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Ni€właściwe mocowaneolaźużvwane lub uszkodżonetal(ze ściemeśtanowia niebeż-
Di€€zeńsiwo i mogą sDowodować Doważne obrażenia użvtkownika oraz innvó osób
Wotoczeniu p!!ql.
DlażapeWnienia beżpieczeństwa W cza§ie U+kowaniatarcżściernych najeł zapoznaćsięz

UWAGA| *4D ułctr ŃA§ł
e[AOŃtrźAFżNAĆ nĘż fu Nrr54
rErRlKA Ś. ŚLE $o9W4( !Ę 0ó
JU żAEcŃ oiAż żAroaAaoEiA
roMłMełożPoeĘccMBAo

pon ższimlVr'arunkamiużytkoW.ni. ek§ploata.]]olazś.iśle ch prżejtrże!]ać, Normyteżost.łyopracowane przeż Eulopean safety
codeforAbraslveWhee5 FE,F.AiFederat]onolE!opeanProducel§ofAbra!ive!]ol.zaE]\iELrropeancommitt€efolStandard
5ationJ Sz fe kam(rs pos.daćosl.nęt.rcżtś.]ern.] kiór; chron ope,;tór. p.i.żirś pracy

. Plędkość obrotowa t.rczy ścieInejnie nroże prż€kl..żać ! altoś.ipodane] na ]e] etyk ec]e

. Uźy\ra]ąc 5z ferk dot.rczścielnych,naeż., Lpe,nL,cLż_ n ożn. żarńonl!,oc .d n eJ dany typ tarcży (max średnica tarczy,
max,obroly|pm]

qod,-_L. e "-_,,
. Ialcże ś. eme iad.]. 5]!" do Lży.ia jedynle !, .ire9]e tE m n! .h ,,,;]ncś. L]nrieszczonej n. etyklecie lub beżpośledn o na tarcży,
.T.lc:eś,:ćlnen.eż,,!rze.ho'\ynaćż_oodn.-l,].r!.knnrm]..:),ir.,.ai.tenl!e..turd,Igotność],abyżapobie.Lszkodże

()1 po odo 1",r-,,o ,, to| "|-o,;l,,_,,l.Niieżydokon;ćoger]zńt].:ś..rr!,.h)l:-,]1.]uz,-€ń.b}!pe,nc ieLż_ eżo t.]| ol. !§żkodżone V/.zarie pakor,/.nia,
transportu lubż .nrch prż,rcżyn

oo€rator mu§i bvć wvDo§aźonv w odDoWiednie śro!kLoóronv indvrłidua!tej takie iak rekawi(e, okularv. oChron!j!ij!,
(hu, m65ki oraż odżież o(hronna.

Maszyny 5zlifi€r5kie mo9ąWyg€n€roWać pożiom hałaru poWyżej 85 dBA, wżWiążku ż poWyższym operator musibyć Wypo-
sażony W o(hronniki słu(hu, Brako(hronnikóW moźe spoWodoWać usżkodżenie lub utratę5łuChu.

Dla ochrony op€latora i innych ludzi prz€bywający.h W pobliżu przestrżeń robo(za Iubj€j część powinna być osłonięta za-
słonami o(hronnymi,

sAlT, 5AlTEKo orażPLANETD5-Tar.żedoszlifoWania do urządz€ń prz€nośnyCh.
sAlT,5AITEKo oraz PLANETTM DT - Tarcze do cięcia do urządz€ń przenośnych.

sATipLANETsAIEKo]D5,DTlIMtarcżeś.ielneośrednicachod]]5rnmdo230mmmLr5z.byćo§ddżonenaflanszyośredncy
n _edży 39 mrn a 4] n,] m,

sA]T(PLANETsA]TEKo)DT TJrł słuza ,/"yła.zn]e do ciec., nieWo no uży\ilać ich do rżlifo\łania,
sA]IiPLANETsAIEKo)D5 DT n € Vlo no !źyv!ać pon żejś,edn]cy 80 mm,

sAlT TF isAlTEKoTF -TarCześcieln€ do urządz€ń sta.jona lny(h Wyposażon y(h w uChwyt częśCi p raCujący(h.

Tarcze śc €rne mUlza być zamoco\i/ane przy użyciU 5pec]a ne] nakrętk] ze st. o odpowiednim kształcie i rozm alze, z minimalną
średnicą ]13 śred 1icytalczy,
sA]T {sAlTEKo, PLANET]TF §]Lrża r,!yłącżnie do. e..la, n e Wolno uzywać i.:h do 5Zlifo,/r'.nia,

Podcża9 c ę.ia Używaj.c talcż sAlT ( PLANET, SA]TEKo] przeznaczonych do Urżądzeń nac]onarnych, na eży 5prawdzić, czy matelidł
c etyje§t ],!ła śc ll"/ie zan]ocow.ny,

sAlTRl5 półela styczn e dys ki śCiern e Wżmo cnion e żyWiCą syntetyCżną.

Dozamocowanladysku5ATR5na5z f ercena eżyzawsżeUżywaćdyskuWspolcżego.
Nie używa] dysku 5A TRlS do clęcia €lenrentóW.

Kąt stycznośc tar,:zyścielnejzoblab aną po\łlerzchn ąWyno9 około 25'
Kąistycznośctal:ZyścielnejZobrabanąpo\łerzchnąniemożebyćmniejszynlż15',
Niez9 najlwygind])dysku p Zed użyciem,
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]NsnuKoĄ, ŚcŚs IrO$PAĆ 9l Do
]U 4E4Ń ow afużNA( o*M
roBAPMIDiołod!(!fr *^d,

NiewłaściWe no.oWańe olaż użvwańe lub uśzkodżone dyskj ś.jelne śtańowia niebezoiecżeńslwo i moda
5DoWodoWaiooważneoblaż€nióUżvtkownikaorazinny.hlUdżiWoobliźq.
Di uape!n.i!i bezp e.z!liśi|ra .i.żJ5. Uzlt(oti]na dy5kół !.ieln!.r naez! ż]p.un]. 5ie ż ..n.l!żyn]
!śkJżó!lan] .la]!. i. prz.stż.ri;iu;lid Bi]

.t]ż!W.]i.dyskó[].€rny.rnieUonoprzekra.z,id.pJi.zai.jpl9dk.l..bl.to!e]po.]ar3jraet!ke.€UbraDroduk.e
'D lc "

lkói a.ielny.h,llł. !ill!]akiko li ek5Po!ób !!żk.dl.i.
. N.lrc io:ń]..i;ć k!7rJt! nyskU 1zmi e]5:.rie 

'.ari'.i 
lln.i. pl.f !, ip.]

. jż f .ka l!) p.jidJ..ł.re.]r5ku;.err.!. łal.].hl.] !l]9,Jió.pod.żó5pl..)

. Plżyjżliiol.,d]]!5p.|ró,| Ub łrlrr9dz net.l -ij e:i!i iJrr.iik erur(U,zeij. i zk aW_..r,

.]1/.]runkim.!rz!no!ar. ]}]e.i.L|V,]]3n: -.nF.r.nr. ]'a 25'c],! q.in.śi.15]j 75]:

. N]ei..iypte.h.!y!aćdrskol,D.ż..5 :nnnn]podl.oże jb skDźradld.iepl]

. Plże.hotlun!śl rro yajia n!.l.pa(.l.: - r.1
oDeratol DoWini$ być V4@p!?9!l ! 9!lpp]!jśd n iq łod ki ó.h lónv indvWidUalńeitak e iak lekawi.e, okularv,o.hrońnikiślU(hU, naśkiólażodżież
ochronną.MasżynyśżlfieEkieńó9aWy9en€rowaćpożiohh.łaśUpowyżeja5dBA,WzwiazkużpoWyższymoperatolmusibyćwypośażonyWo<hrón_
nikiśłU.hu,Blak9iośowaniaó.hronńikówmoźeśpoWodowaaU§żkodżenielUb!tatęsłuChu,DlaoChronyoperatolaiinnychludżiplzebywaią.y.hw
pobliżUprz€śtrż€ńróbó.zalUbj€j.zęśćpoWinnabyćóśłoniętaodpowiednimizałónamioChronnymi,

sAlTDlsc Dyśk ścierny nafibrze
. N e|r7.tń.-. n].(!!n]a n9ip ed[oi 9!.nr5l!5kaz.r9jiady5ku,...al].|..arp.!z.zeqó|_vfrplęd[oj..mób1.1.[Ji]

śledni<a dysku o{lnm) l]5 125 ]80 235

Max. Plędkoś( oblotowa (lpm) ]]300 1220a 8600 6600

. zaw9że używaj dysku Wsporczeqo pueżnaaonego do kĘkóW f blowych sA TD sc,

. Ślednica krążkanielneqonbrowego musibyć przynajmniej3 mmWięk5zaod dysk! Wspor.zegojnieW ększa od ]5 mm(3mm<D<]5mm),

. Dlaefektywn€jpraćyńa]eżyzachowaćwłaś.isykątmiędzykrążkiemfibrowymapowież.hniąóblabiarąWzaklesle]OŁ2o",

sAlTRoN: Dylki r<ierne pljłelaśty.zne
. Należyżawsżeużywaćdysk! Wspor.żegó SA]TPAD BZd ałedni.ydysku ]7ammoraż 5A|TPAD_DQdlałednicdyskóW ] ]5mmi]25mm, B€żpodany.hdyskóW

Wsporcżych 5AlTpAD r]e Wolno używać dy3kóW sA TRoN,
. DlaefektywnejpracynaieżyzachowaćWtaściwykątmiędzydyśkiemapowieuchniąoblabianąokoło20'.

5A|TLAM- Dy9klś<i€rnelań€lkowe
. Naleł!żyćodpoWedniejflanszyókznakręlk]abyzaqwalantowaćWlaściwydo.iskdyśk!5AITLAM.
. Maksyma ńydociskn e ńoże pżekroćzyć5 Kgm.
. Daefektywńejprecyna]eżyzachowaćWłaściWykąrmiędzydyskiemapowjeż.hniąoblabiańąokolo20".
. T€lmin przydalńościdóużyćia dlady9kówsATLAMwynosi36miesięcyod daiy prodUkcjiwskazańej na plódUkćie,
. Dyśku5A|TLAM ńożna !żywaćdońóńentu catkowitegozużyc]a maie.ia]! ś.ierneqó{do pIanikowe] l!bfibrowej podkładki),
. Niena ezy używaćdyskóW SA|TLAL4Wtempelaluże poniżej ]0"c.
. D!a dy5ku 5A|TLAl',1ołednićy ]65 ńń, nalełżastóśowaćsp€.jalnąpodkladkę5A T, b€ż któĄ dysknje ńoże być!żyty,

F - sAlToR - ś<i€h ka liśtkowa na§adzana
. ]\4alzynyużlteWrażzFsA]ToBpowinnymiećo5łoryżab€zpjeoają.€p2€dp.żypadkowymkontaktemopelalorażeściernićą,Dozańońtowańiaść]eń]cynależy

!żyć lpecjalnegorrżpienia,
. Aby uniknąćuszkodzeńiajc eń cy, pojejzańońtowaniu należy!pewn ćsię.żykjerUn€koblotujenzgodnyzkier!nkiem ułożen]a listkówściernych.
. TerńinprzydatnościdoUżyciadlaś.]erni.F5AlToFWynos2ańie5iąceoddaiypodUkcjiwskźżańejnaproduk.i€,

G -5AlToR- Ś<ierni<a listkowa trzPieniowa
.NieWonoprzekracaćmaksymalneiprędkoś.iobDtowej,Wskazanejńaplodukc]e.

ś,edni<a tal<zy o (mm)

Max,Vobr5=o- 5lnm _ lpm
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1]000

oPtymalnaVobr.s=0 5mm,rpn ]6000 9500

.P2yzamo.owanl!ś.]erni.ytrżpienioWejdlu9ośćtrzpienaWyna]ą.e9opozańasżynęniepowinierbyćmniejszyniż5mm,

. W.żś]epra.ynenaełUżywaćnadmi€lnegonacisku

DV_ sAlTAc- Dyśkiś.ierneńaWelurze
.Niena€łpzekra.zaćpóniżejpódany.hprędkościobroiowychdadyskóWścierny.hnaWeluz€:

] ]5

in666
125 ]50

,6d
]80

5ooo-

235

3o0o-8200

.Dyskś.ernenaWalUż€mo9ąbyć]edyn]e!żyteWrażżespe.jalnymdy§kiemWspor.zymżż€pemp[€żna.zónymdote9ocelU

.Pżedzalóż€niemdy5kuśc€ln€9oDV5AlTAc.ależy!pewnć5lę.łniejenonzak!żony(ża.iecżyszcżony)

. Na eży UpeWn ć 5 ęcz/dyskścier.yzostałcentralnieUmó.óWanyna dyskUWspol.żymz rżepem

. Pla.ę przyUł. L dylkóWa.iernych DV 5AlTAcna eży rożpo.żąćzd€likatnym na.iskiem abyzapeWn ćWłaściWąobróbkę materiatu
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