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1 ОСНОВНИ УКАЗАНИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ 
 
ТR 201 E е проектирана изключително за рязане на плочки, главно на строителния обект. 
Използване по начин, различен от указания от производителя, ще се счита за противоречащо на 
предписанията. Производителят не носи отговорност за каквито и да било щети, произлизащи от това. 
Всички рискове се поемат изцяло от ползвателя. Използване съгласно предписанията означава 
спазване на инструкцията за експлоатация и съобразяване с изискванията за технически преглед и 
обслужване.  
 

1.1 Символи 
 
Важни предупреждения и съвети са показани върху машината със символи. Следните символи, 
поставени на машината, означават: 
 

  
Прочетете инструкцията за експлоатация 

 
Носете средства за защита на слуха 

  
Носете средства за защита на ръцете 

 
Носете средства за защита на очите 

 

 

Посока на въртене на диска  
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1.2 Табелка с технически данни 
 
Следните важни данни можете да намерите на табелката, прикрепена към машината: 
 
 
 
 

  
 
 

 

1.3 Указания за безопасност за някои фази на работа 
 
Преди започване на работа 

 Преди започване на работа, запознайте се с работната обстановка в мястото на използване на 
машината. Работната обстановка включва: препятствия на площадката за работа и маневриране, 
здравина на пода, необходимост от предпазни приспособления на строителния обект, свързана с 
обществени пътища на преминаване, и достъп до медицинска помощ в случай на инцидент. 

 Поставете машината върху равна, здрава и стабилна основа! 

 Редовно проверявайте дали дискът е монтиран правилно. 

 Незабавно демонтирайте повредените или силно износени дискове, тъй като те могат да 
застрашат оператора по време на въртене.  

 Материалът, който ще се реже, трябва да се държи здраво върху масата, така че да се изключи 
възможността за неочаквано преместване по време на рязане.  

 Винаги режете с поставен предпазител на диска. 

 Монтирайте в машината само диамантени дискове NORTON с непрекъснат ръб! Използването на 
други инструменти може да доведе до повреда на машината! 

 Четете спецификацията на дисковете внимателно, за да изберете правилния инструмент за вашето 
приложение. 

 Използвайте предпазни очила BS2092 в съответствие с Процеси №8 от Наредбата за защита на 
очите 1974, Наредба 2(2) Част 1. 

 
Включване на машината към електрическата мрежа 

 Винаги изключвайте машината и вадете щепсела от електрическата мрежа преди извършване на 
каквато и да е работа по машината. 

 Изпълнявайте всички електрически връзки по безопасен начин, за да предотвратите контакт на 
жици под напрежение с пръски вода или влага. 

 Когато машината се използва с вода, е ЗАДЪЛЖИТЕЛНО да заземите машината правилно. Ако 
имате съмнения, оставете квалифициран електротехник да провери. 

 При инцидент можете да спрете машината чрез натискане на червения бутон.  

 При повреда или спиране на машината без очевидна причина, изключете главното 
електрозахранване. Само квалифициран електротехник има право да разследва проблема и 
поправи повредата.  

  

Код на машината Модел на машината 

Сериен номер 

Година на 

производство 

Мощност 

Тегло 

Мощност 

Макс. диаметър 

на диска 

Стандарт за 

безопасност 

Скорост на диска 

Диаметър 

на отвора 

Тип 
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2 ОПИСАНИЕ НА МАШИНАТА 
 

Всяка модификация, която може да доведе до промяна в оригиналните характеристики на машината, 
може да бъде извършена единствено от Saint-Gobain Абразиви, които трябва да потвърдят, че 
машината продължава да бъде в съответствие с предписанията за безопасност. 
 

2.1 Кратко описание 

Машина за рязане на плочки ТR 201 E е проектирана за издръжливост и висока производителност при 
мокро и сухо рязане на широка гама плочки на строителния обект. 
 
Както при всички други продукти CLIPPER, операторът веднага ще забележи вниманието към детайла 
и качеството на материалите, използвани в конструкцията. Машината и нейните компоненти са 
сглобени по високи стандарти, за да се гарантира дълъг живот и минимална необходимост от 
поддръжка.  
 

2.2  Предназначение 

Машината е проектирана за мокро и сухо рязане на широка гама плочки. Тя не е проектирана за рязане 
на дърво или метали.  
 

2.3 Разположение на компонентите на машината 
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Корпус (1) 
Корпусът е изработен от алуминий и стомана, за да се постигне здравина и издръжливост. Сгъваемата 
стойка с 4 крака гарантира стабилност по време на рязане. 
 
Режеща глава (2) 
Алуминиева конзола с прецизно направляване. Върху конзолата са разположени електрическият 
двигател, водачите и дисковият предпазител. Главата може да бъде накланяна за рязане с ъгли от 0 до 
45°. 
 
Предпазител на диска (3) 
Блокът на дисковия предпазител с възможност за монтиране на диск с диаметър до 200mm е изцяло 
затворен, но външният капак може да бъде демонтиран за достъп до диска. Той предлага максимална 
защита за оператора и подобрена видимост върху обработвания материал.  
 
Водно охлаждане (4) 
Охлаждащата система включва: 

 Потопяема механична водна помпа 

 Пластмасова смукателна тръба, подаваща вода от ваната към режещата глава. 

 Вадеща се пластмасова тава с голям обем, разположена под работната маса, за да се ограничи 
разхода на вода. 

 
Електродвигател (5) 
Еднофазов двигател с мощност 900W. Ключът ВКЛ./ИЗКЛ. служи също и за авариен бутон.  
 

2.4 Технически данни 
 

Електродвигател 900W 
Напрежение 230V 
Степен на защита IP 54 
Макс диаметър на диска 200 mm 
Отвор 25,4 mm 
Скорост на въртене на диска 2950 min-1 
Диаметър на фланеца 50 mm 
Максимална дълбочина на рязане, mm  
0° 35 mm 
45° 25 mm 
Дължина на рязане, mm 650 mm 
Диаметър на фланеца 70 mm 
Ниво на звукова налягане 72 dB (A) (ISO EN 11201) 
Ниво на звукова енергия 80 dB (A) (ISO EN 3744) 
  
Размери на машината (дълж. х шир. х вис.) 930 x 470 x 1200 mm 
Тегло  
Машина, комплект 35 kg 
Готова за работа (с вода) 45 kg 
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3 МОНТАЖ И ПУСКАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ 
 
Машината се доставя напълно окомплектована. Тя е готова за работа след монтаж на диамантения 
диск и след свързване към подходящ източник на електрозахранване. 
 

3.1 Монтаж на сгъваемата стойка 
 

 Повдигнете машината от страната на дръжките (противоположна на режещата глава) и разгънете 
краката. След това повдигнете от другата страна и разгънете другите два крака. Уверете се, че 
кабелът и водният маркуч не са попаднали между машината и ваната за вода.  

  
  

 Поставете фиксиращата планка върху щифта и затегнете копчето, за да не се сгъват краката. 

  
 

3.2 Монтаж на дръжките 
 

 За лесно повдигане на машината, монтирайте двете дръжки с болтове отстрани. 

 
 

3.3 Монтаж на режещата глава 
 

 Монтирайте дръжката на режещата глава с два винта. 
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 Трябва да демонтирате режещата глава като отвиете копчето, което придържа главата към една 

от колоните на машината. 

 

 

3.4 Монтаж на колелцата за преместване 
 

 За лесно придвижване на машината, монтирайте колелцата с два крилчати винта от долната 
страна на краката, разположени в противоположния на дръжките край.  

 
 
3.5 Монтаж на системата за водно охлаждане 
 

 Монтирайте кабела, включително маркуча за вода по продължение на направляващата релса на 
режещата глава. 

 
 

 Монтирайте водната помпа във ваната, както и запушалката.  
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3.6 Монтаж на инструмента 
 
С TR 201 E могат да се използват единствено дискове NORTON е непрекъснат ръб с максимален 
диаметър 200mm.  
Всички използвани инструменти трябва да бъдат избрани според тяхната максимална допустима 
скорост на рязане за максималната допустима скорост на въртене на машината.  
Преди монтаж на нов диск в машината, изключете машината от ключа и от източника на 
електрозахранване. 
 
За да монтирате нов диск, следвайки стъпките по-долу: 

 Разхлабете трите винта, които държат външния капак на дисковия предпазител и го свалете. 

 
 

 Разхлабете шестостенната гайка на вала на диска, която държи свалящия се външен фланец, с 
19mm гаечен ключ. 

 
 

 Свалете външния фланец. 

 Почистете фланците и вала на диска и прегледайте за износване. 

 Монтирайте диска върху вала, като се уверите, че посоката на въртене е правилна (проверете 
стрелката на дисковия предпазител). Неправилната посока на въртене води до бързо затъпяване 
на диска. 

 Сменете външния фланец на диска. 

 Затегнете шестостенната гайка. 

 Затегнете трите винта (1), които държат външния капак. 
 
Отворът на диска трябва да отговаря точно на диаметъра на вала. Пукнатият или повреден отвор 
представлява опасност за оператора и за машината. 
 

3.7 Свързване с електрическата мрежа 
 
Проверете дали: 

 Напрежението/вида захранване отговаря на данните, посочени на табелката на двигателя.  

 Електрозахранващата мрежа има заземяване в съответствие с наредбите за безопасност.   

 Захранващите кабели са със сечение поне 2.5 mm2 на фаза.   
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3.8 Монтаж на водача 
 
Водач за рязане под ъгъл 

 

Поставете ограничителя за материала на масата. 
Вкарайте водача в ограничителя върху масата. 
Нагласете водача в желаната позиция преди да 
затегнете винтовете. 
 

 

Страничен водач 

 

Поставете водача върху масата. 
Леко затегнете двете копчета. 
Плъзнете водача на необходимото разстояние от 
линията на рязане. 
Силно затегнете двете копчета. 

 

3.9 Система за водно охлаждане 
 

 Напълнете ваната с чиста вода до 1cm под горния ръб. 

 Уверете се, че водата се подава правилно към диска, тъй като недостатъчното количество вода 
може да доведе до преждевременно износване на диамантения диск.  

 Водната помпа никога не трябва да работи без вода. Винаги проверявайте дали има достатъчно 
вода във ваната и допълвайте, ако е необходимо. 

 При опасност от замръзване, изпразнете системата за водно охлаждане.  
 

3.10 Включване на машината 
 
Свържете машината към електрическата мрежа. Можете да я включите като натиснете зеления бутон 
на ключа. Натиснете червения бутон, за да спрете машината. Червеният бутон служи също и като 
авариен бутон.  
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4 ТРАНСПОРТИРАНЕ И СЪХРАНЕНИЕ 
 

4.1 Обезопасяване за транспорт 
 
Преди транспортиране на машината винаги сваляйте диска и изпразвайте ваната. Фиксирайте 
режещата глава към една от колоните с помощта на копчето. 
 

4.2 Неизползване за дълго време 
 
Ако машината няма да се използва дълго време, вземете следните мерки: 

 Почистете цялостно машината. 

 Изпразнете системата за водно охлаждане. 

 Извадете водната помпа от ваната и я почистете обстойно. 
 
Мястото на съхранение на машината трябва да бъде чисто, сухо и с постоянна температура.  
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5 РАБОТА С МАШИНАТА 
 

5.1 Работно място 

5.1.1 Разполагане на машината 
Махнете от работното място всичко, което може да попречи на работния процес! 
Уверете се, че работното място е достатъчно добре осветено! 
Спазвайте изискванията на производителя относно свързването на машината към електрическата 
мрежа! 
Разполагайте кабелите така, че да няма опасност да бъдат повредени от работата на машината! 
Уверете се, че имате постоянна добра видимост върху работното място, така че да можете да се 
намесите в работния процес по всяко време! 
Не допускайте външни хора до работното място, за да осигурите безопасна работа. 
 
5.1.2 Пространство, необходимо за работа и обслужване 
Оставете свободни 2m пред машината и 1,5m около нея за работа и обслужване. 
 

5.2 Методи на рязане 

За да използвате машината правилно, застанете с лице към нея, с едната си ръка върху режещата 
глава, а с другата – върху плочката, която трябва да се отреже, като я придържате към ограничителя. 
Винаги дръжте ръцете си далеч от движещия се диск.  
 

5.3 Рязане под ъгъл 
 
Можете да режете под ъгъл от 0 до 45° като сменяте наклона на главата. За тази цел: 

 Разхлабете двете копчета, които държат главата, за да я наклоните до желания ъгъл.  

 Затегнете отново двете копчета. 
 

5.4 Общи препоръки за рязане 
 

 С машината могат да се режат само плочки с максимални размери 650х400х15mm и максимално 
тегло 3kg. 

 Преди да пристъпите към работа, уверете се, че инструментът е здраво закрепен! 

 Изберете правилния инструмент съгласно препоръките на производителя в зависимост от 
обработвания материал, работната процедура (сухо или мокро рязане) и изискваната ефективност. 

 Уверете се, че ваната съдържа достатъчно количество вода.  

 Нагласете водача на желаната ширина и ъгъл на рязане, като използвате двете скали на работната 
маса, за да го разположите правилно.  

 Не претоварвайте двигателя. Машината не е проектирана за непрекъсната работа.  
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6  ПОДДРЪЖКА И ОБСЛУЖВАНЕ 
 
За да гарантирате трайно качество на рязане с ТR 201 E, придържайте се към следния план за 
поддръжка на машината: 
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Цялата машина Оглед (общ вид, 
херметичност) 

     

Почистване      

Фланец и приспособления за 
закрепване на диска 

Почистване      

Вентилатори за охлаждане на 
двигателя 

Почистване      

Вана за вода Почистване      

Корпус на двигателя Почистване      

Достъпни винтове и гайки Затягане      

 
Поддръжка на машината 
Винаги извършвайте поддръжката след изключване на машината от електрозахранването. 
 
Смазване 
ТR 201 E използва лагери с доживотна смазка. По тази причина машината не се нуждае от смазване. 
 
Почистване 
Машината ще работи по-дълго, ако я почиствате обстойно в края на всеки работен ден, особено 
водната помпа, ваната за вода, двигателя и фланеца на диска.  
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7 НЕИЗПРАВНОСТИ: ПРИЧИНИ И РЕШЕНИЯ 
 

7.1 Процедура за откриване на причината за неизправност 
 
В случай на проблем по време на работа с машината, изключете я от ключа и от електрозахранването. 

Всички работи по електрическата система или захранването на машината се извършват само от 

квалифициран електротехник.  

 

7.2 Насоки за отстраняване на неизправности 
 

Проблем Възможна причина Решение 

Двигателят не работи. Няма захранване. Проверете електрозахранването (напр. 
бушон). 

Сечението на захранващия 
кабел е твърде малко. 

Сменете захранващия кабел. 

Неизправност в захранващия 
кабел. 

Сменете захранващия кабел. 

Неизправност в ключа. ВНИМАНИЕ: Може да се поправя само 
от квалифициран електротехник. 

Неизправност в двигателя.  Сменете двигателя или се свържете с 
производителя на двигателя.  

Върху диска няма вода. Няма достатъчно вода във 
ваната. 

Напълнете ваната с вода. 

Системата за захранване с 
вода е запушена. 

Почистете системата за захранване с 
вода. 

Водната помпа не работи. Сменете помпата. 

 

7.3 Електрическа схема 
 

 
  

Щепсел 

Кафяв 

Ключ 

Жълт 

Двигател 

Защита от 
претоварване 

Син 
Водна 
помпа 

Жълт/Зелен 

Жълт/Зелен 

Син 

Кафяв 

Кондензатор 
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7.3 Отдел Обслужване на клиенти 
 
При поръчка на резервни части, посочвайте следните данни: 

 Сериен номер (7-цифрен) 

 Код на частта или номер на позицията на схемата 

 Точно наименование 

 Необходим брой части 

 Адрес на доставка 

 Посочвайте ясно начина на доставка като например „Експресно“ или „С въздушен транспорт“. Без 
конкретни указания ние ще изпратим частите по избран от нас начин, който не винаги е най-
бързият.  

 
Точните указания ще предотвратят проблемите и грешките при доставка.  
Ако не сте сигурни, изпратете ни повредената част. 
При гаранционен иск, частта винаги трябва да се връща за преглед.  
Резервни части за двигателя могат да се поръчат от производителя на двигателя или от негов 
дистрибутор, което често е по-бързо и по-евтино.  
 
Машината е произведена от  Saint-Gobain Abrasives S.A.  

190, Bd. J.F.Kennedy  
L- 4930 BASCHARAGE  
Grand-Duché de Luxembourg.  
Tel. : 00352-50401-1  
Fax : 00352- 50 16 33  
http://www.construction.norton.eu  
e-mail: sales.nlx@saint-gobain.com 
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За гаранционни искове и техническа помощ се обръщайте към местния дистрибутор, където можете 
също така да поръчате машини, резервни части и консумативи: 
 

Benelux and France: 
From Saint-Gobain Abrasives S.A. 
Free telephone numbers: 
Belgium : 0 800 18951 
France: 0 800 90 69 03 
Holland: 0 8000 22 02 70 
e-mail: sales.nlx@saint-gobain.com 
 

Germany 
Saint-Gobain Diamond Products GmbH 
Birkenweg 45-49, 
D-50389 WESSELING 
Tel : (02236) 8911 0 
Fax : (02236) 8911 30 
e-mail: sales.ngg@saint-gobain.com 
 

Spain 
Saint-Gobain Abrasivos S.A. 
C/. Verneda del Congost s/n 
Pol.Ind. El Pedregar 
E-08160 MONTMELÓ (Barcelona) 
Tel: 0034 935 68 68 70 
Fax: 0034 935 68 67 14 
e-mail: Comercial.sga-apa@saint-gobain.com 
 

Austria 
Saint-Gobain Abrasives GmbH 
Telsenberggasse, 37 
A-5020 SALZBURG 
Tel : 0043 662 43 00 76 77 
Fax : 0043 662 43 01 75 
e-mail: office@sga.net 
 

United Kingdom 
Saint-Gobain Abrasives Ltd. 
Doxey Road 
Stafford 
ST16 1EA 
Tel : 0845 602 6222 
Free fax : 0800 622 385 
e-mail : nortondiamonduk@saint-gobain.com 
 

Italy 
Saint-Gobain Abrasivi S.p.A. 
Via per Cesano Boscone, 4 
I-20094 CORSICO-MILANO 
Tel: 0039 02 44 851 
Fax : 0039 024 51 01 238 
e-mail : Norton.edilizia@saint-gobain.com 
 

Hungary 
Saint-Gobain Abrasives KFT. 
Banyaleg Utca 60B 
H-1225 BUDAPEST 
Tel: ++36 1 371 2250 
Fax: ++36 1 371 2255 
e-mail: nortonbp@axelero.hu 
 

Poland 
Saint-Gobain Diamond Products Sp.zO.O. 
AL. Krakowska 110/114 
PL-00-971 WARSZAWA 
Tel: 0048 22 868 29 36 
Tel/Fax: 0048 22 868 29 27 
e-mail: norton-diamond@wp.pl 
 

Czech Republic 
Norton Diamantove Nastroje Sro 
Vinohrdadska 184 
CS-13000 PRAHA 3 
Tel: 0042 0267 13 20 21 
Fax : 0042 0267 13 20 21 
e-mail : norton.diamonds@komerce.cz 
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