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Керівництво з експлуатації 

 (копія оригіналу) 
 

Шановний покупець, дякуємо Вам за покупку верстата шліфувального моделі MМ560, 
ММ560/230 торговельної марки FDB Maschinen. 
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1. ВСТУП 

Дане Керівництво з експлуатації (далі Керівництво) поширюється на верстат шліфувальний 
торговельної марки FDB Maschinen моделі MМ560, ММ560/230 (далі верстат), і призначене для 
ознайомлення споживача (користувача) до початку експлуатації верстата з його призначенням, 
основними заходами безпеки при його експлуатації, основними  характеристиками верстата, 
конструкцією основних його вузлів, порядком дотримання технічного обслуговування. 

 
Верстат призначений для шліфування площини заготовки з дерева й деревних плит з 

автоматичною подачею заготовки. 
Верстат призначений для шліфування заготовок після закінчення їх стругання в розмір 

(рейсмусування). 
Верстат повинен експлуатуватися при відсутності прямого впливу атмосферних опадів і 

сонячних променів при температурі повітря від +5…35°С и відносною вологістю повітря не більш 
35%...50%. 

 
Керівництво не містить докладних вказівок щодо методів шліфування заготовок. 

  
УВАГА!  
До роботи на верстаті допускається персонал, навчений спеціальним знанням, 
методам і навичкам роботи на даному типі верстатів. 

  
УВАГА!  
Не приступайте до роботи на верстаті не володіючи методами виконання робіт зі 
шліфування заготовок з дерева й не ознайомившись зі даним Керівництвом. 

 

  
УВАГА!  
Справжнє Керівництво не відбиває незначні зміни в конструкції зазначеної моделі, 
внесених після підписання даного Керівництва. 

Дане встаткування пройшло передпродажну підготовку й відповідає заявленим параметрам по 
якості й заходам безпеки. 

  
УВАГА!  
Перед початком експлуатації виконаєте монтажні й пусконалагоджувальні роботи згідно з 
рекомендаціями даного Керівництва. 

 
Для забезпечення безвідмовної й безпечної роботи на верстаті дотримуйте вимог зазначені в 

цьому Керівництві. 
Дане Керівництво є важливою частиною Вашого верстата й не повинне бути загублене в 

процесі експлуатації верстата. При продажі верстата Керівництво необхідно передати новому 
власникові. 
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2. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ 
Верстат призначений для шліфування заготовки з дерева й деревних плит по товщині з 

автоматичною подачею заготовки за допомогою конвеєрної стрічки. Швидкість стрічки, що подає, 
плавно збільшується й зменшується варіатором. Верстат обладнаний патрубком для видалення 
шліфувального пилу. Також верстат має транспортувальні колеса, що підвищує його мобільність.  

Шліфування заготовки  на верстаті виконують тільки після закінчення її стругання в розмір 
(рейсмусування). 

  
УВАГА! 
НЕ ВИКОРИСТОВУЙТЕ ШЛІФУВАЛЬНИЙ ВЕРСТАТ ДЛЯ ШЛІФУВАННЯ ЗАГОТОВКИ В РОЗМІР! 

На верстаті застосовуються попереджуючі знаки, що й пропонують, безпеки:  

 
- загальна безпека; 

 

- небезпечна електрична напруга; 

Даний верстат обладнаний засобами безпеки персоналу при роботі на ньому. Засобу безпеки 
верстата не можуть урахувати всіх заходів безпеки при роботі на ньому. 

  
УВАГА! 
Перед роботою на верстаті обов'язково ознайомтеся із цим Керівництвом і вивчите 
інформацію про заходи безпеки. Безпечна робота на верстаті залежить від застосування 
Вами засобів індивідуального захисту й дотримання Вами відповідних заходів безпеки 
при виконанні робіт зі шліфування заготовок. 

  
ПОПЕРЕДЖЕННЯ!  
Неуважність до знаків безпеки й недотримання вимог безпеки, зазначених цими знаками, 
може спричинити нанесення шкоди здоров'ю й матеріального збитку. 

До роботи на верстаті допускається персонал, навчений спеціальним знанням, методам і 
навичкам роботи на даному типі верстатів. 

  
УВАГА!  
Відсутність навичок по виконанню стругальних робіт може привести до поломки 
верстата або нанесенню шкоди здоров'ю. 

  
ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ!  
- працювати на верстаті при поганому самопочутті; 
- працювати на верстаті в рукавицях (рукавичках) прикрасах, що звисають, і спецодягу 
зі звисаючими кінцями, без застосування засобів захисту органів зору; 
- стояти в площині подачі або виходу заготовки; 
- залишати без нагляду працюючий, а також включений у електричну мережу верстат; 
- захаращувати робочий простір у зоні біля верстата. 

 ПЕРЕД ПОЧАТКОМ РОБОТИ ПЕРЕВІРТЕ: 
 достатню освітленість робочого місця; 
 надійність кріплення деталей підставки, додаткових столів, стола із конвеєрною стрічкою, 

шліфувального барабана, електродвигунів; 
 цілісність шліфувальної стрічки; 
 щільність прилягання шліфувальної стрічки до шліфувального барабана; 
 надійність закриття захисного кожуха шліфувального барабана; 
 цілісність конвеєрної стрічки; 
 щільність прилягання стрічки, що подає, до приводних роликів; 
 надійність кріплення шлангу системи аспірації; 
 відповідність приєднання верстата до електричної мережі способом, передбаченим 

конструкцією верстата. 
Підберіть звисаючі кінці спецодягу й закріпите їх на всі передбачені застібки. Довгі волосся 

підберіть під головний убір. Надягніть засіб захисту органів зору (захисні окуляри або захисну маску; 
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3. ОСНОВНІ ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВЕРСТАТА 
Найменування показника Значення 

Модель ММ560 ММ560/230 

Максимальна ширина заготовки, мм 550 

Мінімальна ширина заготовки, мм 19 

Мінімальна довжина заготовки. Мм 76 

Максимальна висота заготовки, мм 75 

Максимальна глибина шліфування, мм 0,5 

Швидкість подачі заготовки, м/хв 0…3 

Електродвигун подачі 380 В, кВт 0,080 

Розмір шліфувального барабана (ДхØ). Мм 560х132 

Швидкість обертання шліфувального барабана, об/хв 1440 

Напруга електродвигуна шліфувального барабана, В 380 220 

Потужність електродвигун шліфувального барабана, кВт  1,5 

 Вага нетто, кг 106 

Габаритні розміри зібраного верстата (ДхШхВ), мм 1080х1080х1150 

Діаметр патрубка для приєднання до системи аспірації, мм 100 

 
4. ПРИНЦИПОВА БУДОВА ВЕРСТАТА 

 
Мал 1.1 Принципова будова верстата: 

1 – кріпильні вироби; 2 – підставка; 3 –ручка для транспортування; 4 – додатковий стіл подачі;  
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 5 – конвеєрна стрічка; 6 – кожух шліфувального барабана; 7 – фіксатор кришки корпуса шліфувального 
барабана:; 8 – кришка кожуха шліфувального барабана; 9 – патрубок для приєднання аспіраційної 
системи; 10 – регулятор швидкості конвеєрної стрічки;  11 – маховик переміщення шліфувального 

барабана; 12 – вимикач; 13 – електродвигун привода шліфувального барабана; 14 – електродвигун 
привода конвеєрної стрічки; 15 – редуктор; 16 – транспортувальні колеса 

 

 
Мал. 1.2 Принципова будова верстата: 

1 – опори кріплення станини верстата; 2 – механізм натягу конвеєрної стрічки; 3 – додатковий стіл 
приймаючий; 4 – фіксатор шліфувального барабана; 5 – гайка й контргайка обмеження переміщення 

шліфувального барабана 
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Мал. 1.3 Принципова будова верстата: 

1 – кришка вимикача; 2 – замок кришки; 3 – кнопка аварійної зупинки; 4 – кнопка «СТОП»:  
5 – кнопка «ПУСК» 

 

 
Мал. 1.4 Принципова будова верстата: 

1 – направляюча переміщення шліфувального барабана; 2 – шліфувальна стрічка; 3 – покажчик 
масштабної лінійки; 4 – гвинт переміщення шліфувального барабана; 5 – масштабна лінійка;  

6 – шліфувальний барабан 
 

   
Мал. 1.5 Принципова будова верстата: 

1 – притискні валики;  
2 – болти притискних валиків (вид з боку стрічки, що подає) 
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Мал. 1.6 Принциповий будова верстата: 

1 – паз для установки шліфувальної стрічки; 2 – механізм фіксування шліфувальної стрічки;  
3 – балансувальний вантаж 

 
5. РОЗПАКУВАННЯ Й УСТАНОВКА 

Для переміщення упаковки з верстатом використовуйте засоби малої механізації. 
 Верстат постачається в частково зібраному виді:  
     - верстат у частково зібраному виді – станина верстата зі змонтованими електродвигунами, 
шліфувальним барабаном, конвеєрною стрічкою; 
     - деталі підставки; 
     - транспортувальні колеса, установлені на осі й кронштейнах; 
     - ручки для транспортування із кріпильними виробами; 
     - два додаткові столи; 
     - кріпильні вироби в комплекті з ріжковим і шестигранним ключами; 
     - маховик гвинта переміщення шліфувального барабана із кріпильною гайкою. 
 
 Зберіть підставку, прикріпите транспортувальні колеса (мал. 2). 

 
Мал. 2 Підставка в зібраному виді 

 
 Встановіть станину верстата зі змонтованими вузлами на підставку й прикріпіть станину до 
підставки. Установку станини верстата із змонтованими вузлами  на підставку повинні виконувати не 
менш двох працівників. 
 
 Підставка з верстатом повинна бути встановлена на рівну міцну поверхню. 
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6. ЕКСПЛУАТАЦІЯ Й ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ 

  
УВАГА!  
ВІД'ЄДНУЙТЕ ВЕРСТАТ ВІД ЕЛЕКТРИЧНОЇ МЕРЕЖІ ПЕРЕД перевіркою верстата на 
початку зміни; виконанням усіх видів технічного обслуговування й ремонту; 
проведенням регулювальних робіт. 

  
УВАГА! 
НЕ ВИКОРИСТОВУЙТЕ ШЛІФУВАЛЬНИЙ ВЕРСТАТ ДЛЯ ПЛАНУВАННЯ ЗАГОТОВКИ В 
РОЗМІР! 

  
УВАГА! 
НЕ ШЛІФУЙТЕ НА ВЕРСТАТІ ДЕФОРМОВАНУ (ПОКРУЧЕНУ) ЗАГОТОВКУ! 

  
ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ! 
ПРАЦЮВАТИ НА ВЕРСТАТІ БЕЗ ВКЛЮЧЕННЯ АСПІРАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ, 

 
 ПЕРЕД ПЕРШИМ ПУСКОМ І ЩОРАЗ ПЕРЕД ПОЧАТКОМ РОБОТИ ПЕРЕВІРТЕ: 
     - надійність усіх кріпильних з'єднань підставки; стола із конвеєрною стрічкою; шліфувального 
барабана; електродвигунів; станини верстата на підставці, додаткових столів. Ослаблені кріпильні 
з'єднання не допускаються; 
     - достатність натягу конвеєрної й шліфувальної стрічок. Ослаблення не допускаються; 
     -  цілісність штекера й кабелю підключення верстата до електричної мережі; 
     - стійкість верстата на місці установки; 
     - приєднаєте аспіраційної системи. РОБОТА БЕЗ АСПІРАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ МОЖЕ ПРИВЕСТИ ДО 
ПЕРЕДЧАСНОГО ВИХОДУ ВЕРСТАТА З ЛАДУ; 
     - достатність освітленості робочого місця; 
     - відсутність сторонніх предметів на робочому місці; 
     - наявність вільного доступу до верстата. 
 
 Шліфування (видалення шару деревини) виконуйте глибиною не більш 0,5 мм за один прохід – 
залежно від породи деревини й зернистості шліфувальної стрічки. 

  
УВАГА! 
Найкращий результат шліфування досягається при мінімальній глибині видалення 
матеріалу й мінімальній швидкості подачі заготовки. 

 

  
УВАГА! 
Виконуйте шліфування заготовок з характеристиками, які відповідають параметрам 
верстата. 

 
 РЕГУЛЮВАННЯ ГЛИБИНИ ШЛІФУВАННЯ: 
     - послабте контргайку й гайку (поз. 5 мал. 1.2) обмеження переміщення й фіксатор (поз. 4 мал. 1.2) 
шліфувального барабана; 
     - по масштабній лінійці (поз. 3 мал. 1.4) маховиком (поз. 11 мал. 1.1) переміщення шліфувального 
барабана виставте висоту заготовки, яка буде шліфуватися – за годинниковою стрілкою барабан 
піднімається / проти годинникової стрілки барабан опускається  ( up-Нагору/ down-униз); 

  
РЕКОМЕНДАЦІЯ. 
Підніміть шліфувальний барабан на висоту більшу заготовки, яка буде шліфуватися. 
Покладіть заготовку на конвеєрну стрічку під шліфувальний барабан. 
Опустіть шліфувальний барабан до дотику шліфувальної стрічки із заготовкою. 

     - затягніть контргайку й гайку (поз. 5 мал. 1.2) обмеження переміщення й фіксатор (поз. 4 мал. 1.2) 
шліфувального барабана; 
     - установите маховиком (поз. 11 мал. 1.1) переміщення шліфувального барабана глибину 
шліфування (¼ оберту маховика приблизно відповідає 0,4 мм глибини шліфування); 
     - перевірте заготовку на паралельність площин; 
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     - приєднаєте верстат до електричної мережі; 
     - відкрийте кришку вимикача (поз. 1 мал. 1.3) і включите верстат кнопкою «ПУСК» (поз. 5 мал. 1.3)     
– при цьому ввімкнеться двигун шліфувального барабана; 
     - виберіть швидкість руху конвеєрної стрічки (швидкість подачі заготовки), повертаючи перемикач 
(поз. 10 мал. 1.1) за годинниковою стрілкою. Дайте верстату попрацювати без навантаження протягом 
1 хвилини; 

  
РЕКОМЕНДАЦІЯ. 
Чим ширше заготовка – тем менше швидкість подачі. 
Чим твердіше порода деревини заготовки – тем менше швидкість подачі. 

     - покладіть заготовку на рухому конвеєрну стрічку. Притримуйте заготовку до її виходу на 
додатковий стіл, що ухвалює. НЕ ЗАСТОСОВУЙТЕ СИЛУ ДЛЯ ПІДШТОВХУВАННЯ ЗАГОТОВКИ; 
     - переміститеся до приймаючого столу і притримуйте заготовку до закінчення шліфування; 
     - перевірте якість шліфування. 

  
РЕКОМЕНДАЦІЯ. 
Для одержання якісної поверхні після шліфування експериментуйте із зернистістю й 
швидкістю подачі й породами деревини для одержання надалі оптимальних результатів 
шліфування. 

 

  
УВАГА! 
Регулярно очищайте шліфувальну стрічку за допомогою спеціальних олівців (паличок). 

  
ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ! 
ПРАЦЮВАТИ НА ВЕРСТАТІ БЕЗ ВКЛЮЧЕННЯ АСПІРАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ, 

 У процесі й після закінчення роботи очищайте верстат від пилу. 
 
 Рекомендації із застосування шліфувальної стрічки залежно від її зернистості: 
Зернистість  Рекомендації з використання 

36 Видалення клею, фарби, максимальне зняття матеріалу 
60 Видалення складок, клеячи, напливів 
80 Видалення клею, мітки стругального верстата 

100 Згладжування кінцевих рисок від грубозернистої шліфувальної стрічки 
120 Середнє зняття матеріалу 
150 Мінімальне видалення матеріалу, підготовка поверхні до чистового шліфування 
180 Чистове шліфування 
220 Дуже чисте шліфування 

 
 ПІСЛЯ ЗАКІНЧЕННЯ РОБОТИ НА ВЕРСТАТІ: 
     - від'єднаєте верстат від електричної мережі; 
     - очистіть верстат від пилу, у т. ч. видаліть пил із внутрішньої частини барабану; 
     - перевірте стан і натяг шліфувальної стрічки. При необхідності очистите її спеціальним олівцем або 
заміните на нову; 
     - перевірте стан і натяг стрічки, що подає. Наявність залишків пили на стрічці, на роликах 
переміщення стрічки не допускається; 
     - перевірте міцність кріплення шліфувального барабана, електродвигунів, стола із конвеєрною 
стрічкою, станини верстата. 

  
УВАГА! 
НЕ ДОПУСКАЙТЕ ПОПАДАННЯ ПИЛУ ПІД КОНВЕЄРНУ СТРІЧКУ. 

 

  
ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ!  
Проводити очищення верстата від пилу  і його перевірку при приєднанні верстата до 
електричної мережі. 
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 Регулювання натягу конвеєрної стрічки і усунення її зсуву виконаєте регулювальними 
пристроями (поз. 2 мал. 1.2). Для натягу конвеєрної стрічки, утримуйте гайку гвинта регулювального 
пристрою й повертайте гвинт по годинної стрілки, а для ослаблення – проти годинникової стрілки. 

  
РЕКОМЕНДАЦІЯ. 
Регулювання конвеєрної стрічки виконуйте поворотом гайки на ¼ оберту з наступним 
включенням двигуна привода конвеєрної стрічки. 
Для усунення зсуву конвеєрної стрічки в одну із сторін – натягніть конвеєрну стрічку із 
протилежної сторони. 

 
 Для заміни шліфувальної стрічки: 
     - придбайте шліфувальну стрічку або виготовіть по шаблону після зняття відпрацьованої шліфувальної 
стрічки. Схема шліфувальної стрічки наведена на мал. 3; 
     - натисніть на важіль притискного пристрою по обидва боки шліфувального барабана  (поз. 2 мал. 1.6, 
поз. 1 мал. 5) і виведіть шліфувальну стрічку із зачеплення; 
     - вилучіть шліфувальну стрічку з барабана; 
     - заведіть конусне закінчення шліфувальної стрічки в паз (поз. 1 мал. 1.6) на лівій стороні 
шліфувального барабана, натискаючи при цьому на важіль притискного пристрою (поз.  2 мал. 1.6). 
Зрізана сторона шліфувальної стрічки повинна бути паралельної торцю шліфувального барабана. 
Довжина заведеного в притискний пристрій закінчення шліфувальної стрічки повинна бути не менш 25 
мм; 
     - послабте натискання на важіль притискного пристрою (поз. 2 мал. 1.6) і перевірте надійність 
кріплення шліфувальної стрічки в притискному пристрої; 
     - станьте перед верстатом і оберніть радіально шліфувальну стрічку навколо барабана, лівою рукою 
обертаючи барабан, а правої притримуючи й притискаючи шліфувальну стрічку до краю попереднього 
витка (мал. 4), не допускаючи накладання шліфувальної стрічки на попередній виток і не допускаючи 
зазорів між витками шліфувальної стрічки; 
      - притримуючи лівою рукою намотану шліфувальну стрічку в натягненому стані, правою рукою 
натисніть на важіль притискного пристрою (поз. 2 мал. 5) і введіть у притискний пристрій (поз. 1 мал. 5) 
конусне закінчення шліфувальної стрічки; 
     - послабте натискання на важіль (поз. 2 мал. 5) притискного пристрою (поз. 1 мал. 5); 
     - перевірте натяг шліфувальної стрічки – ніякі переміщення не допускаються. 
       

 
Мал. 3 Схема шліфувальної стрічки 

 

 
Мал. 4 Схема намотування шліфувальної стрічки 
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Мал. 5 Кріплення закінчення шліфувальної стрічки: 

1 – механізм натягування шліфувальної стрічки; 2 – важіль механізму натягування 
 
 Для зміни конвеєрної стрічки: 
     - послабте натяг конвеєрної стрічки - утримуйте гайку гвинта регулювального пристрою й повертайте 
гвинт проти годинникової стрілки. Поворот гвинта здійснюйте рівномірно з кожної зі сторін; 
     - відкрутите напрямну шліфувального барабана (поз. 1 мал. 6) і кріплення стола конвеєрної стрічки 
(поз. 2 мал. 6); 
     - заміните конвеєрну стрічку; 
     - закрутіть напрямну шліфувального барабана (поз. 1 мал. 6) і кріплення стола конвеєрної стрічки 
(поз. 2 мал. 6); 
     - виконаєте натяг конвеєрної стрічки, як зазначено вище – проковзування конвеєрної стрічки не 
допускається 

 
Мал. 6 Кріплення стола конвеєрної стрічки: 

1 – кріплення напрямної шліфувального барабана; 2 – кріплення стола конвеєрної стрічки 
 
 При проведенні планових видів ремонтів рекомендується перевіряти паралельність поверхонь 
конвеєрної стрічки і шліфувального барабана. Паралельність  перевіряють у такий спосіб (мал. 7): 
     - укладіть на конвеєрну стрічку бруски однакового розміру ближче до краю стрічки на однаковій 
відстані; 
     - опустіть шліфувальний барабан без шліфувальної стрічки до дотику із брусками – різниця відстаней 
«А» і «В» не повинна перевищувати 0,5 мм. 

При необхідності регулювання паралельність поверхонь конвеєрної стрічки і шліфувального 
барабана (мал. 6): 
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     -  послабте болти кріплення стола конвеєрної стрічки і електродвигуна привода шліфувального 
барабана; 
     - укладіть на конвеєрну стрічку бруски однакового розміру ближче до краю стрічки на однаковій 
відстані; 
     - опустіть шліфувальний барабан без шліфувальної стрічки до дотику із брусками; 
     - затягніть болти кріплення стола конвеєрної стрічки і електродвигуна привода барабана; 
     - перевірте результати регулювання. 

 
Мал. 7 Схема перевірки паралельності поверхонь 

 

  
УВАГА!  
Після заміни конвеєрної  й шліфувальної стрічок, проведення усіх регулювальних робіт 
виконаєте пробне шліфування. 

 
 При необхідності виконання регулювальних або ремонтних робіт у плині гарантійного строку 
експлуатації звернетеся в сервісну організацію ТОВ «Демікс». 
 
 ТОВ «Демікс» також виконує післягарантійне сервісне обслуговування. 
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Руководство по эксплуатации 

 (копия оригинала) 
 

Уважаемый покупатель, благодарим Вас за покупку станка шлифовального модели ММ560, 
ММ560/230 торговой марки FDB Maschinen. 
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1. ВВЕДЕНИЯ 

Данное  Руководство по эксплуатации (далее Руководство) распространяется на станок 
шлифовальный торговой марки FDB Maschinen модели MМ560, ММ560/230 (далее станок), и 
предназначено для ознакомления потребителя (пользователя) до начала эксплуатации станка с его 
назначением, основными мерами безопасности при его эксплуатации, основными  характеристиками 
станка, конструкцией основных его узлов, порядком соблюдения технического обслуживания. 

 
Станок предназначен для шлифования плоскости заготовки из дерева и древесных плит по с 

автоматической подачей заготовки. 
Станок предназначен для шлифования заготовок после окончания их строгания в размер 

(рейсмусования). 
Станок должен эксплуатироваться при отсутствии прямого воздействия атмосферных осадков и 

солнечных лучей при температуре воздуха от +5…35°С и относительной влажностью воздуха не более 
35%...50%. 

 
Руководство не содержит подробных указаний относительно методов шлифования заготовок. 

  
ВНИМАНИЕ!  
К работе на станке допускается персонал, обученный специальным знаниям, методам 
и навыкам работы на данном типе станков. 

  
ВНИМАНИЕ!  
Не приступайте к работе на станке не обладая методами выполнения работ по 
шлифованию заготовок из дерева и не ознакомившись с настоящим Руководством. 

 

  
ВНИМАНИЕ!  
Настоящее Руководство не отражает незначительные изменения в конструкции 
указанной модели, внесённых после подписания данного Руководства. 

Данное оборудование прошло предпродажную подготовку и соответствует заявленным 
параметрам по качеству и мерам безопасности. 

  
ВНИМАНИЕ!  
Перед началом эксплуатации выполните монтажные и пусконаладочные работы согласно 
рекомендациям данного Руководства. 

 
Для обеспечения безотказной и безопасной работы на станке соблюдайте требования 

указанные в настоящем Руководстве. 
Данное Руководство является важной частью Вашего станка и не должно быть потеряно в 

процессе эксплуатации станка. При продаже станка Руководство необходимо передать новому 
владельцу. 
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2. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ 
Станок предназначен для шлифования заготовки из дерева и древесных плит по толщине с 

автоматической подачей заготовки с помощью конвейерной ленты. Скорость конвейерной ленты 
плавно увеличивается и уменьшается вариатором. Станок оборудован патрубком для удаления 
шлифовальной пыли. Также станок имеет транспортировочные колёса, что повышает его мобильность.  

Шлифование заготовки  на станке выполняют только после окончания её строгания в размер 
(рейсмусования). 

  
ВНИМАНИЕ! 
НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ ШЛИФОВАЛЬНЫЙ СТАНОК ДЛЯ ШЛИФОВАНИЯ ЗАГОТОВКИ В РАЗМЕР! 

На станке применяются предупреждающие и предписывающие знаки безопасности:  

 
- общая безопасность; 

 

- опасное электрическое напряжение; 

Данный станок оборудован средствами безопасности персонала при работе на нём. Средства 
безопасности станка не могут учесть всех мер безопасности при работе на нем. 

  
ВНИМАНИЕ! 
Перед работой на станке обязательно ознакомьтесь с настоящим Руководством и изучите 
информацию о мерах безопасности. Безопасная работа на станке зависит от применения 
Вами средств индивидуальной защиты и соблюдения Вами соответствующих мер 
безопасности при выполнении работ по шлифованию заготовок. 

  
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!  
Невнимание к знакам безопасности и несоблюдение требований безопасности, 
указанных этими знаками, может повлечь нанесения вреда здоровью и материального 
ущерба. 

К работе на станке допускается персонал, обученный специальным знаниям, методам и 
навыкам работы на данном типе станков. 

  
ВНИМАНИЕ!  
Отсутствие навыков по выполнению строгальных работ может привести к поломке 
станка или нанесению вреда здоровью. 

  
ЗАПРЕЩАЕТСЯ!  
- работать на станке при плохом самочувствии; 
- работать на станке в рукавицах (перчатках), свисающих украшениях и спецодежде 
со свисающими концами, без применения средств защиты органов зрения; 
- стоять в плоскости подачи или выхода заготовки; 
- оставлять без присмотра работающий, а также включённый в электрическую сеть 
станок; 
- загромождать рабочее пространство в зоне возле станка. 

 ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ ПРОВЕРЬТЕ: 
 достаточную освещённость рабочего места; 
 надёжность крепления деталей подставки, дополнительных столов, стола с конвейерной 

лентой, шлифовального барабана, электродвигателей; 
 целостность шлифовальной ленты; 
 плотность прилегания шлифовальной ленты к шлифовальному барабану; 
 надёжность закрытия защитного кожуха шлифовального барабана; 
 целостность конвейерной ленты; 
 плотность прилегания подающей ленты к приводным роликам; 
 надёжность крепления шланга системы аспирации; 
 соответствие присоединения станка к электрической сети способом, предусмотренным 

конструкцией станка. 
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Подберите свисающие концы спецодежды и закрепите их на все предусмотренные застёжки. 
Длинные волосы подберите под головной убор. Наденьте средство защиты органов зрения (защитные 
очки или защитную маску; 
 

3. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СТАНКА 
Наименование показателя Значение 

Модель ММ560 ММ560/230 

Максимальная ширина заготовки, мм 550 

Минимальная ширина заготовки, мм 19 

Минимальная длина заготовки. мм 76 

Максимальная высота заготовки, мм 75 

Максимальная глубина шлифования, мм 0,5 

Скорость подачи заготовки, м/мин 0…3 

Электродвигатель подачи 380 В, кВт 0,080 

Размер шлифовального барабана (ДхØ). мм 560х132 

Скорость вращения шлифовального барабана, об/мин 1440 

Напряжение электродвигателя шлифовального барабана, В 30 220 

Мощность электродвигатель шлифовального барабана, кВт  1,5 

Вес нетто, кг 106 

Габаритные размеры собранного станка (ДхШхВ), мм 1080х1080х1150 

Диаметр патрубка для подсоединения к системе аспирации, мм 100 

 
4. ПРИНЦИПИАЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО СТАНКА 

 
Рис 1.1 Принципиальное устройство станка: 

1 – крепёжные изделия; 2 – подставка; 3 –ручка для транспортировки; 4 – дополнительный стол 
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подачи;  5 – конвейерная лента; 6 – кожух шлифовального барабана; 7 – фиксатор крышки корпуса 
шлифовального барабана:; 8 – крышка кожуха шлифовального барабана; 9 – патрубок для 

подсоединения аспирационной системы; 10 – регулятор скорости конвейерной ленты;  11 – маховик 
перемещения шлифовального барабана; 12 – выключатель; 13 – электродвигатель привода 

шлифовального барабана; 14 – электродвигатель привода конвейерной ленты; 15 – редуктор;  
16 – транспортировочные колёса 

 

 
Рис. 1.2 Принципиальное устройство станка: 

1 – опоры крепление станины станка; 2 – механизм натяжения конвейерной ленты;  
3 – дополнительный стол принимающий; 4 – фиксатор шлифовального барабана; 5 – гайка и 

контргайка ограничения перемещения шлифовального барабана 
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Рис. 1.3 Принципиальное устройство станка: 

1 – крышка выключателя; 2 – замок крышки; 3 – кнопка аварийной остановки; 4 – кнопка «СТОП»:  
5 – кнопка «ПУСК» 

 

 
Рис. 1.4 Принципиальное устройство станка: 

1 – направляющая перемещения шлифовального барабана; 2 – шлифовальная лента; 3 – указатель 
масштабной линейки; 4 – винт перемещения шлифовального барабана; 5 – масштабная линейка;  

6 – шлифовальный барабан 
 

   
Рис. 1.5 Принципиальное устройство станка: 

1 – прижимные валики;  
2 – болты прижимных валиков (вид со стороны подающей ленты) 
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Рис. 1.6 Принципиальное устройство станка: 

1 – паз для установки шлифовальной ленты; 2 – механизм фиксирования шлифовальной ленты; 3 – 
балансировочный груз 

 
5. РАСПАКОВКА И УСТАНОВКА 

Для перемещения упаковки со станком используйте средства малой механизации. 
 Станок поставляется в частично собранном виде:  
     - станок в частично собранном виде – станина станка с смонтированными электродвигателями, 
шлифовальным барабаном, конвейерной лентой; 
     - детали подставки; 
     - транспортировочные колеса, установленные на оси и кронштейнах; 
     - ручки для транспортировки с крепёжными изделиями; 
     - два дополнительных стола; 
     - крепёжные изделия в комплекте с рожковым и шестигранным ключамы; 
     - маховик винта перемещения шлифовального барабана с крепёжной гайкой. 
 
 Соберите поставку, прикрепите транспортировочные колёса (рис. 2). 

 
Рис. 2 Подставка в собранном виде 

 
 Установите станину станка с смонтированными узлами на подставку и прикрепите основание к 
подставке. Установку станины станка с смонтированными узлами  на подставку должны выполнять не 
менее двух работников. 
 
 Подставка со станком должна быть установлена на ровную прочную поверхность. 
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6. ЭКСПЛУАТАЦИЯ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 

  
ВНИМАНИЕ!  
ОТСОЕДИНЯЙТЕ СТАНОК ОТ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СЕТИ ПЕРЕД проверкой станка в начале 
смены; выполнением всех видов технического обслуживания и ремонта; проведением 
регулировочных работ. 

  
ВНИМАНИЕ! 
НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ ШЛИФОВАЛЬНЫЙ СТАНОК ДЛЯ ПЛАНИРОВАНИЯ ЗАГОТОВКИ В РАЗМЕР! 

  
ВНИМАНИЕ! 
НЕ ШЛИФУЙТЕ НА СТАНКЕ ДЕФОРМИРОВАННУЮ (ПОКРУЧЕННУЮ) ЗАГОТОВКУ! 

  
ЗАПРЕЩАЕТСЯ! 
РАБОТАТЬ НА СТАНКЕ БЕЗ ВКЛЮЧЕНИЯ АСПИРАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ, 

 
 ПЕРЕД ПЕРВЫМ ПУСКОМ И КАЖДЫЙ РАЗ ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ ПРОВЕРЬТЕ: 
     - надёжность всех крепёжных соединений подставки; стола с конвейерной лентой; шлифовального 
барабана; электродвигателей; станины станка на подставке, дополнительных столов. Ослабленные 
крепёжные соединения не допускаются; 
     - достаточность натяжения конвейерной и шлифовальной лент. Ослабления не допускаются; 
     -  целостность штекера и кабеля подключения станка к электрической сети; 
     - устойчивость станка на месте установки; 
     - подсоедините аспирационную систему. РАБОТА БЕЗ АСПИРАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ МОЖЕТ 
ПРИВЕСТИ К ПРЕЖДЕВРЕМЕННОМУ ВЫХОДУ СТАНКА ИЗ СТРОЯ; 
     - достаточность освещённости рабочего места; 
     - отсутствие посторонних предметов на рабочем месте; 
     - наличие свободного доступа к станку. 
 
 Шлифование (удаление слоя древесины) выполняйте глубиной не более 0,5 мм за один проход 
– в зависимости от породы древесины и зернистости шлифовальной ленты. 

  
ВНИМАНИЕ! 
Наилучший результат шлифования достигается при минимальной глубине удаления 
материала и минимальной скорости подачи заготовки. 

  
ВНИМАНИЕ! 
Выполняйте шлифование заготовок с характеристиками, которые соответствуют 
параметрам станка. 

 
 РЕГУЛИРОВКА ГЛУБИНЫ ШЛИФОВАНИЯ: 
     - ослабьте контргайку и гайку (поз. 5 рис. 1.2) ограничения перемещения и фиксатор (поз. 4 рис. 1.2) 
шлифовального барабана; 
     - по масштабной линейке (поз. 3 рис. 1.4) маховиком (поз. 11 рис. 1.1) перемещения шлифовального 
барабана выставьте высоту заготовки, которая будет шлифоваться – по часовой стрелке барабан 
подымается / против часовой стрелки барабан опускается  (UP-вверх/down-вниз); 

  
РЕКОМЕНДАЦИЯ. 
Подымите шлифовальный барабан на высоту большую заготовки, которая будет 
шлифоваться. 
Положите заготовку на конвейерную ленту под шлифовальный барабан. 
Опустите шлифовальный барабан до соприкосновения шлифовальной ленты с 
заготовкой. 

     - затяните контргайку и гайку (поз. 5 рис. 1.2) ограничения перемещения и фиксатор (поз. 4 рис. 1.2) 
шлифовального барабана; 
     - установите маховиком (поз. 11 рис. 1.1) перемещения шлифовального барабана глубину 
шлифования (¼ оборота маховика примерно соответствует 0,4 мм глубины шлифования); 
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     - проверьте заготовку на параллельность плоскостей; 
     - подсоедините станок к электрической сети; 
     - откройте крышку выключателя (поз. 1 рис. 1.3) и включите станок кнопкой «ПУСК» (поз. 5 рис. 1.3)     
– при этом включится двигатель шлифовального барабана; 
     - выберете скорость движения конвейерной ленты (скорость подачи заготовки), поворачивая 
переключатель (поз. 10 рис. 1.1) по часовой стрелке. Дайте станку поработать без нагрузки в течении 1 
минуты; 

  
РЕКОМЕНДАЦИЯ. 
Чем шире заготовка – тем меньше скорость подачи. 
Чем твёрже порода древесины заготовки – тем меньше скорость подачи. 

     - положите заготовку на движущуюся конвейерную ленту. Придерживайте заготовку до её выхода 
на дополнительный принимающий стол. НЕ ПРИМЕНЯЙТЕ СИЛУ ДЛЯ ПОДТАЛКИВАНИЯ ЗАГОТОВКИ; 
     - переместитесь к принимающему столу и придерживайте заготовку до окончания шлифования; 
     - проверьте качество шлифования. 

  
РЕКОМЕНДАЦИЯ. 
Для получения качественной поверхности после шлифования экспериментируйте с 
зернистостью и скоростью подачи и породами древесины для получения в дальнейшем 
оптимальных результатов шлифования. 

 

  
ВНИМАНИЕ! 
Регулярно очищайте шлифовальную ленту с помощью специальных карандашей 
(палочек). 

  
ЗАПРЕЩАЕТСЯ! 
РАБОТАТЬ НА СТАНКЕ БЕЗ ВКЛЮЧЕНИЯ АСПИРАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ, 

 В процессе и после окончания работы очищайте станок от пыли. 
 
 Рекомендации по применению шлифовальной ленты в зависимости от её зернистости: 
Зернистость Рекомендации по использованию 

36 Удаление клея, краски, максимальное снятие материала 
60 Удаление складок, клея, наплывов 
80 Удаление клея, метки строгального станка 

100 Сглаживание конечных рисок от крупнозернистой шлифовальной ленты 
120 Среднее снятие материала 
150 Минимальное удаление материала, подготовка поверхности к чистовому шлифованию 
180 Чистовое шлифование 
220 Очень чистое шлифование 

 
 ПОСЛЕ ОКОНЧАНИЯ РАБОТЫ НА СТАНКЕ: 
     - отсоедините станок от электрической сети; 
     - очистите станок от пыли, в т. ч. удалите пыль с внутренней части барабана; 
     - проверьте состояние и натяжение шлифовальной ленты. При необходимости очистите её 
специальным карандашом или замените на новую; 
     - проверьте состояние и натяжение подающей ленты. Наличие остатков пыли на ленте, на роликах 
перемещения ленты не допускается; 
     - проверьте прочность крепления шлифовального барабана, электродвигателей, стола с конвейерной  
лентой, станины станка. 

  
ВНИМАНИЕ! 
НЕ ДОПУСКАЙТЕ ПОПАДАНИЕ ПЫЛИ ПОД КОНВЕЙЕРНУЮ ЛЕНТУ. 

  
ЗАПРЕЩАЕТСЯ!  
Проводить очистку станка от пыли  и его проверку при подсоединении станка к 
электрической сети. 
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 Регулировку натяжения конвейерной ленты и устранение её смещения выполните 
регулировочными устройствами (поз. 2 рис. 1.2). Для натяжения конвейерной ленты удерживайте гайку 
винта регулировочного устройства и поворачивайте винт по часовой стрелки, а для ослабления – против 
часовой стрелки. 

  
РЕКОМЕНДАЦИЯ. 
Регулировку конвейерной ленты выполняйте поворотом гайки на ¼ оборота с 
последующим включением двигателя привода конвейерной ленты. 
Для устранения смещения конвейерной ленты в одну из сторон – натяните конвейерную 
ленту с противоположной стороны. 

 
 Для смены шлифовальной ленты: 
     - приобретите шлифовальную ленту или изготовьте по шаблону после снятия отработанной 
шлифовальной ленты. Схема шлифовальной ленты приведена на рис. 3; 
     - нажмите на рычаг прижимного устройства с обеих сторон шлифовального барабана  (поз. 2 рис. 1.6, 
поз. 1 рис. 5) и выведите шлифовальную ленту из зацепления; 
     - удалите шлифовальную ленту с барабана; 
     - заведите конусное окончание шлифовальной ленты в паз (поз. 1 рис. 1.6) на левой стороне 
шлифовального барабана, нажимая при этом на рычаг прижимного устройства (поз.  2 рис. 1.6). 
Срезанная сторона шлифовальной ленты должна быть параллельной торцу шлифовального барабана. 
Длина заведённого в прижимное устройство окончания шлифовальной ленты должна быть не менее 25 
мм; 
     - ослабьте нажатие на рычаг прижимного устройства (поз. 2 рис. 1.6) и проверьте надёжность 
крепления шлифовальной ленты в прижимном устройстве; 
     - встаньте перед станком и оберните радиально шлифовальную ленту вокруг барабана, левой рукой 
вращая барабан, а правой придерживая и прижимая шлифовальную ленту к краю предыдущего витка 
(рис. 4), не допуская накладывания шлифовальной ленты на предыдущий виток и не допуская зазоров 
между витками шлифовальной ленты; 
      - придерживая левой рукой намотанную шлифовальную ленту в натяжном состоянии, правой рукой 
нажмите на рычаг прижимного устройства (поз. 2 рис. 5) и введите в прижимное устройство (поз. 1 рис. 
5) конусное окончание шлифовальной ленты; 
     - ослабьте нажатие на рычаг (поз. 2 рис. 5) прижимного устройства (поз. 1 рис. 5); 
     - проверьте натяжение шлифовальной ленты – никакие перемещения не допускаются. 
       

 
Рис. 3 Схема шлифовальной ленты 

 

 
Рис. 4 Схема наматывания шлифовальной ленты 
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Рис. 5 Крепления окончания шлифовальной ленты: 

1 – механизм натяжения шлифовальной ленты; 2 – рычаг механизма натяжения 
 
 Для смены конвейерной ленты: 
     - ослабьте натяжение конвейерной ленты - удерживайте гайку винта регулировочного устройства и 
поворачивайте винт против часовой стрелки. Поворот винта осуществляйте равномерно с каждой из 
сторон; 
     - открутите направляющую шлифовального барабана (поз. 1 рис. 6) и крепление стола конвейерной 
ленты (поз. 2 рис. 6); 
     - замените конвейерную ленту; 
     - закрутите направляющую шлифовального барабана (поз. 1 рис. 6) и крепление стола конвейерной 
ленты (поз. 2 рис. 6); 
     - выполните натягивание конвейерной ленты как указано выше – проскальзывание подающей ленты 
не допускается. 

 
Рис. 6 Крепление стола конвейерной ленты 

1 – крепление направляющей шлифовального барабана; 2 – крепление стола конвейерной ленты 
 
 При проведении плановых видов ремонтов рекомендуется проверять параллельность 
поверхностей конвейерной ленты и шлифовального барабана. Параллельность  проверяют 
следующим образом (рис. 7): 
     - уложите на конвейерную ленту бруски одинакового размера поближе к краю ленты на 
одинаковом расстоянии; 
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     - опустите шлифовальный барабан без шлифовальной ленты до прикосновения с брусками – 
разность расстояний «А» и «В» не должна превышать 0,5 мм. 

При необходимости регулировки параллельность поверхностей конвейерной ленты и 
шлифовального барабана (рис. 6): 
     -  ослабьте болты крепления стола конвейерной ленты и электродвигателя привода шлифовального 
барабана; 
     - уложите на конвейерную ленту бруски одинакового размера поближе к краю ленты на 
одинаковом расстоянии; 
     - опустите шлифовальный барабан без шлифовальной ленты до прикосновения с брусками; 
     - затяните болты крепления стола конвейерной ленты и электродвигателя привода барабана; 
     - проверьте результаты регулировки. 

 
Рис. 7 Схема проверки параллельности поверхностей 

 

  
ВНИМАНИЕ!  
После замены конвейерной и шлифовальной лент,проведения всех регулировочных 
работ выполните пробное шлифование. 

 
 При необходимости выполнения регулировочных или ремонтных работ в течении гарантийного 
срока эксплуатации обратитесь в сервисную организацию ООО «Демикс». 
 
 ООО «Демикс» также выполняет послегарантийное сервисное обслуживание. 
  

 
Ексклюзивний представник ТМ «FDB Maschinen» в Україні ТОВ «Демікс»: 

м. Дніпро, вул. В. Моссаковського, 1а, тел.: +38 (056) 375-43-21 
www.demixstanki.com.ua 
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