 

 

• Nu conţine piese care să poată fi reparate de către utilizator. În cazul în care devine necesară 

înlocuirea oricărei părți, consultați persoana cu competențe în domeniu. 

• Lamele de schimb sunt disponibile la fel ca majoritatea celorlalte componente. 
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