
ПНЕВМАТИЧЕН ЕКСЦЕНТЪРШЛАЙФ

TAT91501

6˝(150mm)

TOTAL TOOLS WORLD

TOTAL TOOLS WORLD

ПРЕВОД НА ОРИГИНАЛНА ИНСТРУКЦИЯ ЗА УПОТРЕБА



 

 

※ Технически данни 
Шлифовъчна подложка ............................................................................................................ 6˝(150mm) 
Скорост на празен ход… .......................................................................................................... 12,000/min 
Консумация на въздух …....................................................................................................... 2.8 cfm(79.2l/min) 
Работно налягане… .................................................................................................................. 90 psi (6.3bar) 
Размер на входа за въздух… .................................................................................................... 1/4˝ 
Тегло………………………………………………………………………………….…….1.2 kgs (2.53Lbs) A- Премерено ниво на 
звуково налягане … ................................................................................................................... 72.7 dB 
Ниво на мощност на звука… ....................................................................................................... 83.7 dB 
Вибрации в дръжката… ............................................................................................................... 1.44 m/s2 

※ Важни инструкции за безопасност 
1. Винаги носете предпазни очила. 
2. Винаги се уверявайте, че машината е изключена, преди да я свържете с подаване на въздух. 
3. Изключете всяка машина от подаването на въздух, преди да смените ножовете или дисковете и преди да 

обслужвате какъвто и да е тип машина. 
4. Винаги поддържайте пневматичния си инструмент чист и смазан. Ежедневното смазване е от съществено 

значение за избягване на вътрешна корозия и възможни повреди. 
5. Не носете часовници, пръстени гривни или широки дрехи, когато използвате пневматични инструменти. 
6. Използвайте само леки спирални маркучи от инструмент към стената или компресорно съединение. Не 

монтирайте съединителите за бърза смяна върху машината, тъй като вибрациите могат да доведат до 
повреда на куплунга. 

7. Не претоварвайте машината. Оставете инструмента да работи с оптималната си скорост за максимална 
ефективност. 

8. Не увеличавайте налягането на въздуха над препоръчаното от производителя ниво, тъй като 
прекомерното претоварване може да доведе до разделяне на корпуса на машината. Също така това 
създава прекомерно износване на подвижни части и е предпоставка за повреда. 

9. В интерес на безопасността и възможните повреди на машината / оператора, винаги се уверявайте, че 
машината е спряла, преди да я положите след работа. 

10. Винаги се уверявайте, че детайлът е здраво закрепен, оставяйки двете ръце свободни за управление на 
машината. 

11. Винаги се уверявайте, че аксесоарите като остриета, дискове, гнезда и т.н. са класирани / предназначени 
за използване с машината. Също така правилно и сигурно закрепяне, преди да свържете машината към 
подаването на въздух. 

12. При шлайфане, шкурене или рязане винаги носете подходяща маска за лице или респираторно защитно 
оборудване. 
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※ ИНСТРУКЦИИ ЗА РАБОТА 

Описание 
Вграден регулатор за контрол на скоростта, ниски вибрации, лек и ергономичен дизайн, изход за отработени 
газове отзад, 10000 оборота в минута ще бъде подходящ за повечето приложения за довършителна 
обработка на автомобилни за подготовка за фини покрития, включително торбичка за събиране на прах и 
маркуч. 

 

Захранване с въздух 
1. Уверете се, че въздушният клапан на ключа (или спусъка) е в положение "изключено", 

преди да се свържете с подаването на въздух. 

2. Това ще изисква въздушно налягане от 90 psi и въздушен поток според спецификацията. 

3. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Уверете се, че подавания въздух е чист и не надвишава 90 psi, докато 
работите с изделието. Прекалено високото налягане на въздуха и замърсен въздух ще съкратят 
живота на инструмента поради прекомерно износване и могат да бъдат опасни, причинявайки 
щети или нараняване. 

4. Източвайте въздушния резервоар всеки ден. Ако във въздуховода попадне вода, това ще 
повреди изделието. 

5. Почиствайте филтъра за входящ въздух ежеседмично. Препоръчителната процедура за 
свързване е показана на Фиг 1. 

6. Налягането във въздуховода трябва да се увеличи, за да се компенсират необичайно 
дългите въздушни маркучи (над 8 метра). Диаметърът на маркуча трябва да бъде 1/4” I.D. 
и фитингите трябва да имат еднакви вътрешни размери. 

7. Пазете маркуча за въздух далеч от висока температура, масло и остри ръбове. Проверете 
маркуча за износване и се уверете, че всички връзки са надеждни. 

Смазване 
Препоръчва се автоматичен редови филтър-регулатор-лубрикатор (Фиг. 1), тъй като той удължава живота на 
инструмента и поддържа инструмента в добро работно състояние. Вграденият лубрикатор трябва редовно 
да се проверява и да се допълва с масло за пневматични инструменти.                                  
Правилната настройка на вградения лубрикатор се извършва чрез поставяне на лист хартия до 
изпускателните отвори и задържане на дросела отворен за около 30 секунди. Лубрикаторът е правилно 
настроен, когато върху хартията се събира леко петно от масло. Трябва да се избягват прекомерни 
количества масло.                     
В случай, че е необходимо да съхранявате инструмента за продължителен период от време (през нощта, 
уикенд и т.н.), той трябва да бъде щедро смазан през това време. Инструментът трябва да работи около 30 
секунди, за да се осигури равномерно разпределение на маслото в инструмента. Инструментът трябва да се 
съхранява на чисто и сухо място. 
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● Най-важно е инструментът да бъде смазан правилно, като се поддържа лубрикатора на въздуховода 
зареден и правилно регулиран. Без подходящо смазване инструментът няма да работи правилно и частите 
ще се износят преждевременно. 

● Използвайте подходящ лубрикант в смазочния апарат на въздушната линия. Лубрикаторът трябва да е 
с нисък въздушен поток или с променлив тип въздушен поток и трябва да се поддържа напълнен до 
необходимото ниво Използвайте само препоръчаните смазочни материали, специално създадени за 
пневматични приложения. Заместителите могат да навредят на каучуковите елементи в инструментите, О-
пръстените и други гумени части. 

Важно!!! 

Ако филтър / регулатор / лубрикатор не е инсталиран на въздушната система, инструментите, работещи с 
въздух, трябва да се смазват поне веднъж на ден или след 2 часа работа с 2 до 6 капки масло, в зависимост 
от работната среда, директно през мъжкия фитинг в корпуса на инструмента. 
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Фиг. 1

Зареждане и експлоатация 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Уверете се, че сте прочели, разбрали и прилагате инструкциите за 

безопасност преди работа. 

1. Като стандартна практика, източвайте водата от резервоара за въздушен компресор и въздухопроводите 
преди да използвате всеки ден (вижте ръководството на оператора на компресора за подробни 
инструкции). 

2. Монтирайте 1/4 ”мъжки съединител (не е включен) в отвора за вход за въздух на инструмента. 
3. Включете въздушния компресор и оставете да акумулира налягане. 
4. За да сглобите подложните дискове и шкурката. 
5. Настройте регулатора на въздушния компресор или регулатора на захранващата линия на 90PSI. 

6. Свържете инструмента към бързия куплунг на въздушния маркуч. 
7. Настройте копчето за управление на регулатора на желаната променлива скорост. 
8. Натиснете леко спусъка. Стартирайте шлифовъчната машина далеч от детайла. Поставете го върху 

външната част на шкурката като придържате инструмента под лек ъгъл спрямо работната повърхност. 
Преместете шлифовъчната машина бавно напред-назад в широко припокриващи се области. Оставете 
шлайфа да обработи повърхността. Не оказвайте допълнителен натиск върху шлифовъчната машина. Това 
забавя скоростта на подложката, намалявайки ефективността на шлайфането и допълнително натоварва 
двигателя на пневматичния инструмент. 

9. Когато приключите с шлайфането, вдигнете шлайфа от детайла, преди да освободите спусъка. 
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※ Обслужване 

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Прекъснете подаването на въздух към инструмента преди смяна на 

аксесоари или сервизно обслужване. Заменете или ремонтирайте повредените части. Използвайте само 

оригинални части. Неоторизирани части могат да бъдат опасни и ще анулират гаранцията. 

1. 1. Смазвайте изделието всеки ден с няколко капки масло за пневматични инструменти, поставени във 
входа за въздух. 

2. Почистете инструмента след използване. НЕ използвайте износени или повредени накрайници. 
3. Загубата на мощност или прекъсването на работата може да се дължи на следното: 
a) Прекомерен теч от въздушната линия. Влага или запушване във въздушната тръба. Неправилен размер 
или тип конектори за маркучи. За отстраняване проверете подаването на въздух и следвайте инструкциите. 
b) Натрупването на песъчинки или смоли в инструмента също може да намали ефективността. Ако вашият 
модел има въздушна цедка (намираща се в зоната на входа за въздух), извадете цедката и я почистете. 
5. Когато не се използва, изключете захранването с въздух, почистете инструмента и съхранявайте на 
безопасно, сухо и защитено от деца място. 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

※ Отстраняване на неизправности     

Следният формуляр изброява общата операционна система с проблеми и решения. Моля, прочетете 

внимателно формуляра и го следвайте. 

Ако някой от следните симптоми се появи по време на работа, 

спрете да използвате инструмента незабавно, в противен случай може да доведе до сериозно нараняване. 

Само квалифицирани лица или оторизиран сервизен център могат да извършват ремонт или подмяна на 

инструмента. 

Изключете инструмента от подаването на въздух, преди да започнете ремонт или настройка. Когато 
подменяте О-пръстени или цилиндър, смажете с масло за пневматични инструменти преди сглобяването. 
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ПРОБЛЕМИ ВЕРОЯТНИ ПРИЧИНИ РЕШЕНИЯ 

Инструментът работи с 
нормална скорост, но 
губи мощност при 
натоварване                                                                                                   

�. Износени части на мотора. 
■ Гърбичен  съединител е 

износен или залепва 
поради липса на смазка. 

■ Смазване на корпуса на съединителя. 
■ � Проверете за излишно масло за 

съединителя. Кутиите на съединителя трябва 
да бъдат пълни само наполовина. 
Препълването може да причини плъзгане на 
частите на високоскоростния съединител, 
т.е. типичният смазан / гресиран инструмент 
изисква 1⁄2 унция масло. 
СМААНО С ГРЕС: ЗАБЕЛЕЖКА: Загряването 
обикновено показва недостатъчна смазка в 
камерата. При работа в тежки работни 
условия може да е необходимо по-често 
смазване. 

Инструментът работи 
бавно. Въздухът излиза 
бавно от отходната тръба 

■ Части на двигателя, 
задръстени с частици 
мръсотия            
■ Регулатор на 
мощността в затворено 
положение          
■ Въздушният поток е 

блокиран от мръсотия.              

■ Проверете филтъра за входящ въздух за 
запушване. 
■ Налейте смазочно масло за 
пневматични инструменти във входа за 
въздух съгласно инструкциите. 
■ Задействайте инструмента в кратки серии, 
бързо обръщайки въртенето напред-назад, 
където е приложимо. 

■ Повторете горното колкото пъти е 
необходимоАко това не успее, върнете го в 
сервизния център. 

Инструментът не работи.                                                                                                 
Въздухът тече свободно от 
изпускателя. 

■ Една или повече лопатки 
на мотора са блокирали 
поради натрупване на 
материал. 

■ Налейте масло за пневматични 
инструменти във входа за въздух. 
■ Задействайте инструмента с кратки серии 
на въртене напред и/или назад, където е 
приложимо. 
■ Почукайте внимателно корпуса на 

двигателя с пластмасов чук. 
■ Изключете захранването. Освободете 
мотора чрез въртене на задвижващата ос на 
ръка, където е възможно                  
■ Ако инструментът остане заседнал, 

върнете се в сервизния център. 
Инструментът не се 
изключва                                                                                                                     

■ „О“-пръстените на 
дроселната клапа са 
отместени от седлото на 
захранващия кран. 

■ Подменете „O“- пръстена или го върнете в 
сервизен център. 
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TAT91501 Разглобен вид
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TAT91501 Списък с резервни части

No.                                                                                                                                                                                                                                                          Описание на 
частта 

No.                                                                                                                                                                                                                                              Описание на 
частта 

No.                                                                                                                                               Описание на частта                                      No. Описание на 
частта 

1 Вход за въздух 14 O- пръстен 27 O- пръстен 40 Фиксиращ 
пръстен 

2 Изходен порт 15 O- пръстен  28 Ротор  41 Лагер  
3 Двупътен куплунг 16 Тяло на клапан 29 Роторна перка 42 Прахоустойчи

ва подложка 
4 Трипътен куплунг 17 Пружина  30 Предна плоча 43 Лагерна 

шайба 
5 Щифт  18 O-пръстен 31 Болт  44 Задържащ 

пръстен 
6 Изпускателна тапа 

за въздух 
19 Регулираща 

гайка 
32 Сачмен лагер 45 Основна ос  

7 O- пръстен 20 Болт 33 Лагерна шайба 46 Кожух  
8 Болт  21 Винт 34 O- пръстен 47 Подложка  
9 Спусък  22 Шайба  35 Фиксиращ пръстен   

10 Задържащ 
пръстен 

23 Болт  36 Полукръгъл ключ   

11 Корпус  24 Лагер  37 Колянов вал   

12 O- пръстен 25 Крайна плоча 38 Винт    

13 Втулка на клапана 26 цилиндър 39 Лагер    
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EC Декларация за съответствие
 

 
С настоящото декларираме:   

TOTAL TOOLS CO., PTE. LTD 
No. 45 Songbei Road, Suzhou Industrial Park, Jiangsu, China 
  

Този продукт съответства на най-важните изисквания и на други свързани разпоредби на 
съответните европейски директиви, основаващи се на приложими европейски хармонизирани 
стандарти. Всяка неоторизирана модификация на продукта отменя тази декларация.
 
Описание на продукта: Пневматичен ексцентършлайф   TOTAL 
  

Вид на продукта:       TAT91501  
 
European Directives 
2006/42/EC 
 
European harmonized standards 
EN ISO 11148-8:2011 

 
 
Дата/ Подпис:                      02.2020 год. 
Длъжност:           Product manager  
 
 
No.45 Songbei Road, Suzhou Industrial Park, Jiangsu, China 
 



www.totalbusiness.com

Произход: PRC
Вносител: ИТТ БЪЛГАРИЯ ЕООД, sales@itt.bg, www.itt.bg
Сервиз: service@itt.bg, тел.: 042/661 035

TOTAL TOOLS CO., PTE. LTD. 
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ПНЕВМАТИЧЕН ЕКСЦЕНТЪРШЛАЙФ

 

6˝(150mm)


