
1 

 

TR 231 GL 
ИНСТРУКЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ 
Превод на оригиналната инструкция 
 

 
 
 

 

                                                                 



VERS. 2015.07.13 TR 231_MAN_EN (Превод) 
 

2 

 
 

Декларация за съответствие 
 
 
 
 
Долуподписаният производител 

SAINT - GOBAIN ABRASIVES S.A. 
190, BD J.F. KENNEDY 
L- 4930 BASCHARAGE 

 
 
Декларира, че този продукт: 
 

Машина за рязане на плочки: TR 231 GL 230V Код: 70184641991 
 TR 231 GL 230V UK  70184644108 
    

е в съответствие със следните Директиви: 

 МАШИНИ 2006/42/CE  

 НИСКО НАПРЕЖЕНИЕ 2006/95/СЕ 

 ЕЛЕКТРОМАГНИТНА СЪВМЕСТИМОСТ 2004/108/CE  

 ШУМ 2000/14/CE  
и Европейски стандарт:  

 EN 12418 – Отрезни машини за зидарски материали и камък - Безопасност 
 

Важи за машини със сериен номер: 
70100000 
 
Място на съхранение на техническата документация: 
Saint-Gobain Abrasives 190, Bd. J. F. Kennedy 4930 BASCHARAGE, LUXEMBOURG 
 
Настоящата декларация за съответствие губи валидността си, ако продуктът бъде преустроен или 
модифициран без съгласие. 
 
Башараж, Люксембург, 01.02.2012 
[Подпис] 
Оливие Пленер 
Изпълнителен директнор 
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1 ОСНОВНИ УКАЗАНИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ 
 
ТR 231 е проектирана изключително за рязане на плочки с диамантени дискове Norton, 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 включва 
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: 
 

  
Четете 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 Опасност: риск от порязване 
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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, твърда 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 работа.  

 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. Използвайте и другите средства за защита, показани със символи, 
както и маска против прах в случай на сухо рязане. 
 

Машини с електродвигател 

 Винаги изключвайте машината от ключа и електрозахранването преди каквато и да е работа по 
нея.  

 Всички електрически връзки трябва да са изпълнени правилно, така че да се избегне контакта на 
кабели под напрежение с пръски вода или влага. 

 Когато машината се използва с водно охлаждане, е задължително тя да бъде правилно заземена. 
Оставете квалифициран електротехник да провери, ако се съмнявате. 

 Натиснете червения бутон (0) на ключа, за да спрете машината в случай на авария. 

 При повреда или спиране на машината без видима причина, изключете електрозахранването. 
Разследването на причините и поправката могат да се извършват само от квалифициран 
електротехник. 

  

Код на машината 
Модел на машината 

Сериен номер 

Година на 

производство 

Мощност 

Тегло 

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 

Машината за рязане на плочки ТR 231 е проектирана за издръжливост и висока производителност при 
мокро рязане на широка гама плочки на строителния обект. 
 
Както при всички други продукти NORTON 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 рязане на широка гама строителни и огнеупорни материали или 
плочки. Тя не е проектирана за рязане на дърво или метали.  
 

2.3 Разположение на компонентите на машината 
 

                                                                                                                                        

 

                                                                                                       

Лесно вадеща се и голяма маса за рязане 

Направляваща за рязане под ъгъл 

Двигател 1,1kW 

Интегриран удължител за големи материали 

Дълга направляваща за по-голяма точност на рязане 

Предпазител на диска 230mm 

Сгъващи се крака 

Колела за придвижване 

Накланяща се релса за 

рязане под ъгъл (от 0 до 45°) 
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2.4 Технически данни 
 

 TR 231 GL 

Номер 70184641991 70184644108 (UK) 

Електродвигател 1,1kW 

Напрежение 230V, 50 Hz 

Степен на защита IP 54 

Макс диаметър на диска 231 mm 

Отвор 25,4 mm 

Скорост на въртене на диска 2950 min-1 

  

Максимална дълбочина на рязане  

0° 45 mm 

45° 35 mm 

Дължина на рязане 1200 mm 

Диаметър на фланеца 90 mm 

Ниво на звукова налягане 71 dB (A) (ISO EN 11201) 

Ниво на звукова енергия 79 dB (A) (ISO EN 3744) 

Размери на масата (дължи. х шир.) 1200 х 565 mm 

Размери на машината (дълж. х шир. х вис.) 1860 x 600 x 1175 mm 

Тегло  

Окомплектована 72 kg 

Готова за работа (с вода) 84 kg 
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2.5 Декларация относно вибрационните емисии 
 
Декларирана стойност на вибрационните емисии съгласно EN 12096: 

Машина 
Модел/Код 

Измерена стойност на 
вибрационните емисии, m/s2 

Корекционен 
коефициент К, m/s2 

Използван инструмент 
Модел/Код 

TR 231 GL 230V  
70184641991  

<2.5 0.5 Clipper Super Gres XT 
TR 231 GL 230V UK 

70184644108  

 

 Стойността на вибрационните емисии са ниски и не превишават 2.5 m/s. 

 Стойностите са определени, прилагайки процедурата, описана в стандарт EN 12418. 

 Измерванията са извършени с нови машини. Реалните стойности могат да варират в зависимост от 
условията на строителния обект по отношение на: 

 Обработван материал 
 Степен на износване на машината 
 Липса на поддръжка 
 Неправилен избор на инструмент за конкретното приложение 
 Инструмент в лошо състояние 
 Неопитен оператор 
 и др. 

 Времето на излагане на вибрациите се базира на извършваната работа (във връзка с адекватността 
на машината/инструмента/обработвания материал/оператора). 

 При оценка на рисковете в резултат от вибрация ръка-рамо следва да вземете под внимание 
ефективната употреба на машината при номинална мощност, за един цял работен ден. Много 
често се оказва, че ефективната употреба представлява 50% от общата продължителност на работа. 
Трябва да отчетете почивките, времето за захранване с вода, подготовката за работа, времето за 
преместване на машината, времето за монтаж на диска и др. 
 

2.6 Декларация относно шумовите емисии 
 
Декларирана стойност на шумовите емисии съгласно EN ISO 11201 и NF EN ISO 3744: 

Машина 
Модел/Код 

Ниво на звуково 
налягане 

LPeq 
EN ISO 11201 

Корекционен 
коефициент К 

Ниво на звуково 
налягане LPeq 
EN ISO 11201 

Ниво на звукова 
енергия 

LWeq 
NF EN ISO 3744 

Корекционен 
коефициент К 

Ниво на звукова 
енергия LWeq 

NF EN ISO 3744 

TR 231 GL 230V  
70184641991  

79 dB(A) 2.5 dB(A) 71 dB(A) 4 dB(A) 
TR 231 GL 230V 

UK 70184644108  

 

 Стойностите са определени, прилагайки процедурата, описана в стандарт EN 12418. 

 Измерванията са извършени с нови машини. Реалните стойности могат да варират в зависимост от 
условията на строителния обект по отношение на: 

 Степен на износване на машината 
 Липса на поддръжка 
 Неправилен избор на инструмент за конкретното приложение 
 Инструмент в лошо състояние 
 Неопитен оператор 
 и др. 

 Измерените стойности се отнасят за оператор при нормална употреба, както е описано.   
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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 краката 
 

 Повдигнете машината от страната противоположна на режещата глава и разгънете краката без 
колелца. След това повдигнете от другата страна и разгънете двата крака с колелца. 

 

3.2 Монтаж на режещата глава 
 

 Трябва да освободите режещата глава като отвиете ръкохватката, която придържа главата към 

релсата на машината. 

 

3.3 Монтаж на инструмента 

За работа с машината TR 231 използвайте само дискове NORTON с диаметър 231 mm. 
 
Всички използвани инструменти трябва да бъдат избрани според тяхната максимална разрешена 
скорост на рязане за максималната разрешена скорост на въртене на машината.  
 
Преди монтаж на нов диск изключвайте машината от ключа и от електрозахранването. 
 
За да монтирате нов диск, следвайте стъпките по-долу: 

 Разхлабете трите винта, които държат външния капак на предпазителя на диска, като използвате 
кръстатата отвертка, включена в комплекта, и го свалете. 

 Разхлабете шестостенната гайка (лява резба) на вала, която държи свалящия се външен фланец, 
като използвате 18 mm гаечен ключ, включен в комплекта. 

 Свалете външния фланец.  

 Почистете фланците и вала за монтаж на диска и прегледайте за износване. 

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

 Поставете външния фланец на диска обратно на мястото му.  

 Затегнете шестостенната гайка с 18 mm гаечен ключ. 

 Поставете външния капак на предпазителя на диска на мястото му и затегнете трите фиксиращи 
винта с кръстатата отвертка. 

ВНИМАНИЕ: Отворът на диска трябва да отговаря точно на диаметъра на вала. Пукнатият или 

повреден отвор представлява опасност за оператора и за машината. 
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3.4 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. 

 

3.5 Монтаж на системата за водно охлаждане 
 

 Напълнете машината с чиста вода приблизително до 1 cm от ръба на ваната за вода. Помпата се 
включва едновременно с двигателя. 

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

 Водната помпа не трябва никога 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.  
 

3.6 Включване на машината 
 
Свържете машината към електрическата мрежа. Можете да я включите като натиснете бутон I. 
Натиснете бутон 0, за да спрете машината. Бутон 0 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 за вода. Фиксирайте 
режещата глава към релсата с помощта на ръкохватката. Съхранявайте надлъжната направляваща и 
удължителя във ваната. Сгъвайте краката. 
ВНИМАНИЕ: Машината не е пригодена за повдигане с кран.  
 

 Фиксирайте режещата глава. 

 
 

 Затегнете ъгловата направляваща. 

   
 

 Приберете надлъжната направляваща и удължителя. 
o Свалете масата (освободете от всяка страна). 

  
 
o Поставете частите във ваната, след това върнете масата на мястото ѝ. 

  
 

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 указанията на производителя за свързване с източника на електрозахранване. 

 Разполагайте електрическите кабели по начин, изключващ случайното им повреждане. 

 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 лица до работното място, за да осигурите безопасна работа. 
 
5.1.2 Пространство, необходимо за работа и обслужване 
За работа и обслужване на TR 231, оставете свободни 2m пред машината и 1,5m около нея. 
 

5.2 Рязане 

За да използвате машината правилно, застанете с лице към нея, с едната си ръка върху режещата 
глава, а с другата – върху материала, която трябва да се отреже, опрян в ограничителите. Винаги 
дръжте ръцете си далеч от движещия се диск.  
 
Дългата надлъжна направляваща и страничния удължител ще ви помогнат да постигнете висока 
точност на срезовете, дори и при големи материали. 
 

 Поставете надлъжната направляваща на мястото ѝ. 

             
Поставете 2 щифта с резба. Завъртете двата щифта на 90°. 
 

            
Вкарайте двете опори на направляващата и ги фиксирайте с кръглите ръкохватки. 
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Вкарайте направляващата в двете опори и след това завийте ръкохватките. 
 

 Поставете страничния удължител. 

            
Вкарайте двата щифта. 
 

            
Завъртете двата щифта на 90°, за да фиксирате страничния удължител. 

 

5.3 Рязане под ъгъл 
 
Можете да режете под ъгъл от 0 до 45° като накланяте релсата с режещата глава. За тази цел: 

 Разхлабете двете ръкохватки, които държат релсата, за да я наклоните до желания ъгъл.  

 Затегнете отново двете ръкохватки. 
 

5.4 Общи препоръки за рязане 
 

 С машината могат да се режат само материали с максимални размери 1200х800х20mm и 
максимално тегло 15kg. 

 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.  
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6  ПОДДРЪЖКА И ОБСЛУЖВАНЕ 
 
За да гарантирате трайно качество на рязане с ТR 231, придържайте се към следния план за поддръжка 
на машината: 
 

  

П
р

ед
и

 
за

п
о

чв
ан

е 
н

а 
р

аб
о

та
 

П
р

и
 с

м
ян

а 
н

а 

и
н

ст
р

ум
ен

та
 

В
 к

р
ая

 н
а 

д
ен

я 
и

л
и

 п
о

-ч
ес

то
, 

ак
о

 с
е 

н
ал

аг
а 

С
л

ед
 п

р
о

б
л

ем
 

С
л

ед
 п

о
вр

ед
а 

Цялата машина Оглед (общ вид, 
херметичност) 

     

Почистване      

Фланец и приспособления за 
закрепване на диска 

Почистване      

Охлаждащи вентилатори на 
двигателя 

Почистване      

Вана за вода Почистване      

Корпус на двигателя Почистване      

Достъпни винтове и гайки Затягане      

 
Поддръжка на машината 
Винаги извършвайте обслужването след изключване на машината от електрозахранването. 
 
Смазване 
ТR 231 използва лагери с доживотна смазка. По тази причина машината не се нуждае от смазване. 
 
Почистване на машината 
Машината ще работи по-дълго, ако я почиствате обстойно в края на всеки работен ден, особено 
водната помпа, ваната за вода, двигателя и фланците 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 на захранващия 
кабел. 

Сменете захранващия кабел. 

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

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

Двигателят спира по 
време на рязане, но 
може да се рестартира 
след кратко време 
(защита срещу 
претоварване). 

Движението при рязане е 
прекалено бързо. 

Режете по-бавно. 

Инструментът е затъпен или 
запълнен. 

Заточвайте инструмента с варовиков 
камък. 

Неизправност на диска. Сменете диска. 

Неподходящ за приложението 
диск. 

Сменете диска. 

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. 
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7.3 Електрическа схема 
 

 
 

  

Ел. кутия 

Ключ Бял 

Двигател 

Прекъсвач за 
претоварване 

Водна 
помпа 
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Зелен/Жълт 

Черен Черен 

Бял Бял 
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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  

 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. : 00352-50 401-1  
Fax : 00352- 50 16 33  
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: 
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