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Введення 
 
 Шановний покупець, дякуємо Вам за покупку багатофункціонального деревообробного верстата 
MLQ300KB (ML210B) (далі верстат, виріб, обладнання) виробництва фірми FDB Maschinen. 
 Даний Посібник (інструкція) з експлуатації (далі Посібник) призначений для споживача 
(користувача) з метою ознайомлення з призначенням, конструкцією і експлуатацією верстату. Посібник не 
містить докладних вказівок щодо методів механічної обробки, тому приступити до роботи на верстаті 
можна лише маючи спеціальні знання та навички в цій області, або під наглядом фахівців. 
 Даний верстат обладнаний засобами безпеки для обслуговуючого персоналу при роботі на ньому. 
Однак ці заходи не можуть врахувати всі аспекти безпеки. Перед роботою на верстаті необхідно ретельно 
вивчити даний Посібник та особливу увагу звернути на інформацію про техніку безпеки. Тим самим Ви 
виключите помилки, як при налагодженні, так і при експлуатації верстату. 
 Робота на верстаті і його обслуговування в строгій відповідності до вказівок Посібника забезпечить 
безвідмовну роботу і збереження на тривалий період його первинні характеристики. 
 Дане обладнання пройшло передпродажну підготовку в технічному центрі компанії і повністю 
відповідає заявленим параметрам за якістю та техніки безпеки. 
 Поряд із заходами, зазначеними в Посібнику, слід дотримуватися закону про охорону праці та 
правила щодо запобігання нещасних випадків та охорони навколишнього середовища відповідно до 
законодавства, що діє в країні-споживачі. 
 Посібник не відображає незначні зміни у верстаті, внесених виробником після підписання до 
випуску даного Посібника, а також змін по комплектації і документації до верстату. 
 Даний Посібник є важливою частиною Вашого обладнання і не повинний бути втраченим в 
процесі експлуатації верстату. При продажу верстату Посібник необхідно передати новому власнику. 
 Надійність роботи верстату і строк його служби багато в чому залежать від його грамотної 
експлуатації, тому перед монтажем верстату необхідно уважно ознайомитися з цим Посібником. 
 У Посібнику представлена символіка, що позначає і вказує на небезпеку: 
 

 Знак про необхідність уваги стоїть в місцях, де треба бути особливо уважним, 
точно слідувати рекомендаціям, розпорядженням і вказівкам, щоб уникнути 
порушень технологічного процесу і поламки верстату. 

 

Знак означає безпосередню механічну небезпеку або можливість механічної 
небезпеки, яка загрожує життю і здоров'ю людей. 



 
3 

 

 
Знак означає безпосередню електричну небезпеку або можливість електричної 
небезпеки, яка загрожує життю і здоров'ю людей. 

 
Увага! Неувага до цих знаків і недотримання заходів щодо забезпечення безпеки може мати тяжкі 
наслідки для здоров'я і заподіяти матеріальний збиток. 
 
1 Загальні відомості та вказівки 
 
1.1 Багатофункціональний деревообробний верстат MLQ300KB (ML210B) виробництва фірми FDB 
Maschinen призначений для виконання різних операцій при обробці виробів з деревини м'яких і твердих 
порід, розпилюванні листових матеріалів типу фанери, ДСП тощо в побутових умовах (крім житлових 
приміщень). 
 На верстаті можна виконувати наступні операції: 
- Стругання (фугування) по площині і під кутом. Стругання по площині здійснюється як за допомогою 
притискного пристосування (лише MLQ300 КВ), так і без нього (ML 210 В). Стругання під кутом виконується 
без притискного пристосування. 
- Розпилювання вздовж і поперек волокон. 
- Розпилювання вздовж і поперек волокон під кутом. 
- Вибірку фальцу (чверті). 
- Фрезерування кінцевими фрезами. 
- Свердлення. 
 Для деяких видів робіт необхідно придбання додаткового обладнання. 
 
 Всі пункти даного Посібника (Інструкції) в рівній мірі, за винятком деяких відмінностей, відносяться 
до виробу ML 210 В (виріб має дещо іншу конструкцію і технічні характеристики) - обидві моделі у 
більшості  аналогічні. 
 
1.2 Верстат може бути ефективно використовуватися в умовах дрібносерійного виробництва, в ремонтних 
цехах, в слюсарних та столярних майстернях у навчальних і побутових цілях. 
 
1.3 Верстат повинен експлуатуватися в інтервалі робочих температур від +15° С до +35° С, відносною 
вологістю повітря не більше 80 % і відсутністю прямої дії атмосферних опадів і надмірної запиленості 
повітря. 
 Електроживлення виробу здійснюється від однофазної мережі змінного струму напругою 220 В, 
частотою 50 Гц. 
 При роботі на верстаті потрібно забезпечення зовнішнього освітлення в робочій зоні з освітленістю 
не менше 500 лк (люксів). 
 

 
Попередження! Забороняється робота при низької освітленості робочого місця 
верстату, оскільки підвищується небезпека помилки оператора, поламки 
верстату з появою механічних і електричних небезпек. 

 
1.4 Якщо верстат в зимовий час був внесений з вулиці (неопалюваного приміщення, складу) в 
опалювальне приміщення (цех), то не розпаковуйте, і тим більше не включайте його протягом 8 годин, 
поки верстат не прогріється до температури навколишнього середовища (час, необхідний для 
випаровування конденсату). В іншому випадку, при включенні верстат може вийти з ладу з причини 
наявності конденсату на ньому. 
 
1.5 Купуючи верстат вимагайте перевірки відповідності комплектності (дивіться відповідний розділ 
Посібника (Інструкції) з експлуатації). 
 

 Увага! Перед експлуатацією верстату уважно вивчіть Посібник з експлуатації та 
дотримуватися заходів безпеки при роботі.  
               Переконайтеся, що Гарантійний талон повністю і правильно заповнений.  
У процесі експлуатації дотримуйтесь вимог Посібника з експлуатації. 
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1.6 Після продажу верстату претензії по його некомплектності не приймаються. 
 
1.7 Поряд з вказівками з техніки безпеки, що містяться в Посібнику з експлуатації, та особливими 
приписами органів охорони праці Вашого підприємства, необхідно враховувати загально-технічні правила 
роботи на деревообробних верстатах. 
 Недотримання хоча б одного із зазначених правил при використанні верстату розглядається як 
неправильне використання, і продавець не несе відповідальність за події в результаті пошкодження. 
 
1.8 У верстаті не можна робити ніяких технічних змін. Дозволяється використовувати верстат тільки в 
технічно справному стані і за призначенням. 
 

 

Попередження! Зміна конструкції і режимів роботи верстату заборонені! Це 
може привести до поламки верстату і травмування людей. 

 
1.9 Багатофункціональний деревообробний верстат MLQ300KB (ML210B)  ТМ FDB Maschinen відповідає 
вимогам ДСТУ EN 940:2007; ДСТУ EN 60204-1:2004; ДСТУ 2807-94, р.2, 3; ГОСТ 12.2.026.0-93, рр. 3-6; ГОСТ 
27487-87.  
 
1.10 Посібник з експлуатації призначений для всіх операторів і персоналу з технічного обслуговування, що 
працюють з верстатом. 
 

           До встановлення, налагодження, експлуатації, технічного обслуговування і 
ремонту допускається персонал, що має кваліфікацію і пройшов навчання роботи 
на верстаті. Необхідно мати документальне підтвердження кваліфікації 
персоналу. 
          Користувач (представник підприємства, відповідальний за експлуатацію 
верстату) несе відповідальність за навчання недосвідченого персоналу та 
необхідну підготовку кваліфікованого персоналу правилам безпечної експлуатації 
та обслуговування верстату. 
          Персонал, який навчається, повинен працювати на верстаті тільки під 
наглядом досвідченого особи, уповноваженої на проведення навчання. 

 
 Підприємству, що використовує цей верстат, рекомендується вводити, при необхідності, 
внутрішньовиробничі інструкції з урахуванням професійної кваліфікації свого персоналу і у всіх випадках 
документально підтверджувати ознайомлення з Посібником та здійснення інструктажу або навчання.  
 Користувач повинен періодично перевіряти кваліфікацію персоналу і безпеку його роботи. 
 
2 Технічні дані  
 
2.1 Основні параметри багатофункціонального деревообробного верстату MLQ300KB (ML210B) 
представлені в таблиці 1: 
 
Таблиця 1 

Найменування параметру 
Значення 

MLQ300KB  ML 210 В 

Номінальна напруга, В 220 220 

Номінальна частота струму, Гц 50 50 

Номінальна потужність, Вт 2200 1500 

Рід струму 
перемінний, 
однофазний 

перемінний, 
однофазний 

Клас безпеки I клас I клас 

Швидкість обертання шпинделя, об/хв 3100 3580 

Максимальна ширина стругання, мм 300 210 
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Максимальна глибина стругання, мм 3,0 3,0 

Швидкість подавання рейсмуса, м/хв 6,5 - 

Максимальна товщина заготівки при струганні рейсмусом, 
мм 

110 - 

Мінімальна товщина заготівки при струганні рейсмусом, мм 10 - 

Максимальна товщина розпилювання, мм 100 80 

Діаметр посадкового валу для пиляльного диску та фрез, мм 25 25 

Розмір пиляльного диску (зовнішній діаметр × товщина × 
діаметр посадочного отвору), мм 

250×2,6×25 250×1,6×25 

Діаметр фугувального валу, мм 70 70 

Кількість ножів фуганка, шт 3 4 

Максимальна ширина фрези, мм 70 60 

Хід довбального пристрою, мм 130 130 

Хід рухливої каретки, мм 960 - 

Розмір шліфувального диску для заточування лез 
стругальних ножів, мм 

В 50×32×13 50×32×13 

Розмір шліфувального диску для заточування пиляльного 
диску, мм 

PDX1 125×10×25 PDX1 125×10×18 

Висота фугувального столу, мм 700 330 

Висота столу рейсмуса (у нижньої точці), мм 550 - 

Розмір столу фуганка (Д×Ш), мм  1210×390 1000×210 

Розмір столу рейсмуса (Д×Ш), мм 560×300 - 

Розмір столу циркулярної пилки (Д×Ш), мм  700×170 850×150 

Розмір столу рухливої каретки, (Д×Ш), мм 320×220 - 

Габарітні розміри верстату (Д×Ш×В), мм 1210×1450×850 1000×420×320 

Вага нетто, кг 200 95 

Строк служби, років 3 3 

 
2.2 Електробезпека  
 
 З електробезпеки багатофункціональний деревообробний верстат MLQ300KB (ML210B)  
відповідає I класу захисту від ураження електричним струмом - потрібно заземлення. 
 
3 Розпакування 
 

 

Увага! Існує небезпека перекидання або падіння верстату. При розпакуванні та 
встановленні верстату будьте уважні і обачні. 

 
3.1 Відкрийте коробки і вийміть верстат і всі комплектуючі деталі з коробок.  
3.2 Перевірте комплектність відповідно до пункту «Комплектність». 
 

           Увага! Деякі металеві поверхні верстату можуть бути покриті спеціальним 
захисним матеріалом, який необхідно видалити перед початком роботи 
обладнання. Для видалення цього захисного матеріалу найчастіше 
використовується гас або інші обезжирюючі розчини. При видаленні захисного 
матеріалу не використовуйте нітро-розчинники, оскільки вони негативно 
впливають на пофарбовані частини верстату. 

 
4 Комплектність  
 
 Верстат поставляється в частково розібраному вигляді, комплектація не передбачає виконання всіх 
робіт, можливих на верстаті даного типу.  
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 Комплект поставки багатофункціонального деревообробного верстату MLQ300KB (ML210B) 
зазначений у Таблиці 2. 
 
Таблиця 2 

№ 
п/п 

Найменування Зображення    (малюнки) Кількість Примітка 

1 
З'єднувальна штанга 
(рейка з гайками) 

 

1 компл. 
Для моделі  
MLQ300 КВ.      
У ящику. 

2 
Фіксуюча втулка 
підйомного механізму 
фрезерного столу 

 

1 
Для моделі  
MLQ300 КВ.      
У ящику. 

3 
Опорна стійка двигуна 
(привода) 

 

1 
Для моделі  
MLQ300 КВ.      
У ящику. 

4 

Рукоятка регулювання 
висоти робочого столу 
рейсмуса з шестірнею 
підйомного механізму 

 
1 

Для моделі  
MLQ300 КВ.      
У ящику. 

5 
Опорна стійка 
верстату 

 

1 
Для моделі  
MLQ300 КВ.      
У ящику. 

6 
Опорний сухар 
підйомного механізму 
столу рейсмуса 

 

1 
Для моделі  
MLQ300 КВ.      
У ящику. 

7 Пиляльний диск  

 

2 

Для моделей  
MLQ300 КВ,  
ML 210 В.  У 
ящику. 

8 
Захисна кришка 
(кожух) ременів 
приводу рейсмуса 

 

1 
Для моделі  
MLQ300 КВ.      
У ящику. 

9 
Пульт управління 
верстатом з 
мережевим кабелем 

   

1 компл. 
Для моделі  
MLQ300 КВ.      
У ящику. 

10 Електродвигун 

 

1 

Для моделей  
MLQ300 КВ,  
ML 210 В.  У 
ящику. 
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11 
Захисний кожух 
пиляльного диску   

 

 1 
Для моделі  
MLQ300 КВ.      
У ящику. 

12 

Комплект кріпильних 
елементів (болті, 
гайки, вороток, 
струбцини)  

1 компл. 

Для моделей  
MLQ300 КВ,  
ML 210 В.  У 
ящику. 

13 
Поперечно-поздовжні 
салазки з клином 
поздовжньої подачі 

 

1 компл. 
 

Для моделей  
MLQ300 КВ,  
ML 210 В.  У 
ящику. 

14 

Поперечно-поздовжні 
салазки з гвинтом 
кріплення поперечної 
подачі і клин 
поперечної подачі  

1 компл. 

Для моделей  
MLQ300 КВ,  
ML 210 В.  У 
ящику. 

15 
Горизонтальний стіл 
довбального 
пристрою 

 

1 

Для моделей  
MLQ300 КВ. 
Для  ML 210 В 
– поворотний 
стіл.  У ящику. 

16 
Стіл для 
фрезерування и 
свердління 

 

1 

Для моделей  
MLQ300 КВ,  
ML 210 В.  У 
ящику. 

17 
Рукоятка поперечного 
переміщення столу 

 

1 

Для моделей  
MLQ300 КВ,  
ML 210 В.  У 
ящику. 

18 Подовжувач столу 

 

1 

Для моделей  
MLQ300 КВ,  
ML 210 В.  У 
ящику. 

19 
Струбцина фіксації 
заготівки 

 

1 

Для моделей  
MLQ300 КВ,  
ML 210 В.  У 
ящику. 

20 
Рейка поздовжнього 
приводу 

 

1 

Для моделей  
MLQ300 КВ,  
ML 210 В.  У 
ящику. 

21 
Шестерня 
поздовжнього 
приводу 

 

1 

Для моделей  
MLQ300 КВ,  
ML 210 В.  У 
ящику. 
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22 

Кронштейн 
центрування і фіксації 
довбального 
пристосування 

 

1 

Для моделей  
MLQ300 КВ,  
ML 210 В.  У 
ящику. 

23 
Важіль поздовжнього 
переміщення 

 

1 

Для моделей  
MLQ300 КВ,  
ML 210 В.  У 
ящику. 

24 
Сухар поперечних 
салазок  

1 

Для моделей  
MLQ300 КВ,  
ML 210 В.  У 
ящику. 

25 
Пазувальна насадка 
(довбальне 
пристосування)  

1 

Для моделей  
MLQ300 КВ,  
ML 210 В.  У 
ящику. 

26 

Важіль механізму 
регулювання висоти 
столу для 
фрезерування і 
свердління 

 
1 

Для моделі  
MLQ300 КВ.      
У ящику. 

27 
Зубчастий 
свердлильний патрон 
з ключем 

 

1 компл. 

Для моделей  
MLQ300 КВ,  
ML 210 В.  У 
ящику. 

28 
Захисний кожух ножів 
фуганка (ножового 
барабану) 

 

1 

Для моделей  
MLQ300 КВ,  
ML 210 В.  У 
ящику. 

29 

Кронштейн (штатів) 
встановлення ножів 
для заточування  лез 
абразивним 
заточувальним 
диском 

 
1 

Для моделей  
MLQ300 КВ,  
ML 210 В.  У 
ящику. 

30 
Абразивний диск для 
заточування 
пиляльного диску  

 

1 

Для моделей  
MLQ300 КВ,  
ML 210 В.  У 
ящику. 

31 
Абразивний диск для 
заточування ножів 

 

1 компл.         

Для моделей  
MLQ300 КВ,  
ML 210 В.  У 
ящику. 

32 Упорна рейка  
 

1 
Для моделі  
MLQ300 КВ.      
У ящику. 
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Супроводжувальні документи (документація) 

33 
Посібник (інструкція) з 
експлуатації 

 1  

34 Гарантійний талон  1  

Основа верстату 

35 

Основа с робочими 
вузлами верстату у 
зборі (основа з 
робочими столами и 
робочими валами) 

 1 
У 

пакувальному 
ящику 

 

 
Увага! Переконайтеся у відсутності видимих механічних пошкоджень верстату і 
приладдя, які могли б виникнути при транспортуванні. 

 
Примітка: Специфікація даного Посібника є загальною інформацією. У зв'язку з постійним 
удосконаленням виробу дані технічні характеристики, малюнки і комплектація були актуальні на момент 
видання Посібника з експлуатації. Виробник залишає за собою право на зміну конструкції та комплектації 
обладнання, які на впливають на експлуатаційні характеристики, без повідомлення споживача. 
 
5 Вказівки з техніки безпеки  
 
5.1 Загальні вказівки щодо забезпечення безпеки при роботі 
 

 
Увага! Не приєднуйте верстат до мережі електроживлення до тих пір, поки 
уважно не ознайомитесь з викладеними у Посібнику рекомендаціями, поки 
поетапно не пройдете всі пункти налаштувань і регулювань верстату. 

 
5.1.1 Перед початком роботи ознайомтеся з конструкцією і принципом роботи верстату. 
5.1.2 Правильно встановлюйте і завжди тримайте в робочому стані всі захисні пристрої. 
5.1.3 Виробіть для себе правило: перш ніж включити верстат, переконатися в тому, що всі використовувані 
при налаштуванні і обслуговуванні інструменти видалені з верстату. 
5.1.4 Місце проведення робіт з верстатом повинно бути огороджене. Утримуйте робоче місце в чистоті, не 
допускайте захаращення сторонніми предметами. Не допускайте використання верстату в приміщеннях зі 
слизькою підлогою, наприклад, засипаною стружкою, тирсою тощо. 
5.1.5 Неприпустима робота верстату в небезпечних умовах. Забороняється робота верстату в приміщеннях 
з відносною вологістю повітря більше 80 %. 
Подбайте про хороше освітлення робочого простору і вільному доступі до верстату. 
5.1.6 Діти та сторонні особи повинні перебувати на безпечній відстані від місця роботи. Замикайте робоче 
приміщення від сторонніх осіб. 
5.1.7 Не перевантажуйте верстат. Ваша робота буде виконана краще і закінчиться швидше, якщо Ви 
будете виконувати її так, щоб верстат не перевантажувався. 
5.1.8 Використовуйте верстат тільки за призначенням. Не допускається самостійне проведення 
модифікацій верстату, а також використання верстату для робіт, на які він не розрахований. 
5.1.9 Одягайтеся правильно. При роботі на верстаті не надягайте зайво вільний одяг, краватки, прикраси. 
Одягайте захисний капелюшок для волосся або інший головний убір, якщо у Вас довге волосся, щоб 
уникнути їх потрапляння в рухомі частини верстату. Працюйте тільки в неслизькому взутті. 
5.1.10 При роботі на верстаті завжди використовуйте захисні окуляри, працюйте із застосуванням 
навушників для зменшення впливу шуму. 
5.1.11 При роботі стійте на діелектричному килимку. 
5.1.12 За відсутністю на робочому місці ефективних систем пиловидалення рекомендується 
використовувати індивідуальні засоби захисту дихальних шляхів (респіратор), оскільки пил, що 
утворюється при обробці деяких матеріалів, може викликати алергічні ускладнення та професійні 
захворювання. 
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5.1.13 Зберігайте правильну робочу позу і рівновагу, не нахиляйтеся над обертовими деталями і 
агрегатами і не спирайтеся на працюючий верстат. 
5.1.14 Контролюйте справність деталей верстату, правильність регулювання рухомих деталей і їх з'єднань, 
правильність налаштувань під плановані операції . Будь яка несправна деталь повинна негайно 
ремонтуватися або замінюватися. 
5.1.15 Утримуйте верстат в чистоті, в справному стані, правильно його обслуговуйте. 
5.1.16 Перед початком будь-яких робіт з налаштування або технічного обслуговування від'єднайте шнур 
електроживлення верстату з розетки. 
5.1.17 Використовуйте лише рекомендовані комплектуючі. Дотримуйтесь інструкцій, що додаються до 
комплектуючих деталей, вузлів і механізмів. Застосування невідповідних комплектуючих (деталей, вузлів і 
механізмів) може стати причиною нещасного випадку. 
5.1.18 Не залишайте верстат без нагляду. Перш ніж покинути робоче місце вимкніть верстат, дочекайтеся 
повної зупинки електродвигуна і витягніть вилку шнура електроживлення з розетки. 
5.1.19 Перед першим включенням верстату зверніть увагу на правильність складання і надійність 
встановлення верстату. 
5.1.20 Якщо Вам щось здалося ненормальним в роботі верстату, негайно припиніть його експлуатацію. 
5.1.21 Не допускайте неправильної експлуатації електричного дроту. Не тягніть за електрошнур при 
від'єднанні вилки від розетки. Оберігайте електрошнур від нагрівання, від попадання масла і води і 
пошкодження об гострі кромки. 
5.1.22 Після запуску верстату дайте йому попрацювати деякий час на холостому ходу. Якщо в цей час Ви 
почуєте сторонній шум або відчуєте сильну вібрацію, вимкніть верстат, відключіть вилку з розетки 
електричної мережі і встановіть причину цієї несправності. Не вмикайте верстат до виявлення і усунення 
причини несправності. 
5.1.23 Не працюйте на верстаті якщо Ви стомилися, прийняли ліки, що містять наркотичні речовини або 
ліки, які можуть викликати сонливість, а також алкоголь і будь-які інші засоби і продукти, що погіршують 
увагу і зосередженість.   
 
5.2 Додаткові вказівки щодо забезпечення безпеки при роботі з багатофункціональним 
деревообробним верстатом 
 

 Увага! Навіть при правильному використанні верстату залишаються наведені 
нижче небезпеки.  
• Небезпека поранення обертовим частинами верстату (пиляльним диском, 
фрезою, стругальними ножами тощо).  
• Небезпека через злам пиляльного диску, абразивних дисків.  
• Небезпека поранення частинами заготівок, що відлітають при обробці.  
• Небезпека через шум і пил, що утворюються при роботі.  
• Небезпека удару електричним струмом при невідповідному прокладанню 
кабелю. 

 

 Обережно! Починайте роботу з верстатом тільки після того, як ви повністю 
змонтуєте, налаштуєте і перевірите його відповідно до вказівок цього посібника 
з експлуатації. 

 

 
Увага! Прочитайте написи з попереджуючими вказівками на табличках, 
розташованих на верстаті. Для виключення ураження електричним струмом, не 
піддавайте верстат впливу підвищеної вологості. 

 

 Увага! При всіх аварійних ситуаціях необхідно швидко вимкнути верстат 
шляхом перемикання пускового перемикача в середнє положення «0» (для 
верстату MLQ300KB), натисканням на червону (середню) кнопку пускового 
вимикача (для верстату ML210B). 

 
5.2.1 Перед включенням верстату і роботи на ньому перевірте: 
- наявність, справність і міцність кріплення приводних ременів, ланцюгів, валиків, приводів, 
передавальних валів тощо; 
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- надійність огороджень струмоведучих частин електроапаратури (пускачів, трансформаторів, кнопок 
тощо); 
- справність заземлення (візуально); 
- справність пристроїв для кріплення заготівок. Кріплення здійснюється тільки згідно конструкції верстату. 
- відсутність у верстаті налагоджувальних і закріплюючих інструментів, ключів тощо. 
5.2.2 Уникайте ненавмисного пуску. Перед підключенням верстату до штепсельної розетки приведіть 
пусковий вимикач у вимкнене положення «0» (для верстату MLQ300KB), натисніть на червону (середню) 
кнопку пускового вимикача (для верстату ML210B). 
5.2.3 На холостому ходу верстату перевірте: 
- Справність дії пускових, зупиночних, реверсивних і гальмівних пристроїв, а так само надійність фіксації 
рукояток включення, перемикачів, вимикачів (відсутність самовільного включення/вимкнення); 
- Відсутність неприпустимих зазорів і люфтів. 
5.2.4 Ніколи не виконуйте операції, які не відповідають технічним характеристикам верстату. 
5.2.5 Забезпечуйте необхідне положення різального інструменту. 
5.2.6 Забезпечуйте необхідне кріплення оброблюваної заготівки. 
5.2.7 Зупиняйте верстат, перевіряйте стан кріплень і положень всіх деталей, що сполучаються, вузлів і 
механізмів верстату після кожних 50 годин напрацювання. 
 

 
Увага! Працюйте зібрано і відповідально! Не використовуйте верстат, якщо Ви 
втомилися, а так само якщо перебуваєте під впливом алкоголю або під 
впливом лікарських та інших засобів, що знижують реакцію! 

  
5.2.8 Під час роботи вибирайте зручне, стійке, постійно контрольоване Вами положення. Оберігайте 
частини вашого тіла, в першу чергу пальці, а також краї одягу від можливих контактів з рухомими 
частинами верстату. 
 

 

Увага! Чекайте повної зупинки рухомих по інерції частин верстату після його 
виключення, не намагайтеся зупинити їх руками! 

 
5.2.9 При раптовому відключенні електроживлення негайно приведіть пускової вимикач у вимкнене 
(середнє) положення «0» (для верстату MLQ300KB), натисніть на червону (середню) кнопку пускового 
вимикача (для верстату ML210B) - це виключить непередбачені дії верстату при відновленні 
електроживлення.  
5.2.10 Не перевантажуйте верстат, він працює надійно і безпечно тільки при дотриманні параметрів, 
зазначених у його технічних характеристиках. Працюйте з перервами, щоб не допустити перегріву 
верстату. Слідкуйте, щоб вентиляційні отвори (прорізи) в корпусі електродвигуна завжди були відкритими 
і чистими. 
 

 
Увага! Не дозволяйте електродвигуну гальмуватися під навантаженням! У разі 
зупинки електродвигуна при заклинюванні різального інструменту негайно 
вимкніть верстат! 

 
5.2.11 Не форсуйте режим роботи, рекомендований для обраної операції.  
5.2.12 У разі відсутності на верстаті захисних пристроїв від стружки надіньте захисні окуляри або 
запобіжний щиток з прозорого матеріалу. 
 

 
Увага! Слідкуйте за тим, щоб не утворювалася велика концентрація пилу - завжди 
застосовуйте відповідні витяжні установки.  
Дерев’яний пил може бути вибухонебезпечним і небезпечним для здоров'я. 
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Увага! Перед роботою видаляйте з заготівки цвяхи та інші сторонні предмети. 

 

 Увага! Слідкуйте за тим, щоб всі заготівки були надійно закріплені під час роботи, 
і був забезпечений їх безпечний рух.  
               Ніколи не утримуйте заготівку просто руками. Поперечні розпили 
виконуйте тільки за допомогою упору. При пилянні великих заготівок 
застосовуйте відповідні допоміжні засоби для опори.  
               При пилянні круглих заготівок закріплюйте заготівки від провертання.  
               При поздовжньому пилянні коротких заготівок (менше ніж 120 мм) 
застосовуйте штовхач. 

  

 Увага! Уникайте зворотного удару заготівки.  
               Слідкуйте за тим, щоб відпиляний матеріал не був захоплений зубами 
пиляльного диску і відкинутий вгору.  
               Відпиляні, закріплені заготівки видаляйте тільки при вимкненому 
електродвигуні і повної зупинки пиляльного диску. 

 

 
Увага! Кожен раз перед включенням, а також кожного разу після тривалого 
невикористання верстату перевіряйте затяжку пиляльного диску, стругальних 
ножів і свердла в патроні. 

 
5.2.13 Перед встановленням на верстат протріть заготівку і поверхні закріплюючих пристроїв від стружки. 
5.2.14 При роботі з ріжучим інструментом перевірте правильність його заточення, переконайтеся, що в 
ньому немає тріщин і надломів. Не можна перевіряти гостроту і справність ріжучої кромки незахищеними 
руками. 
5.2.15 У разі виникнення вібрації зупиніть верстат, прийміть заходи до усунення вібрації. До усунення 
несправності робота на верстаті заборонена. 
5.2.16 Зміну заготівки здійснюйте тільки після повної зупинки верстату. 
5.2.17 Забороняється знімати і відкривати захисні огородження під час роботи верстату. 
5.2.18 Забороняється зупиняти обертові частини верстату руками чи якимись предметами. 
5.2.19 Забороняється працювати на верстаті в рукавицях або рукавичках, а так само з забинтованими 
руками або пальцями. Встановлення і з'їм заготівок здійснюйте в рукавицях при зупиненому верстаті. 
Остерігайтеся задирок на оброблюваної заготівки. 
5.2.20 Знімайте і надягайте ремені на шківи після повної зупинки верстату і при його відключенні від 
джерела електроживлення. 
5.2.21 Обов'язково зупиняйте верстат, вимикайте електродвигун і відводите ріжучий інструмент від 
заготівки у разі: 
- відходу від верстату навіть на короткий час; 
- тимчасового припинення роботи; 
- перебоїв подачі електроенергії; 
- зміни або знімання ріжучого інструменту, заготівок, готових виробів, пристосувань, запобіжних 
пристроїв; 
- ручного вимірювання розмірів оброблюваної заготівки; 
- виявлення будь-якої несправності в обладнанні; 
- підтягування болтів, гайок і інших сполучних деталей верстату; 
- перевірки якості обробки поверхні. 
5.2.22 Якщо на металевих частинах верстату виявлена напруга (відчуття впливу електричного струму), або 
електродвигун працює з зміненим і підвищеним шумом, або заземлення обірване - негайно зупиніть 
верстат. 
5.2.23 Забороняється класти на станину верстату заготівки, інструмент та інші предмети. 
5.2.24 Забороняється під час роботи нахиляти голову близько до зони обробки і спиратися на верстат. 
5.2.25 Забороняється під час роботи верстату брати чи подавати через верстат будь-які предмети. 
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5.2.26 Слідкуйте за своєчасним видаленням заготівок, інструментів і стружки з робочого місця. Стружку, 
що потрапила на робоче місце, а також ту, що відлітає на прохід під час роботи, систематично видаляйте 
самостійно, не чекаючи її скупчування. 
5.2.27 Не знімайте руками стружку з верстату, користуйтеся для цього щітками. 
5.2.28 Видалення стружки з верстату здійснюйте тільки після повної зупинки верстату. 
5.2.29 Забороняється здійснювати ремонт верстату самостійно. Ремонт верстату здійснюється ремонтним 
персоналом після відключення верстату від електромережі і зняття привідних ременів. 
5.2.30 При ремонті, чищенні і змащенні верстату у пускових пристроїв вивішувати плакати «Не включати, 
працюють люди». 
5.2.31 Відключення і підключення верстату до електромережі після ремонту або усунення несправностей 
повинно здійснюватися тільки електромонтером після встановлення огороджувальних і запобіжних 
пристроїв з дозволу керівника робіт або адміністративної особи, за чиєю командою був знеструмлений 
верстат. 
5.2.32 При заточуванні різального інструменту дотримуйтесь вимог інструкції з безпеки праці при роботі з 
абразивним інструментом. 
5.2.33 При виникненні ситуацій, які можуть призвести до аварій і нещасних випадків необхідно: 
• Вимкнути електрообладнання, припинити роботу; 
• При виникненні пожежі негайно повідомити в пожежну охорону за телефоном 101 і приступити до її 
ліквідації наявними засобами пожежогасіння. 
5.2.34 При наявності постраждалих внаслідок аварії або нещасних випадків: 
• Усунути вплив на організм постраждалого ушкоджуючих факторів; 
• Надати першу долікарську допомогу. 
• Викликати швидку медичну допомогу за телефоном 103. 
5.2.35 У небезпечних ситуаціях потрібно швидко реагувати, для цього необхідно наступне: 
• персонал повинен знати де знаходяться захисні пристрої, сигналізатори небезпеки, засоби для надання 
першої допомоги, рятувальні засоби і повинні бути навчені в поводженні з ними; 
• користувач несе відповідальність за навчання персоналу; 
• всі засоби надання першої допомоги (аптечки, судини для промивання очей , ноші та інші засоби) 
повинні знаходитися досить близько, в легкодоступних для персоналу місцях. Всі засоби повинні бути у 
справному стані і їх слід регулярно перевіряти на справність. 
5.2.36 При технічному обслуговуванні не допускайте попадання змащувальних матеріалів на кнопки і 
важелі управління. 
 

 Попередження! При зверненні зі змащувальними матеріалами слід 
дотримуватися правил їх використання, наявних в інструкціях.  
            При невідповідному зверненні зі змащувальними матеріалами є небезпека 
від контакту або вдихання парів шкідливих рідин (небезпека ураження шкіри, 
подразнень і захворювань дихальних шляхів, а також захворювань внутрішніх 
органів). 

 
5.2.37 Завжди прибирайте з верстату обтиральне ганчір'я.  
5.2.38 До роботи на верстаті допускаються підготовлені оператори, що мають досвід роботи на 
багатофункціональних деревообробних верстатах. 
 

 
Увага! Коробки виводів електричних машин, з'єднувальні коробки, пульти та інші 
електричні елементи повинні бути закриті кришками. Недотримання зазначених 
вимог може призвести до електричної  небезпеки або її можливості! 

 
5.2.39 Принципово неприпустимі демонтаж і відключення будь-яких пристроїв, що забезпечують безпеку. 
Робота при відключених пристроях , що забезпечують безпеку, призводить до появи всіх видів механічних 
і електричних небезпек. 
5.2.40 Необхідно відповідним чином заборонити доступ персоналу, не зайнятого безпосередньо роботою 
з верстатом, в робочу зону, встановивши попереджувальні і заборонні знаки. 
 Під час операцій технічного обслуговування, особливо при роботі з відкритими кришками або 
відключеними захисними пристроями, необхідно дотримуватися крайню обережність і запобігти 
знаходження в робочій зоні будь-яких осіб, що не беруть участь безпосередньо в роботі. 
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Попередження! При поломці верстату можлива поява механічних і електричних 
небезпек. 

  

 

Попередження! При зміні положення і функцій пристроїв захисту можлива поява 
всіх видів механічних небезпек. 

 
5.2.41 Змащувальні матеріали, клей та засоби для очищення не повинні потрапляти в сміття, каналізацію і 
в ґрунт. Це також стосується і тари для їх зберігання. Уникайте витікання змащувальних матеріалів. 
 

 Обережно! Змащувальні матеріали, засоби для чищення при попаданні в 
сміття, каналізацію й у ґрунт можуть забруднювати навколишнє середовище. 
Уникайте витікання змащувальних матеріалів - може з'явитися небезпека 
посковзнутися. 

 
5.2.42 Забороняється: 
• включення верстату зі знятим кожухом ремінної передачі; 
• працювати на верстаті з режимами, що приводять до сильного гальмування двигуна; 
• здійснювати стругання (розпилювання) пиломатеріалів без спеціального штовхача c розмірами менше: 
довжина - 350 мм , ширина - 40 мм , висота - 5 мм (штовхач в комплект поставки не входить, а 
виготовляється споживачем); 
• здійснювати розпилювання пиломатеріалів без захисного кожуха пиляльного диску. 
5.2.43 Ножовий вал при роботі без притискного пристрою повинен бути відкритий на необхідну для 
роботи ширину, інша частина повинна бути закрита огородженням. 
5.2.44 Забороняється експлуатувати верстат при виникненні під час роботи хоча б однієї з таких 
несправностей : 
• пошкодження штепсельного з'єднання; 
• поява запаху, характерного для ізоляції, що горить, диму; 
• поява підвищеного шуму, стуку, вібрації; 
• поламка або поява тріщин в корпусних деталях , огорожах ; 
• пошкодження робочого інструменту. 
 
5.3 Заходи безпеки при демонтажі і встановленні верстату 
 

 
Попередження! При демонтажу і встановленні вузлів верстату є небезпека 
падіння вузлів верстату, небезпека притискання і удару. Знаходження людей у 
небезпечній зоні неприпустимо! 

 
 Підключення верстату до електромережі повинен проводити спеціально підготовлений персонал, 
що має допуск по роботі з електрообладнанням до 1000 В. При цьому необхідно перевірити наявність в 
мережі електроживлення з глухо-заземленою нейтраллю ввідного автоматичного вимикача з 
необхідними характеристиками. 
 Після підключення до електромережі все електрообладнання повинно бути перевірено на 
бездоганну роботу. Необхідно забезпечити правильне заземлення верстату і правильну ізоляцію всіх 
виводів. Всі перемикачі перевести в їх вихідне або нульове положення, перевірити, що всі вимикачі 
верстату правильно встановлені для надійного налагодження. 
 Якщо є електромережа з ізольованою нейтраллю, то після встановлення верстату (до підключення 
його до цехової електромережі) необхідно здійснити підключення вузла заземлення на корпусі верстату 
до цехової шині захисного заземлення, і заміряти омметром електричний опір між шиною заземлення і 
будь якою металевою частиною верстату з розташованими на ній елементами електрообладнання, які 
можуть опинитися під напругою вище 25 Вольт в результаті пробою ізоляції проводів. Крім того, слід 
перевірити наявність у мережі пристрою захисного відключення ( ПЗВ (У3О) ) на струм витоку ≤ 100 mА. 
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Увага! Всі металеві частини верстату (станина, корпус електрошафи, пульт 
управління тощо), які можуть опинитися під напругою вище 25 В повинні бути 
заземлені.  
              Невиконання даної вимоги може призвести до появи всіх електричних 
небезпек. 

 
5.4 Проведення конструктивних змін у верстаті 
 
 Будь-які неузгоджені з виробником переробки та/або зміни верстату неприпустимі з міркувань 
забезпечення необхідного ступеня безпеки. 
 Користувач може використовувати запчастини і швидкозношувані деталі, які вироблені тільки 
заводом-виробником. У разі застосування запчастин, які вироблені не заводом-виробником, 
постачальник не несе відповідальності за працездатність верстату. 
 Деталі й вузли верстату, що викликають побоювання в їх справності, повинні бути негайно 
замінені. 
 
5.5 Вимоги до обслуговуючого персоналу 
 
5.5.1 Персонал, який має відповідну кваліфікацію для роботи на верстаті даного типу (атестований 
персонал) і допущений до роботи на верстаті, а також до робіт з налагодження, експлуатації та ремонту, 
зобов'язаний : 
• отримати інструктаж з техніки безпеки відповідно до заводських інструкцій, розроблених на підставі 
Посібника з експлуатації, типових інструкцій з охорони праці; 
• ознайомитися із загальними правилами експлуатації та ремонту верстату і вказівками з безпеки праці, 
які містяться в цьому Посібнику; 
• ознайомитися з конструктивними і технологічними особливостями верстату і пройти спеціальний 
інструктаж по роботі на даної моделі верстату. 

 

 Увага! Обов'язки при обслуговуванні верстату повинні бути чітко визначені і 
строго дотримуватися, щоб у частині забезпечення безпеки компетенція 
кожного працівника була чітко визначена. Це означає також, що робота на 
верстаті в особливих режимах (наприклад, при налагодженні) може 
здійснюватися тільки спеціально підготовленим персоналом!  
               До обслуговування електрообладнання верстату допускається тільки 
спеціально навчений персонал, знайомий з електрообладнанням верстату, 
який пройшов інструктаж з техніки безпеки. 

 
5.5.2 При всіх роботах з технічного обслуговування і ремонту верстату слід його знеструмлювати за 
допомогою ввідного вимикача електромережі і охороняти від ненавмисного включення, від'єднавши 
вилку шнура електроживлення верстату від розетки. Відходячи від робочого місця, повідомте про свої 
роботи (наприклад, за допомогою таблички на пульті управління). 
 Заходи безпеки при перевірці технічного стану та проведенні ремонтних робіт повинні 
виконуватися відповідно до пунктів розділу 5 даного Посібника. 
5.5.3 Користувач верстату повинен подбати про те, щоб персонал був повністю поінформований про всі 
небезпеки та ризики при роботі на верстаті і його обслуговуванні. 
 Виконання персоналом вимог, зазначених у Посібнику, забезпечує для даного верстату 
зменшення залишкових ризиків до рівня, досягнутого на аналогічному обладнанні, достатня безпека 
якого доведена досвідом його експлуатації. 
 

 Увага! Персонал повинен знати і пам'ятати про існування залишкових 
ризиків, оскільки виконання зазначених вище вимог не усуває повністю 
наявні небезпеки. 
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6 Підключення верстата до джерела електроживлення  
 
6.1 Електричні з'єднання. Вимоги до шнура електроживлення  
 
 По класу захисту від ураження електричним струмом електрообладнання верстату відноситься до 
класу 1, тобто має робочу ізоляцію і елемент для заземлення. 
 

 Попередження! Верстат необхідно підключати до однофазної мережі з глухо-
заземленою нейтраллю напругою 220 В через двополюсну розетку з 
заземлюючим контактом через ввідної автомат з характеристикою В або С для 
номінального струму 25 А. 
              Встановлення розетки повинне бути проведене кваліфікованим 
фахівцем і виконане мідними проводами перетином не менше 2,5 мм². 
              Роботи з обслуговування та ремонту електричної частини верстату 
можуть виконуватися тільки атестованими електриками. При недотриманні 
цього правила верстат може бути серйозно пошкоджений. 

 

 

Попередження! У разі відсутності електромережі з глухо-заземленою 
нейтраллю підключення верстату повинно здійснюватися спочатку до контуру 
захисного заземлення на вузол заземлення верстату, позначеного знаком 
«заземлення», а потім до електромережі, обладнаної пристроєм захисного 
відключення (ПЗВ (УЗО)) із струмом витоку не більше 100 mA. 

 
6.1.1 Для захисту електропроводки від перевантажень на щиті підключення даної лінії необхідно 
застосовувати автоматичні вимикачі на 25 А. 
6.1.2 Забороняється переробляти вилку, якщо вона не входить в розетку. Замість цього кваліфікований 
електрик повинен встановити відповідну розетку. 
6.1.3 При пошкодженні шнура електроживлення його повинен замінити виробник або сертифікований 
Сервісний центр. 
6.1.4 Розетка електромережі повинна повністю відповідати вилці мережевого шнура верстату. Настійно 
рекомендується не використовувати різні адаптери (перехідники), а встановити необхідну штепсельну 
розетку. 
6.1.5 Використовуйте тільки стандартні подовжувачі промислового виготовлення. Поперечний перетин 
подовжувальних кабелів не повинно бути менше, ніж у мережевого шнура верстату. При використанні 
подовжувального кабелю, намотаного на барабан, витягайте кабель на всю довжину. При роботі на 
відкритому повітрі електричні штепсельні з'єднання кабелів повинні мати бризко-захисне виконання. При 
необхідності проконсультуйтеся у фахівця-електрика. 
 При підключеному в штепсельну розетку верстаті уникайте контактів з підключеними до мережі 
електроприладами і заземленими поверхнями (наприклад, водопровідними трубами тощо). 
 

 
Попередження! Цей верстат призначений для використання тільки в сухому 
приміщенні. Уникайте встановлення верстату у вологих приміщеннях. 

 
6.2 Вимоги безпеки при обслуговуванні (експлуатації) двигуна 
 
Увага! Для уникнення пошкодження двигуна регулярно очищуйте двигун від тирси і пилу. Таким чином 
забезпечується його безперешкодне охолодження. 
 
Попередження! Не вмикайте верстат доти, поки до кінця і уважно не ознайомитесь з викладеними в 
цьому посібнику рекомендаціями, поки поетапно не вивчите всі пункти налаштувань і регулювання 
верстату, поки не засвоїте роботу всіх органів управління верстату. 
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6.2.1 Якщо двигун не запускається або раптово зупиняється при роботі, відразу ж вимкніть верстат від 
джерела електроживлення. Вийміть вилку шнура живлення верстату з розетки і перевірте шпиндель на 
вільне обертання. Якщо шпиндель обертається вільно, включіть двигун ще раз. Якщо двигун все ще не 
обертається, спробуйте по таблиці можливих несправностей знайти і усунути можливу причину. 
6.2.2 Пристрій захисту або автомат захисту необхідно регулярно перевіряти, якщо двигун постійно 
перевантажується при форсованому режимі роботи. 
6.2.3 Найчастіше проблеми з двигуном виникають при поганих контактах в роз'ємах, при 
перевантаженнях, зниженій напрузі електроживлення (можливо, внаслідок недостатнього поперечного 
перетину підвідних проводів). Тому завжди за допомогою кваліфікованого електрика перевіряйте всі 
роз'єми, робочу напругу і струм. 
6.2.4 При великій довжині і малому поперечному перетину підвідних проводів на цих проводах 
відбувається додаткове падіння напруги, яке призводить до проблем з двигуном. Тому для нормального 
функціонування верстату необхідний достатній поперечний перетин підвідних проводів. Наведені в 
таблиці дані про довжину підвідних проводів відносяться до відстані між розподільчим щитом, до якого 
приєднаний верстат і вилкою штепсельного роз'єму верстату. При цьому не має значення, здійснюється 
підведення електроенергії до верстату через стаціонарні підвідні дроти, через розетку або через 
комбінацію (стаціонарний і подовжувальний) кабелів. 
 

Довжина підвідних проводів Необхідна поперечний перетин мідних проводів 

До 15 м 2,5 мм² 

 
7 Пристрій 
 
 Зовнішній вигляд та пристрій багатофункціонального деревообробного верстату MLQ 300KB 
показані на малюнках 1-1, та 1-2, а  ML 210 В - показані на малюнку 2. 
 

 
 
                                                                             Малюнок 1-1 
 



 
18 

 

 
 
                                                                             Малюнок 1-2 
 
 
 
 
 

 
                                                                   Малюнок 2 
 
1. З'єднувальна штанга 
3. Опорна стійка двигуна (приводу) 

4. Рукоятка регулювання висоти робочого столу рейсмуса 
5. Опорна стійка верстату 
8. Пиляльний диск 
9. Нижній робочий стіл рейсмуса 
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10. Пульт управління верстатом (пусковий вимикач (перемикач)) 
11. Захисний кожух ножів фуганка (ножового барабану) 
12. Електродвигун 
13. Захисний кожух пиляльного диску 
20. Стіл для фрезерування і свердління 
21. Рукоятка поперечного переміщення столу 
23. Струбцина фіксації заготівки 
24. Рейка поздовжнього приводу 
25. Шестерня поздовжнього приводу 
27. Важіль поздовжнього переміщення 
29. Пазувальна насадка (довбальне пристосування) 
30. Важіль механізму регулювання висоти столу для фрезерування і свердління 
31. Свердлильний патрон 
45. Стіл приймальний (нерухомий) 
46. Стіл подачі (регулюємий) 
47. Стіл розпилювальний 
48. Ножовий барабан 
49. Важіль включення подачі рейсмуса 
50. Рукоятка пристрою регулювання глибини стругання (рукоятка регулювання положення столу подачі 
щодо приймального столу) 
61. Важіль фіксатора товщини стругання рейсмуса 
62. Опорна рейка 
63. Кронштейн (штатів) встановлення ножів для заточування  лез абразивним заточувальним диском 
64. Допоміжний (опорній) стіл 
 
7.1 Особливості верстата 
 
• При розробці конструкції і дизайну виробу були враховані антропометричні особливості потенційних 
користувачів, тому верстат зручний (ергономічний) в роботі і обслуговуванні. 
• У верстаті поєднані кілька деревообробних верстатів: фугувальний, рейсмусовий (тільки MLQ 300KB), 
пиляльний, фрезерний та свердлильний. При переналаштуванні користувач може використовувати виріб 
як заточувальний верстат для заточування різального інструменту (стругальні ножі, пиляльний диск, 
свердла, фрези тощо). 
• Габарити і багатофункціональність верстату дозволяють використовувати його в умовах майстерень з 
обмеженою площею і для виготовлення широкого спектру столярних виробів. 
• Перехід від одного виду операції до іншої займає мінімум часу для переналаштування та налагодження 
верстату. 
• Розташування центру мас і міцна основа забезпечують стійкість верстату в роботі. 
• Конструкторські рішення і технології, застосовані при проектуванні та виготовленні верстату, 
забезпечують високу міцність і якість поверхні заготівок при обробці і знижують час на налаштування і 
переналагодження верстата. 
• Технологічні пристосування і запобіжні пристрої верстату забезпечують надійне закріплення і притиск 
оброблюваної заготівки і захищають користувача від травм. 
• Електрообладнання і асинхронний двигун верстату ML 210 В дозволяють здійснювати його підключення 
до побутової електромережі однофазного змінного струму напругою 220 В . 
 
7.2 Пристрій верстата 
 
 На підставі 5 (малюнок 1-1, MLQ 300KB) закріплені і змонтовані основні виконавчі вузли, 
механізми руху і подач верстату. Від електродвигуна 12 (малюнки 1-1 та 2) крутний момент через 
кінематичний ланцюг верстату передається на головний (ножовий) вал. На головному (ножовому) валу 
закріплений ріжучий інструмент верстату (пиляльний диск 8 (малюнки 1-2 та 2), стругальні ножі на 
ножовому барабані 48 (малюнок 1-1) і патрон 31 (малюнки 1-2 та 2)). 
 Свердлильний патрон 31 призначений для затиску хвостовика свердел, фрез, оправлень 
абразивного інструменту. На бічній поверхні підстави змонтований фрезерний супорт, призначений для 
виконання свердлильно-пазувальних і фрезерних операцій. Крім того, за допомогою фрезерного супорта 
на верстаті можна виконувати операції із заточування ріжучого інструменту. Управління фрезерним 
супортом здійснюється важелями 21, 27, 30 (малюнки 1-1, 1-2 та 2) в трьох координатних осях (поперечна, 
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поздовжня і вертикальна подачі). На фрезерному супорті закріплена струбцина 23 (малюнки 1-1 та 2), яка 
призначена для затиску заготівки при виконанні свердлильно-пазувальних і фрезерних робіт. 
 Столи 45 та 46 (малюнки 1-2 та 2) утворюють стругальний стіл верстату. Гвинтом 50 (малюнок 1-2) 
механізму переміщення стола подачі 46 (малюнки 1-2 та 2) виконується регулювання глибини стругання 
при виконанні операції фугування. Процес стругання заготівки при виконанні операцій фугування і 
рейсмусовання виконується стругальними ножами, які закріплені на ножовому барабані 48 (малюнок 1-1) 
головного валу. 
 Нижній стіл рейсмуса 9 (малюнок 1-1, тільки у MLQ 300KB) призначений для виконання операції 
рейсмусовання. За допомогою важеля 49 (малюнок 1-1) включається/вимикається привід автоматичної 
подачі заготівки при рейсмусованні під стругальні ножі ножового барабану. Налагодження верстата під 
певний розмір заготівки виконують рукояткою регулювання висоти робочого столу рейсмуса 4 (малюнок 
1-1). Розмір товщини заготівки при рейсмусованні налаштовується за шкалою-лінійці і фіксується гайкою 
фіксатора товщини стругання рейсмуса 61 (малюнок 1-1). 
 Розпилювальний стіл 47 (малюнки 1-2 та 2) призначений для виконання операцій пиляння. Процес 
пиляння заготівки здійснюється безпосередньо обертовим пиляльним диском 8 (малюнки 1-2 та 2). Для 
регулювання положення розпилювального стола 47 і заміни пиляльного диска передбачені конструктивні 
елементи (малюнок 14). 
 Електроживлення до верстату підводиться електричним кабелем, включення і вимкнення верстата 
здійснюється пультом управління 10 (малюнки 1-2 та 2). 
 Захисні кожухи 11 і 13 (малюнки 1-2 та 2) закривають пиляльний диск і ножовий барабан 
(використовуються при роботі на верстаті, а також при транспортуванні і зберіганні). 
 
8 Транспортування та зберігання 
 
Попередження! Перед транспортуванням переконайтеся, що верстат відключений від джерела 
електроживлення. 
 
 Будьте обережні з верстатом під час транспортування. Забороняється ставити важкі предмети на 
верстат. 
 Транспортування виробу (тільки в розібраному вигляді) здійснюється в закритих транспортних 
засобах відповідно до правил перевезення вантажів, що діють на транспорті даного виду, і вказівками 
транспортного маркування. 
 Вантажно-розвантажувальні роботи повинні здійснюватися відповідно з транспортним 
маркуванням. 
 При вантажно-розвантажувальних роботах і транспортуванні упакованого верстату розташування 
канатів необхідно здійснювати у відповідність з позначенням місць стропування на пакувальному ящику. 
 При транспортуванні краном канат повинен бути обраний з урахуванням ваги брутто упакованого 
верстату. 
 До стропування допускаються особи, які атестовані на проведення вантажно-розвантажувальних 
робіт і пройшли інструктаж з техніки безпеки. 
 При вантажно-розвантажувальних роботах необхідно вжити заходів, що виключають 
пошкодження верстату (не допускати удари, різкі поштовхи). При транспортуванні упакований верстат 
повинен бути надійно закріплений на транспортному засобі. 
 

 Попередження! Найважчі поранення (аж до смертельних) виникають при 
падінні вантажу з навантажувача або транспортного засобу.  
              Зверніть увагу на наступні вказівки і дані на упаковці:  
                  • центр ваги;  
                  • вказівки з перевезення;  
                  • вага;  
                  • рекомендований транспортний засіб;  
                  • запропоноване положення при транспортуванні. 
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 Попередження! Найважчі поранення (аж до смертельних) виникають при 
обриві вантажу з несправного або який володіє недостатньою 
вантажопідйомністю підйомника.  
               Перевіряйте підйомники на:  
                  • достатню вантажопідйомність;  
                  • бездоганну справність.  
               Чітко дотримуйтесь інструкції з техніки безпеки. Ретельно закріплюйте 
вантаж. Ніколи не стійте під вантажем! 

 
При постановці верстата на тривале зберігання необхідно: 
• відключити верстат від електроживлення і згорнути мережевий електрокабель; 
• очистити верстат від деревної стружки та пилу; 
• зняти ріжучий інструмент для окремого зберігання; 
• продути верстат і електродвигун стисненим повітрям; 
• змастити індустріальним машинним маслом напрямні, а також гвинтові, рейкові і зубчасті пари (крім 
клиноремінного приводу) і металеві поверхні, які не мають лакофарбове покриття; 
• робочі столи верстату (пиляльний, рейсмусовальний і стругальні) накрити промасленим папером; 
• зберігання верстату слід здійснювати в опалювальному, вентильованому приміщенні при відсутності 
впливу кліматичних факторів (атмосферні опади, підвищена вологість і запиленість повітря) при 
температурі повітря не нижче 5° С і не вище 40° С з відносною вологістю не вище 80%. 
 

 Увага! При неналежному зберіганні можуть пошкоджуватися або руйнуватися 
важливі деталі, вузли та агрегати верстату. Зберігайте упакований або вже 
розпакований верстат тільки за зазначених умов навколишнього середовища.  
               Проконсультуйтеся з фахівцями компанії постачальника у разі, якщо 
верстат або його частини більш 3 місяців зберігалися в умовах, відмінних від 
зазначених. 

 
9 Встановлення та збирання верстату 
 
Увага! Не намагайтеся використовувати верстат до закінчення монтажних робіт і всіх попередніх 
перевірок і налаштувань відповідно з даним Посібником. 
  
9.1 Рекомендації по встановленню верстату 
9.1.1 Забезпечте відповідність виробничого приміщення навколо верстату прийнятим у Вас правилам 
техніки безпеки. Не обмежуйте простір, в якому ведеться робота на верстаті, його технічне 
обслуговування та ремонт. Перед встановленням верстату має бути передбачений вільний доступ до 
штекера електромережі верстату. 
 

 

Попередження! Існує небезпека перекидання або падіння верстату/частин 
верстату. При розпакуванні та встановленні верстату будьте уважні і обачні. 

 
9.1.2 Затягніть всі затискні рукоятки верстату перед початком робіт.  
9.1.3 Уважно слідкуйте за тим, щоб не пошкодити частини верстату і лакофарбові покриття. 
 
9.2 Підготовка до встановлення верстату 
 
Верстат поставляється в частково зібраному стані. 
 
9.2.1 Виберіть для встановлення верстату сухе, добре освітлене просторе місце, щоб забезпечити доступ 
до нього під час обслуговування з усіх чотирьох сторін. Місце для встановлення верстату слід вибрати так, 
щоб поблизу не було джерела інтенсивного пилоутворення. Перевірте майданчик на якій встановлюється 
верстат на горизонтальність в двох перпендикулярних напрямках за допомогою рівня. 
9.2.2 Температура приміщення, в якому встановлюється верстат, повинна бути в межах температури від 
+15° С до +35° С, відносною вологістю повітря не більше 80 %. 
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               Якщо верстат до розпакування транспортувався або зберігався при низькій температурі, то не 
розпаковуйте, і тим більше не включайте його протягом 8 годин, поки верстат не прогріється до 
температури навколишнього середовища (час, необхідний для випаровування конденсату). 
               Відповідно до вимог безпеки розконсервацію верстату і приладдя слід здійснювати в добре 
провітрюваному приміщенні, подалі від нагрівальних приладів, відкритого вогню і місць зберігання 
харчових продуктів. 
9.2.3 Перевірте наявність всього приладдя верстату відповідно до розділу № 4 «Комплектність» 
Посібника. 

 
9.3 Збірка верстату 
 
Для повного складання верстату зробіть наступні дії: 
 
9.3.1 (Для моделі  MLQ300 КВ).  Для складання опорних стойок верстату і встановлення на них основи з 
основними робочими вузлами: 
a ) Встановіть опорні стійки верстату 3 і 5 (малюнок 1-1) на основу з основними робочим вузлами верстату 
в зборі 44. Опорна стійка двигуна 3 (малюнок 1-1) встановлюється з протилежного підіймального 
механізму сторони. 
b ) Встановіть з'єднувальну штангу 1 (малюнок 1-1) між стійками верстату. 
c ) Надійно затягніть всі гайки і болти. 
 

 
                                   Малюнок 2 
 
9.3.2 (Для моделі  MLQ300 КВ).  Встановіть рукоятку підйомного механізму підйомного столу рейсмуса 4 
(малюнок 3), фіксуючу втулку підйомного механізму 2 (малюнок 3), шестерню 7 (малюнок 3) і опорний 
сухар 6 (малюнок 3) як показано на малюнку 3. 
 

  
         Малюнок 3 
 
9.3.3 Встановіть електродвигун 12 (малюнки 1-1, 4) і наживіть фіксують болти 52 (малюнок 4) для 
подальшої натяжки ременів. 
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      Малюнок 4 
 
9.3.4 (Для моделей  MLQ300 КВ).  Встановіть ланцюг приводу рейсмуса як показано на малюнку 5. 
 

 
    Малюнок 5 
 
9.3.5 Встановіть згідно малюнку 6 приводні ремені на шків електродвигуна 12 (малюнки 1-1, 4) і зробіть 
натяжку ременів, зафіксувавши необхідне положення електродвигуна фіксуючими болтами 52 (малюнок 
4). Прогин ременя повинен бути в межах 3 - 5 мм при натисканні у центрі його довжини із зусиллям 7 Н (≈ 
0,7 кг). 

 
  Малюнок 6 
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9.3.6 Встановіть свердлильний патрон 31 (малюнки 1-2, 7) на конус валу. 
 

 
          Малюнок 7 
 
9.3.7 Для збірки та встановлення довбального пристрою необхідно виконати наступні етапи:  
a) З'єднайте болтами горизонтальний стіл 19 (малюнок 8) з подовжувачем столу 22 (малюнок 8) як 
показано на малюнку 8 (для моделі  ML 210 В збірка здійснюється трохи в інший спосіб (на поворотному 
кронштейні). 
b) Після з'єднання столів 19 та 22 вирівняйте поверхні і перевірте будь-яким доступним способом 
(лінійкою, рівнем) паралельність поверхонь столів: вони повинні знаходитися в одній площині, інакше 
перекіс може привести до поламки рейки поздовжнього переміщення. 
 

 
     Малюнок 8 

 
c) З'єднайте болтами поперечно-поздовжні салазки 17, 18 (малюнок 9) зі столом для свердління й 
фрезерування 20 (малюнки 1-2, 9) із закріпленою на ньому струбциною фіксації заготівки 23 (малюнки 1, 
10; таблиця 2 ).  
d) Встановіть рукоятку поперечного переміщення столу 21 (малюнки 1-1, 1-2, 9) і рейку поздовжнього 
приводу 24 (малюнок 1-1). 
 

 
      Малюнок 9 
 
e) Встановіть важіль поздовжнього переміщення 27 (малюнки 1-1, 10) на шестерню поздовжнього 
приводу 25 (малюнки 1-1, 10). 
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   Малюнок 10 

 
f) З'єднайте зібраний блок поперечно-поздовжнього переміщення (пункт «c») із зібраним столом 
довбального пристрою (пункт «a») і встановіть блок важеля поздовжнього переміщення як показано на 
малюнку 11. 
 

 
           Малюнок 11 
 
g) Встановіть на верстат кронштейн центрування і фіксації довбального пристосування 26 (малюнок 12).  
h) Встановіть на верстат блок поперечно-поздовжнього переміщення як показано на малюнку 12.  
i) Встановіть довбальне пристосування (пазувальну насадку). 

 

 
   Малюнок 12 

 
9.3.8 Для встановлення пиляльного диску необхідно виконати наступні етапи:  

 
a) Відкрутіть гайку 53 (малюнок 13) на робочому валу 54 (малюнок 13). 
 

 
   Малюнок 13 
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b) Відповідно з напрямом обертання встановіть пиляльний диск 8 (малюнок 1-2) на робочий вал 54 
(малюнок 13) і зафіксуйте його гайкою 53 (малюнок 13).  
c) Встановіть кріпильні елементи столу дискової пилки (дивіться малюнок 14), після чого встановіть на ці 
елементи розпилювальний стіл 47 (малюнок 1-2). 
 

 
  Малюнок 14 
 
d) Встановіть захисний кожух пиляльного диску 13 (малюнок 1-2) на стіл дискової пилки (дивіться 
малюнок 15). 

 

  
  Малюнок 15 
 
10 Підготовка верстата до роботи  
 
10.1 Перш ніж приступити до роботи на верстаті перевірте і підтягніть всі ослабілі під час транспортування 
зовнішні з'єднання та кріплення. 
 

 
Попередження! Щоб уникнути травм категорично забороняється проводити 
наладку і настройку верстату, а також будь-які регулювальні роботи при 
включеному харчуванні системи електрообладнання. 

 

 Увага! Щоб виключити можливість травмування персоналу ніколи не підключайте 
верстат до джерела електроживлення поки не завершите всі етапи по 
встановленню і регулюванню верстату і не ознайомитеся з правилами безпеки та 
інструкціями з експлуатації. 
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10.2 Зробіть натяг ременів (малюнок 7), для чого звільніть фіксацію гвинтів 52 (малюнок 4) і перемістіть 
електродвигун (12) (малюнки 1, 4; таблиця 2) вниз, положення зафіксуйте чотирма болтами 52 (малюнок 
4). Натяг ременя передачі зробіть переміщенням блоку редуктора. 
 

 
Увага! Слабкий натяг ременів сприяє прослизанню на шківах, а надмірний натяг 
призводить до їх передчасного зносу. Періодично перевіряйте натяг ременів. Нові 
ремені перші 50 годин перевіряйте не рідше 8 годин роботи. 

 
10.3 Для виконання операції зняття фаски або вибірки паза демонтуйте пиляльний диск із захисним 
кожухом. Встановіть і закріпіть пряму чи косу насадну фрезу 36 (таблиця 2). 
 
10.4 Стругальні ножі барабану 48 (малюнок 1-1) повинні бути гострими, без сколів і деформацій. Щоб 
уникнути розбалансування робочого валу маса кожного з стругальних ножів повинна бути максимально 
однаковою. 
 Правильно встановлене положення ножів в барабані 48 (малюнок 1-1) вважається таке 
положення, коли кожен ніж в самій верхній точці знаходиться на одному рівні з прийомним (нерухомим) 
столом 45 (малюнок 1-2), або вище нього, але не більше ніж на 0,05 мм. Для рівномірного навантаження 
на вузли і деталі верстату і якісної обробки заготівки всі ножі повинні бути виставлені точно. 
 
11 Робота на верстаті (експлуатація) 
 

 
Увага! Під час роботи оператор повинен використовувати захисні пристрої 
верстату. Забороняється демонтувати захисні пристрої, передбачені конструкцією 
верстату. 

 

 Увага! Завжди дотримуйтесь наступних правил техніки безпеки: 
• Завжди коли здійснюєте регулювання або заміну будь-яких деталей на верстаті 
вимкніть верстат і від'єднуйте від джерела електроживлення. 
• Повторно перевірте всі блокуючи рукоятки. Вони повинні бути ретельно 
затягнуті. 
• Переконайтеся, що всі кріпильні деталі затягнуті. 
• Переконайтеся, що всі рухомі частини вільні і не мають яких-небудь перешкод. 
• Завжди надягайте засіб для захисту очей або захисну маску. 
• Після включення верстату починайте обробку тільки після того, як шпиндель 
двигуна досягне повної швидкості обертання. 
• Тримайте руки подалі від пиляльного диску, стругальних ножів, свердлильного 
патрону або інших рухомих частин верстату. 

 
 
 
11.1 Включення  
Включення і відключення верстату здійснюється пультом управління (пусковим вимикачем, або 
перемикачем «Вкл/Вимк») верстату 10 (малюнки 1-2, 2).  
 
Для верстату MLQ300KB:  

 Для включення верстату необхідно повернути пусковий перемикач з положення «0» в положення  
«1» для робочого запуску електродвигуна, або «2» для реверсного запуску електродвигуна (при 
операціях довбання, свердління тощо). 

 Для вимкнення верстату необхідно повернути перемикач з положення «1» (або «2») в положення  
«0». 

 
Для верстату ML210B:  

 Для включення верстату необхідно натиснути зелену (ліву) кнопку пускового вимикача для 
робочого запуску електродвигуна, або жовту (праву) кнопку пускового вимикача для реверсного 
запуску електродвигуна (при операціях довбання, свердління тощо). 

 Для вимкнення верстату необхідно натиснути червону (середню) кнопку пускового вимикача. 



 
28 

 

 

 Увага! Перед початком роботи на верстаті переконайтеся:  
• в плавності руху і рівномірності прилягання заготівки до напрямних і опорних 
поверхонь (стругання і поздовжнє розпилювання по направляючої планці);  
• в надійності кріплення заготівки в притискних пристроях (поперечне 
розпилювання, свердління, свердлильно-пазовальні операції);  
• в правильності налаштувань і встановлень для передбачуваної обробки 
заготівки. 

 
11.2 Фугування (стругання поверхні заготівки) 
 

 Увага!  
• Перед початком операції фугування зніміть пиляльний диск та інший не 
використовуваний ріжучий інструмент! Перед зняттям інструменту, складанням 
або налагодженням, обов'язково від'єднайте верстат від електромережі. 
• Регулярно перевіряйте, щоб стругальне ножі були заточені і не мали дефекти і 
пошкодження. Фугування на верстаті з затупленими або неврегульованими 
ножами може призвести до травми.  
• Щоб уникнути травм всі дії зі стругальними ножами виконуйте в захисних 
рукавичках. 

 

 Увага! У зв'язку з тим, що подача заготівки при фугуванні здійснюється вручну, 
дотримуйтесь особливої обережності. Пальці рук повинні знаходитися на досить 
безпечній відстані від обертового ножового барабану 48 (малюнок 1-1). Особливу 
обережність слід проявляти при фугуванні (струганні) тонких та коротких заготівок 
в процесі роботи та в момент виходу заготівки з під стругальних ножів обертового 
ножового барабану. 

 
 Перед виконанням операції стругання (фугування) демонтуйте пиляльний диск (насадні фрези) і 
рукояткою важеля включення подачі рейсмуса 49 (малюнок 1-1) відключіть автоматичну подачу. 
 Ділянка ножового барабану 48 (малюнок 1-1), що не бере участі в струганні, повинна бути 
закритою захисною кришкою (захисним кожухом) ножів фуганка 11 (малюнок 1-2). 
 Регулювання заниження по висоті столу подачі 46 (малюнки 1-2, 16) щодо приймального столу 45 
(малюнки 1-2, 16) забезпечує глибину стругання. Для встановлення глибини стругання обертанням 
рукоятки пристрою настройки глибини стругання 50 (малюнок 1-2) за вказівником і шкалою встановіть 
величину глибини стругання.  
 
 

 
           Малюнок 16 
 
 Для виготовлення виробів з прямокутними кутами встановіть упорну рейку 62 (малюнок 1-1) під 
прямим кутом до площини приймального столу 45, використовуючи косинець, шаблон, зразок тощо. 
 Швидкість подачі заготівки 55 (малюнок 16 ) забезпечується ручним зусиллям оператора. При 
цьому повинна враховуватися ширина і глибина стругання, ступінь вологості, щільності, однорідності 
деревини. 
 
Рекомендації: 
• Якщо заготівка має зігнутість поперек волокон, то стругання потрібно починати з увігнутої сторони. Це 
забезпечить отримання максимальної товщини виробу. 
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• Якщо заготівка має зігнутість вздовж волокон, то починати стругання потрібно також з увігнутої сторони, 
притискаючи кінець заготівки, що знаходиться за ножовим валом. 
• Для забезпечення найвищої якості струганої поверхні потрібно зробити кілька проходів з мінімальною 
товщиною стружки, яка зрізується. При цьому обертові ножі валу повинні сходити з волокон заготівки, а 
не підривати їх. 
• Не рекомендується здійснювати фугування заготівок з деревини з високим вмістом смол, так як 
можливе налипання деревної смоли і тирси на стругальні ножі та головний вал верстату. 
• Фугування довгих деталей здійснюйте за кілька проходів, число яких повинно бути тим більше, чим 
більше висота нерівностей поверхні заготівки. 
• Для отримання рівної струганої поверхні ріжуча кромка стругального ножа повинна бути паралельна 
поверхні приймального столу 45 (малюнки 1-2 та 2). 
  
11.3 Стругання в розмір по товщині (тільки для моделі MLQ300 КВ) 
 

 Увага! 
• Перед початком операції рейсмусування зніміть пиляльний диск та інший не 
використовуваний ріжучий інструмент! Перед зняттям інструменту, складанням 
або налагодженням, обов'язково від'єднайте верстат від електромережі. 
• Закрийте захисним кожухом 11 (малюнки 1-2 та 2) робочу зону ножового 
барабана 48 (малюнок 1-1) на стругальному столі.  
• Регулярно перевіряйте, щоб стругальне ножі були заточені і не мали дефекти і 
пошкодження. Рейсмусування на верстаті з затупленими або неврегульованою 
ножами може призвести до травми.  
• Щоб уникнути травм всі дії зі стругальними ножами виконуйте в захисних 
рукавичках. 

 
 Стругання в розмір по товщині заготівки (рейсмусування на рейсмусової частині верстату) 
здійснюється на нижньому робочому столі рейсмуса 9 (малюнок 1-1). Для стругання заготівки в розмір по 
товщині на заготівле спочатку виконайте вирівнююче стругання (фугування) базової поверхні. На 
поверхню нижнього робочого столу рейсмуса 9 (малюнок 1-1) кладеться фугована поверхня заготівки. 
 Перед струганням виміряйте товщину заготівки по всій довжині. Встановіть нижній робочий стіл 
рейсмуса в положення для максимальної товщини заготівки, для чого фіксатором 61 (малюнок 1-1), що 
знаходиться біля шкали, звільніть фіксацію положення робочого столу рейсмуса, обертанням 
(праворуч/ліворуч) рукоятки регулювання висоти робочого столу рейсмуса 4 (малюнок 1-1) перемістіть 
робочий стіл рейсмуса в необхідне положення і зафіксуйте це положення фіксатором 61 (малюнок 1-1). 

 
 Для включення автоматичної подачі заготівки введіть в зачеплення шестерні редуктору подачі 
важелем включення подачі рейсмуса 49 (малюнок 1-1). 
 При струганні подавайте заготівку товстим кінцем назустріч обертанню робочого валу з боку 
приймального столу 45 (малюнок 1-2) до захоплення її подавальним роликом. Надійне положення 
заготівки на нижньому робочому столі рейсмуса 9 (малюнок 1-1) і рівномірна швидкість автоматичної 
подачі заготівки забезпечується анті-відкидувачем, подавальним роликом і прийомним роликом. 
 При встановленні глибини стругання заготівки враховуйте ширину заготівки, ступінь вологості, 
щільність і однорідність деревини. 
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11.4  Розпилювання  
 

 Увага!  
• Перед початком операції розпилювання зніміть не використовуваний ріжучий 
інструмент! Закрийте захисним кожухом 11 (малюнки 1-2 та 2) робочу зону 
ножового барабана 48 (малюнок 1-1) на стругальному столі. Перед зняттям 
інструменту, складанням або налагодженням, обов'язково від'єднайте верстат 
від електромережі. 
• Перед початком роботи перевірте правильний напрямок обертання 
пиляльного диску.  
• Регулярно перевіряйте, щоб зуби пиляльного диску були заточені і розведені. 
• Щоб уникнути травм всі дії з пиляльним диском виконуйте в захисних 
рукавичках. 
• Встановіть необхідну висоту столу циркулярної пили.  
• Пиляльний диск повинен досягти максимального числа обертів, перш ніж 
почати розпил заготівки.  
• Завжди застосовуйте захисний кожух пиляльного диску.  
• Ніколи не хапайтеся за обертовий пиляльний диск.  
• Неприпустима зупинка пиляльного диску через бічне натискання. 

   
 Залежно від ширини заготівки використовуйте упорну рейку 62 (малюнок 1-1). 
 Швидкість подачі заготівки забезпечується ручним зусиллям оператора. При цьому враховуйте 
висоту заготівки, ступінь вологості, щільності і однорідності деревини.  
 Подача заготівки для поперечного розпилювання (торцювання) і поздовжнього розпилювання 
здійснюється подачею заготівки в зустрічному напрямку обертання пиляльного диску. 
 
11.5 Операції, що виконуються на фрезерному супорті 
 

 
Увага! На фрезерному супорті даного верстату заборонено обробляти будь-які 
металеві заготівки при виконанні свердлильних, свердлильно-пазувальних та 
фрезерних операцій. Це може призвести до травмування користувача, поломки 
інструменту та виходу з ладу верстата. 

 
11.5.1 Вибірка пазів і зняття фаски 
 
 Перед виконанням стругання паза або фаски демонтуйте пиляльний диск 8 (малюнок 1-2) і 
відключіть автоматичну подачу рейсмуса важелем 49 (малюнок 1-1). Встановіть захисну кришку ножів 
фуганка 11 (малюнок 1-2). 
 Вибірка пазу, фаски здійснюється насадною фрезою, встановленої і закріпленої на робочому валу 
54 (малюнок 13). 
 Глибину стругання регулюйте підйомом/опусканням розпилювального столу 47 (малюнок 1-2). 
 Залежно від глибини вибірки паза або фаски стругання здійснюйте за кілька проходів. 
 Швидкість подачі заготівки забезпечується ручним зусиллям оператора. При цьому враховуйте 
ширину і глибину стругання, ступінь вологості, щільності і однорідності деревини. 
 
11.5.2 Вибірка пазів прямокутної форми 
  
 Для вибірки отворів, гнізд і пазів прямокутної форми, по попередній розмітці, встановіть заготівку 
55 (малюнок 17) впритул до наполегливої стійці 56 (малюнок 17) столу фрезерування і свердління 20 
(малюнки 1-2, 17) і надійно закріпіть її струбциною фіксації заготівки 23 (малюнки 1-1, 17). 
 
 Встановіть і закріпіть тримач 57 (малюнок 17). У свердлильному патроні 31 (малюнки 1-2, 17) 
закріпіть свердло пазувальної насадки 29 (малюнки 1-1, 17). В отвір утримувача 57 (малюнок 17 ) 
встановіть і закріпіть гвинтом фіксації 58 (малюнок 17 ) долото пазувальної насадки 29 (малюнки 1-1 , 17; 
таблиця 2). Відстань між ріжучими крайками свердла і долота пазувальної насадки має становити 0,8-1,6 
мм. 



 
31 

 

 Поздовжнє переміщення заготівки здійснюється важелем поздовжнього переміщення 27 
(малюнок 1-1), поперечне переміщення заготівки здійснюється важелем поперечного переміщення столу 
21 (малюнок 1-1). Регулювання заготівки по висоті щодо різального інструменту здійснюється важілем 
механізму регулювання висоти столу для фрезерування і свердління 30 (малюнок 1-2). 
 
 Швидкість подачі заготівки визначається ручним зусиллям оператора і залежить від ширини і 
глибини вибірки, від ступеня вологості і щільності деревини. 
 
 Долото пазувальної насадки встановіть так, щоб паз в долоті виводив тирсу у вже вирізану частину 
заготівки. При виконанні первісної частини пазу будьте уважні й уникайте можливе скупчення всередині 
пазувальної насадки стружки, що може викликати підвищене навантаження, як на ріжучому інструменті, 
так і на електродвигуні. 
 

 
   Малюнок 17 
 
 У процесі роботи видаляйте тирсу за допомогою щітки і гачка, а також робіть інструментальні 
вимірювання при вимкненому верстаті і відведеному ріжучому інструменті від заготівки. 
 
11.5.3 Свердління 
 
 При виконанні операції свердління демонтуйте пазувальну насадку 29 (малюнки 1-1, 17) і 
утримувач 57 (малюнок 17). У свердлильному патроні 31 (малюнки 1-2, 17) встановіть і закріпіть свердло, 
а також встановіть і закріпіть заготівку на столі фрезерування і свердління 20 (малюнки 1-2, 17). 
 Поздовжнє переміщення заготівки здійснюється важелем поздовжнього переміщення 27 
(малюнок 1-1), поперечне переміщення заготівки здійснюється важелем поперечного переміщення столу 
21 (малюнок 1-1). Встановлення заготівки по висоті щодо різального інструменту здійснюється важілем 
механізму регулювання висоти столу для фрезерування і свердління 30 (малюнок 1-2). 
 
 Швидкість подачі заготівки визначається ручним зусиллям оператора і залежить від діаметру і 
глибини свердління, від ступеня вологості і щільності деревини. 
 
11.5.4 Заточення ріжучого інструменту  
 
11.8.1 У свердлильний патрон 31 (малюнки 17, 18) встановіть і закріпіть зібраний на оправці 
заточувальний диск для заточування ножів 40 (малюнок 18). 
 

 
                                      Малюнок 18 
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11.8.2 У штатив для кріплення ножів 39 (малюнок 18, або 63 на малюнку 1-2) встановіть і закріпіть 
гвинтами фіксації стругальний ніж 59 (малюнок 18), максимально відведіть від заточувального диска 40 
(малюнок 18) направляючу 60 (малюнок 18). У направляючу ножа 60 (малюнок 18) встановіть штатив для 
кріплення ножів 39 (малюнок 18, або 63 на малюнку 1-2) із закріпленим стругальним ножем. 
 
11.8.3 Увімкніть верстат і , акуратно утримуючи штатив для кріплення ножів 39 (малюнок 18, або 63 на 
малюнку 1-2), підведіть стругальний ніж 59 (малюнок 18) до заточувального диску 40 (малюнок 18) до 
легкого дотику. 
 Заточення стругального ножа здійснюється переміщенням штатива для кріплення ножів 39 
(малюнок 18, або 63 на малюнку 1-2) по направляючої ножа 60 (малюнок 18), глибина шліфування 
встановлюється переміщенням столу фрезерування і свердління 20 (малюнки 1-2, 18) в поперечному 
напрямку. 
 

 Увага! Заточення (шліфування) здійснюється сухим способом (без охолоджуючої 
рідини) і при великій глибині шліфування може привести до підгоряння ріжучої 
кромки стругального ножа. Нагострюйте стругальний ніж за кілька циклів з 
максимальною глибиною шліфування 0,1 мм. 

 
Рекомендації: 
• Заточування стругальних ножів виконуйте тільки по задній грані. Для зняття задирок після заточування 
виконуйте доведення ножів доводочним абразивним бруском. Ріжуча кромка стругального ножа повинна 
бути гострою і не мати завалів. На ній не повинно бути зазублин, рисок та тріщин. 
• Для заточування зубів пиляльного диска, свердел, фрез використовуйте абразивний диск для 
заточування пиляльного диска. 
• Зуби пиляльного диска заточуються шляхом шліфування частини металу передній грані зуба. При 
заточуванні зубів пиляльного диска витримуйте геометричні параметри ріжучої частини і їх розведення, 
задану технічними умовами на деревообробку та вимогами виробника пиляльного диска. 
• При заточуванні різального інструменту не допускайте появи пропіків на поверхнях, які заточуються, та 
періодично охолоджуйте його шляхом змочування в ємності з водою. 
 
12 Змащення верстата 
  

 

Увага! З метою вашої безпеки перед обслуговуванням або змащенням вимикайте 
верстат і відключайте шнур електроживлення від мережі. 

 

 

Увага! Ножі стругального валу дуже гострі. Поводьтеся з ними обережно. 
Використовуйте захисні рукавички. 

 
• Періодично, через кожні 100 годин роботи верстата, але не рідше одного разу на 3 місяці, необхідно 
замінювати змазку в підшипникових вузлах ножового валу. Зніміть зовнішні кришки підшипникових 
вузлів, видаліть стару змазку, промийте підшипникові вузли бензином і висушіть їх природною сушкою. 
Заповніть підшипникові камери свіжою змазкою Циатім-201 або Литол-24. Встановіть на місце кришки 
підшипникових вузлів і перевірте правильність складання підшипникових вузлів ножового валу. 
• Перед початком експлуатації верстату, а також перед початком роботи на ньому після тривалої перерви, 
необхідно змастити все тертьові поверхні вузлів і механізмів верстату. 
• Регулярно очищуйте ремені та шківи від змазки. 
• Періодично змащуйте тонким шаром змазки ходові гвинти і гайки. 
 
 Пам'ятайте, що уважне ставлення до змащення є гарантією безвідмовної роботи верстату і його 
довговічності. 
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13 Технічне обслуговування  
 
Увага! Перед початком будь-яких ремонтних і сервісних робіт переконайтеся, що верстат відключений від 
джерела електроживлення.  
 
 Під час експлуатації верстату необхідно виконувати профілактичні заходи з технічного 
обслуговування верстату, щоб зберегти його точність виконуваних робіт і тривалий строк служби.  
 
 При виявленні несправностей або пошкоджень негайно вживайте заходів для їх усунення. 
 
13.1 Загальні вказівки 
 
 Щоб уникнути пошкоджень, для забезпечення довговічності і надійного виконання функцій 
верстату, необхідно регулярно виконувати описані далі роботи з технічного обслуговування. Гарантійні 
претензії приймаються тільки при правильному і регулярному виконанні цих робіт. При недотриманні цих 
вимог підвищується небезпека травмування! 
 Користувач виробу може виконувати тільки роботи з догляду та технічного обслуговування, які 
описані в цьому Посібнику з експлуатації (пункти розділу 13.2). Всі інші роботи повинні виконуватися 
тільки в спеціалізованих майстернях ТМ FDB Maschinen. 
 
13.2 Порядок обслуговування виробу 
  
13.2.1 Утримуйте верстат і робоче місце в чистоті. Не допускайте накопичення тирси, стружки і сторонніх 
предметів на верстаті або всередині нього. Регулярно виконуйте змащення верстату згідно з 
рекомендаціями розділу 12 Посібника з експлуатації. 
13.2.2 При роботі своєчасно прибирайте стружку і тирсу з верстату. Кожного разу після роботи виконуйте 
прибирання верстату від стружки та тирси. Робочі поверхні повинні бути сухими. 
13.2.3 Регулярно очищуйте столи (стіл приймальний, стіл подачі, нижній робочий стіл рейсмуса) від 
смоли. Для цього необхідно очищати поверхні з застосуванням гасу або бензину з подальшим покриттям 
поверхні тонким шаром воску, що забезпечує ковзання заготівки по столу. 
13.2.4 Замінюйте зношені деталі в міру необхідності. Електричний шнур в разі зносу або пошкодження 
слід негайно замінити в уповноваженому сервісному центрі. 
13.2.5 Перевіряйте верстат щоразу перед початком виконання робіт. Усі несправності повинні бути усунені 
і повинні бути виконані всі налаштування. Перевіряйте плавність ходу всіх деталей. 
13.2.6 Перевіряйте і регулюйте натяг і стан ремінної і ланцюгової передач верстату. При відшаруванні 
корду, розриві або появі тріщин в матеріалі клиновидних ременів негайно замініть їх.  
 

 Увага! Ніколи не бризкайте водою на виріб при його очищенні. Виріб слід 
очищати тільки сухою (або трохи вологою) протиральною тканиною! Не 
використовуйте їдкі очисники, які можуть пошкодити металеві, пластмасові та 
гумові частини виробу! 

 

 Увага! При виконанні очищення, профілактики або ремонту від'єднайте верстат 
від джерела електроживлення. Ремонт верстату може виконуватися тільки 
кваліфікованим персоналом з відповідною механічною і електротехнічною 
освітою. Не знімайте стружку голими руками, гострі краї стружки можуть 
поранити руки. Не використовуйте для очищення легкозаймисті рідини або 
рідини з отруйними випарами! При очищенні захищайте електричну частину 
верстату (двигун, перемикачі, роз'єми тощо) від попадання вологи. 
             Масло , мастило та чистячі засоби забруднюють навколишнє середовище, 
та їх утилізація із звичайним сміттям або через каналізацію неприпустима, 
утилізуйте ці речовини відповідно з місцевим природоохоронним 
законодавством. Дрантя, забруднене маслом, мастилом і миючими засобами, 
легко запалюється. Зберіть забруднене дрантя в закриту ємність і утилізуйте її 
згідно з місцевим природоохоронним законодавством, не складайте її зі 
звичайним сміттям! 
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13.2.7 Перед початком робіт, після кожного технічного обслуговування або ремонту змащуйте всі 
напрямні тонким шаром машинного масла. 
 
13.3 Періодичне обслуговування 
 
 Періодичне обслуговування здійснюється в сервісних центрах ТМ FDB Maschinen і включає: 
- Перевірку стану корпусних деталей і вузлів; 
- Перевірку опору ізоляції; 
- Перевірку стану деталей електродвигуна. 
 
Увага! Технічне обслуговування має здійснюватися регулярно протягом усього строку служби виробу. 
Без проведення технічного обслуговування покупець втрачає право гарантії. 
 
 При рекомендованих умовах експлуатації виріб буде справно працювати весь гарантований строк 
служби. Дотримання рекомендованих правил експлуатації дозволить Вам уникнути передчасного виходу 
з ладу окремих частин виробу і всього виробу в цілому. 
 Якщо виріб внаслідок інтенсивної експлуатації вимагає періодичне обслуговування, то ці роботи 
виконуються за рахунок споживача. 
 Технічне обслуговування в сервісних центрах не входить в гарантійні зобов'язання виробника і 
продавця. Сервісні центри надають платні послуги з проведення періодичного технічного обслуговування. 
 Після закінчення строку служби можливе використання виробу за призначенням, якщо його стан 
відповідає вимогам безпеки і виріб не втратило свої функціональні властивості. Висновок видається 
уповноваженими сервісними центрами ТМ FDB Maschinen. 
 
14 Можливі несправності та методи їх усунення  
 
 Головним в отриманні оптимальних результатів при використанні верстату є його правильне 
налаштування. 
 
Таблиця 3 

Несправність Можлива причина Дії по усуненню 

Електродвигун працює 
у режимі номінальних 
обертів, ножовий вал 
не обертається 

1. Прослизання клинових ременів 
внаслідок незадовільного натягу 
ременів  

Натягнуть клинові ремені 

2. Пошкодження клинових ременів Замінити клинові ремені 

Електродвигун працює 
у режимі номінальних 
обертів, пиляльний 
диск прі роботі 
зупиняється 

1. Затупились ріжучі зуби 
пиляльного диска 

Заточити ріжучі зуби пиляльного диска 

2. Ослабіло кріплення пиляльного 
диска 

Затягнути кріплення пиляльного диска 

Двигун не 
запускається  

1. Немає напруги в мережі 
електроживлення  

Перевірити наявність напруги в 
електромережі 

2. Несправний вимикач  
Перевірити вимикач, у разі 
несправності замінити 

3. Згоріли обмотки двигуна  
Звернутися в спеціалізований сервісний 
центр для ремонту 

4. Несправна кнопка «Вкл»  Замінити кнопку 

Двигун не розвиває 
повну швидкість і не 
працює на повну 
потужність  

1. Низька напруга  Перевірити напругу в електромережі 

2. Перевантаження в електромережі Перевірити напругу в електромережі 

3. Обрив в обмотці електродвигуна  
Звернутися в сервісний центр для 
ремонту 

4. Занадто довгий подовжувальний 
шнур 

Замінити шнур на коротший, 
переконатися, що він відповідає 
вимогам 

Двигун перегрівається, 
зупиняється  

1. Двигун перевантажений. Сильно 
натягнутий ремінь 

Зменшити навантаження на двигун, 
дотримуватися режиму роботи для 
даної операції. Послабити ремінь 
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2. Обмотки згоріли або міжвиткове 
замикання в обмотці  

Звернутися в сервісний центр для 
ремонту 

3. Запобіжники або переривники 
мають недостатню потужність 

Встановити запобіжники або 
переривники відповідної потужності 

Велика вібрація 
верстату при роботі  

1. Неправильно встановлені ножі Відрегулювати положення ножів 

2. Ножі мають різну вагу (після 
заточування)  

Підігнати по вазі ножі 

3. Вийшли з ладу підшипники 
внаслідок недостатнього змащення 
або її повної відсутності  

Замінити підшипники і заповнити 
підшипникові камери змазкою 

Стук, гул в підшипнику  Пошкодження або знос підшипника  Замінити підшипник 

Стіл подачі не 
переміщується  

Перекіс осі переміщення  Звільнити вісь від перекосу 

 
 У разі виявлення інших несправностей ремонт виробу повинен здійснюватися спеціалізованим 
підрозділом у гарантійних майстернях. 
 
15 Гарантії виробника (постачальника) 
 
15.1 Гарантійний строк експлуатації багатофункціонального деревообробного верстату MLQ300KB 
(ML210B) на території України становить 12 місяців з дня продажу при дотриманні власником умов 
експлуатації, зберігання і транспортування, встановлених цим Посібником (Інструкцією) з експлуатації. 
 Строк служби виробу становить 3 роки. Дата виробництва та серійний номер вказані на табличці 
виробу . Виріб рекомендується зберігати в сухому місці, захищеному від впливу вологи і прямих сонячних 
променів при температурі від -5° С до +40° С, відносною вологістю повітря не більше 80 % і відсутністю 
прямої дії атмосферних опадів. 
 Претензії від споживачів на території України приймає: ТОВ « Демікс», за адресою: 49044, м. 
Дніпро, вул. В. Моссаковського, 1а, тел.:  +38 (056) 375-43-21. 
 
15.2 При покупці виробу: 
- Повинен бути правильно оформлений Гарантійний талон (стояти печатка або штамп з реквізитами 
організації, яка реалізувала виріб, дата продажу, підпис продавця, найменування моделі виробу, серійний 
номер виробу); 
- Переконатися в тому, що серійний номер виробу відповідає номеру, зазначеному в гарантійному талоні. 
- Перевірити наявність пломб на виробі (якщо вони передбачені виробником); 
- Перевірити комплектність виробу, а також зробити огляд на предмет зовнішніх пошкоджень, тріщин, 
сколів. 
 Кожен виріб комплектується фірмовим гарантійним талоном ТМ FDB Maschinen. 
 При відсутності в гарантійному талоні дати продажу або підпису (печатки) продавця, гарантійний 
строк обчислюється з дати виготовлення виробу. 
 
15.3 У разі виходу з ладу виробу протягом гарантійного строку експлуатації з вини підприємства-
виробника власник має право на безкоштовний ремонт. 
 Для гарантійного ремонту власнику необхідно звернутися в гарантійну майстерню з виробом і 
повністю і правильно заповненим гарантійним талоном (заповнюється при покупці виробу). 
 Задоволення претензій споживачів на території України здійснюється відповідно до Закону 
України «Про захист прав споживачів». 
 При гарантійному ремонті строк гарантії виробу продовжується на час його ремонту. Гарантійне і 
післягарантійне обслуговування устаткування ТМ FDB Maschinen на території України виконується в 
сервісних центрах, перелік та контактні дані яких вказані в Додатку № 1 Посібника з експлуатації. Також 
про контактні дані найближчого до Вас сервісного центру можна дізнатися, зателефонувавши на номер 
+38 (056) 375-43-21. 
 
Увага! Список сервісних центрів може бути змінений. Актуальну інформацію про контактні дані сервісних 
центрів на території України Ви можете дізнатись за телефоном +38 (056) 375-43-21. 
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15.4 Гарантія не поширюється : 
• на деталі, що швидко зношуються (гумові ущільнення, сальники, захисні кожухи і пристосування, 
мастило тощо), на змінний інструмент (ножі, свердла, пильні диски тощо), шнури електроживлення (в разі 
пошкодження ізоляції; шнури підлягають обов'язковій заміні без згоди власника (послуга платна)); 
• у разі природного зносу виробу (повне вироблення ресурсу, сильне внутрішнє і зовнішнє забруднення); 
• у випадку з віддаленим, стертим або зміненим серійним номером виробу; 
• у разі використання виробу в умовах надвисокої інтенсивності робіт і надважких навантажень; 
• у разі використання інструменту та витратних матеріалів, що не рекомендовані або не схвалені 
виробником (постачальником), непрофесійного поводження, перевантаження, застосування непридатних 
робочих інструментів або пристосувань; 
• у разі якщо виріб розкривався або ремонтувався протягом гарантійного строку самостійно, або із 
залученням третіх осіб, не уповноважених виробником (постачальником) на проведення гарантійного 
ремонту; 
• у разі пошкодження верстату в результаті його зберігання в незадовільних умовах, при транспортуванні, 
а також через невиконання (неналежного виконання) періодичних профілактичних робіт; 
• У випадку механічного пошкодження (включаючи випадкове), природного зносу, а також форс-
мажорних обставин (пожежа, стихійне лихо тощо). 
 
 У рамках гарантійного супроводу не здійснюються: 
• періодичне профілактичне обслуговування; 
• налагодження та регулювання вузлів і агрегатів; 
• змащення та чищення обладнання; 
• заміна витратних матеріалів. 
 
 Після закінчення строку гарантійного обслуговування, а також у разі, якщо гарантійне 
обслуговування не може бути надано, ми можемо надати Вам відповідні платні послуги. Тарифи 
визначаються на дату звернення до спеціалізованого сервісного центру ТОВ Демікс. Ми приймаємо на 
себе зобов'язання негайно повідомити Вас про склад робіт по обслуговуванню обладнання (не 
гарантійному), їх приблизної вартості і строках. 
 Гарантійні зобов'язання ні за яких обставин не передбачають оплати клієнту витрат, пов'язаних з 
доставкою обладнання до сервісного центру і назад, виїздом до Вас фахівців Постачальника, а також 
відшкодуванням збитку (включаючи, але не обмежуючись) від втрати прибутку чи інших непрямих втрат, 
упущеної вигоди, а рівно інших аналогічних витрат. У виняткових випадках гарантійний супровід може 
здійснюватися на території покупця. 
 
Увага! Забороняється вносити в конструкцію виробу зміни і виконувати доопрацювання , не передбачені 
заводом-виробником. 
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16 Основні вузли верстата (деталізація)  
 
16.1 Схема розташування основних вузлів багатофункціонального деревообробного верстату ML210B 
(дивіться малюнок 19, таблицю 4). 
 

 
 
    Малюнок 19 
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Таблиця 4 
№ 

деталі 
Найменування и специфікація Кількість 

№ 
деталі 

Найменування и специфікація Кількість 

1 Screw M8×30 2 50 Screw M8×35  

2 Rear sawing table 1 51 Slide base 1 

3   52 Nut M6  

4   53 Screw M6×35  

5   54 Bolt M10×40  

6   55 Washer 10  

7   56 Nut M12  

8   57 Washer 12  

9 Front sawing table 1 58 Lifting nut 1 

10 Nut 2 59 Lifting lead screw 1 

11 Plate for press sawblade 1 60 Bevel iron 1 

12 Lifting base of sawing table 1 61 Slide 1 

13 Bevel press blade plate 2 62 Pin  1 

14 Dadoing tool carriage 1 63 Base of link 1 

15 V-belt 2 64 Slide 1 

16 Lifting base of sawing table 1 65 Bevel iron 1 

17 Bevel blade 2 66 Screw M5×14  

18 Press blade plate 2 67 Nut M5  

19 Straight blade plate 2 68 Pin 1 

20 
Bevel iron of lifting sawing 
table 

1 69 Support of handle 1 

21 Screw M8×35  70 Handle 1 

22 Nut M8  71 Handle of horizontally moving 1 

23 Washer 8  72 Mortising table 1 

24 Blade 3 73 Link 1 

25 Press blade bar 3 74 Pin 1 

26 Screw M8×9  75 Washer 10  

27 Rack of lifting sawing table 1 76 Bolt M10×30  

28 Screw M8×30  77 Press plate 1 

29 Bolt M8×35  78 Support 1 

30 Pinching screw 1 79 Handwheel 1 

31 Lifting gear shaft 1 80 Nut M6  

32 Swing bar 1 81 Screw M6×16  

33 Blade 2 82 Base of sharpening blade 1 

34 Press blade bar 2 83 Blade 1 

35 Bolt M8×9 4 84 Bolt M6×15  

36 Small planer head 1 85 Washer 6  

37 Front table 1 86 Bolt M6×15  

38 Dummy plate 1 87 Shaft of grinding wheel 1 

39 Screw M6×8  88 Grinding wheel 1 

40 Label 1 89 Press plate of grinding wheel 1 

41 Switch 1 90 Nut M12  

42 Power plug 1 91 Handle 1 

43 Brand 1 92 Washer 16  

44 Machine body 1 93 Bolt M8×25  

45 Bolt M8×25  94 Washer 8  

46 Washer 8  95 Milling cutter 1 

47 Motor 1 96 Chuck of bit 1 

48 Bevel iron 1 97 Small bearing cover 1 

49 Nut M8  98 Lead screw 1 
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99 Nut 1 114   

100 Bevel iron 1 115   

101 Small bearing base 1 116 Big bearing base 1 

102 Bearing  1 117 Bearing 1 

103 Planer spindle 1 118 Big bearing cover 1 

104 Bevel iron 1 119 Pulley 1 

105 Lip plate of table 2 120 Bolt  

106 Screw M6×10 6 121 Tool carriage washer 1 

107 Rear table 1 122 Tool carriage of chamfering 1 

108   123 Nut M8  

109   124 Washer 8  

110   125 Guard of sawblade 1 

111   126 Screw M6×20 2 

112   127 Circular sawblade 2 

113      
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16.2 Схема розташування основних вузлів багатофункціонального деревообробного верстату MLQ300KB 
(дивіться малюнок 19, таблицю 4). 
 

 
                                                                               Малюнок 20 
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Таблиця 5 

No. Name and specification Num No. Name and specification Num 

1 Dadoing milling cutter 1 50 Screw M6×10 10 

2 Milling cutter washer 1 51 Planing blade 4 

3 Chamfering milling cutter 1 52 Bolt M8×10 10 

4 Nut M26×2 2 53 Press blade bar 4 

5 Nut M6×16 2 54 Planing cutter spindle 1 

6 Washer 6 2 55 Guard of sharpening sawblade 1 

7 Planing blade 3 56 Pin 6×25 1 

8 Bolt M6×12 2 57 Screw M5×10 4 

9 Sharpening base 1 58 Bearing block 4 

10 Grinding wheel spindle 1 59 Right bearing base 1 

11 Grinding wheel 1 60 Bearing 205 1 

12 Grinding wheel press plate 1 61 Right bearing cover 1 

13 Nut M12 1 62 Screw M6×12 3 

14 Nut M6 2 63 Felt washer 1 

15 Washer 6 2 64 Spacing sleeve 1 

16 Fence 1 65 V-belt A1000 2 

17 Support plate 2 66 Pulley 1 

18 Base 1 67 Circular sawblade 2 

19 Bolt M6×25 2 68 Notching knife 1 

20 Bolt M6×25 2 69 Press sawblade plate 1 

21 Bolt M8×25 2 70 Tenoning washer A 1 

22 Nut M6 2 71 Tenoning washer B 2 

23 Washer 6 2 72 Guard support 1 

24 Hollow mortising cutter 1 73 Bolt M6×12 2 

25 Drill bit 1 74 Guide screw 2 

26 Three piece of axle bush 3 75 Nut M6×1.5 2 

27 Nut M8 3 76 Screw M6×10 2 

28 Bolt M8×25 3 77 Cover plate 1 

29 Support 1 78 Screw M6×10 2 

30 Bolt M10×30 2 79 Bolt M6×12 2 

31 Washer 10 2 80 Washer 6 2 

32 Collet 1 81 Tenoning fence 1 

33 Screw M6×16 3 82 Tenoning table 1 

34 Felt washer 1 83 Nut M6×1.5 1 

35 Left bearing cover 1 84 Supporting bar of tenoning table 1 

36 Bearing 204 1 85 Staff A 1 

37 Left bearing support 1 86 Staff base 1 

38 Shaft 1 87 Bolt M8×16 2 

39 Teeth shaft 1 88 Double-end bolt 4 

40 Screw M6×10 1 89 Roll 2 

41 Shaft 1 90 Shaft 2 

42 Spacing ring 32 91 Shaft sleeve 4 

43 Protective device 26 92 Washer 12 4 

44 Screw M8×20 2 93 Screw M8×10 4 

45 Rear table 1 94 Nut M8 4 

46 Fixed block 1 95 Screw M6×10 1 

47 Washer 8 1 96 Planing table 1 

48 Bolt M8×20 1 97 Support 1 

49 Lip plate 2 98 Bolt M8×20 4 
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99 Washer 8 4 149 Changing direction pin 1 

100 Screw M8×30 1 150 Slide 1 

101 Bolt M8×30 2 151 Nut M8 3 

102 Washer 8 4 152 Screw M8×35 3 

103 Left support 1 153 Washer 12 1 

104 Bolt M6×10 1 154 Nut M12 1 

105 Bolt M6×12 1 155 Screw M5×10 3 

106 Stop ring 1 156 Clip 1 

107 Screw M6×10 1 157 Cable 2 

108 Washer 6 1 158 Screw M4×10 2 

109 Handle 1 159 Adjusting nut 1 

110 Turning handle 1 160 Bolt M6×30 2 

111 Retainer ring 1 161 Bolt 1 

112 Small conical gear 1 162 Clip base 1 

113 Lifting guide screw 1 163 Screw M5×12 3 

114 Right support 1 164 Handle 3 

115 Front table 1 165 Power switch 1 

116 Linking bar 2 166 Washer 18 1 

117 Washer 8 8 167 Power plug 1 

118 Bolt M8×25 8 168 Gear A 1 

119 Support of sawing table 2 169 Shaft 1 

120 Washer 8 4 170 Key 6×28 1 

121 Bolt M8×30 4 171 Screw M8×12 3 

122 Right side plate 1 172 Big conical gear 1 

123 Bolt M10×16 2 173 
Grinding wheel of sharpening 
sawblade 

1 

124 Bolt M10×25 4 174 Bearing 60203 4 

125 Bolt M8×50 4 175 Inner spacing ring 1 

126 Washer 8 4 176 Bolt M8×25 1 

127 Spring 4 177 Washer 8 1 

128 Nut M8 8 178 Washer 8 1 

129 Tightening part 1 179 Drive bearing support 1 

130 
Support plate of tightening 
wheel 

1 180 Bar 1 

131 Nut M6 1 181 Bolt M6×16 1 

132 Tightening washer 1 182 Bolt M8×16 1 

133 Spring 1 183 Spring 1 

134 Bolt M6×30 1 184 Steel ball Φ6 1 

135 Nut M8 1 185 Bar base 1 

136 Bolt of holding spring 1 186 Knob 1 

137 Tenoning table 1 187 Washer 40 4 

138 Left side plate 1 188 Pulley 1 

139 Brand 1 189 Chain wheel washer 2 

140 Nameplate 1 190 Big chain wheel 2 

141 Washer 8 4 191 Chain TG127-74 1 

142 Bolt M8×50 4 192 Washer 2 

143 Slide base 1 193 Washer 6 2 

144 Washer 10 4 194 Bolt M6×12 2 

145 Bolt M10×40 4 195 Gear spindle 1 

146 Steel ball Φ6 1 196 Key 5×16 1 

147 Lifting nut 1 197 Spacing sleeve 1 

148 Lifting guide screw part 1 198 Washer 14 1 
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199 Washer 8 1 239 Support 1 

200 Washer 8 1 240 Washer 12 1 

201 Bolt M8×25 1 241 Nut M12 1 

202 External spacing sleeve 1 242 Handle 1 

203 Washer 1 243 Turning centre 1 

204 Bolt M6×12 1 244 Turning press plate 1 

205 Bolt M6×12 2 245 Bolt M6×12 1 

206 Small chain wheel 1 246 Washer 8 1 

207 Sleeve 1 247 Bolt M8×25 1 

208 Press sleeve 1 248 Turing tool carriage 1 

209 External spacing sleeve 1 249 Tool carriage base 1 

210 Small chain wheel 1 250 Press plate 1 

211 Washer 1 251 Handle of press bar 1 

212 Bolt M6×12 1 252 Press bar 1 

213 Sawing table 1 253 Linking bar 1 

214 V-belt A900 1 254 Slide 1 

215 Pulley 1 255 Slide 1 

216 Key 8×32 1 256 Bolt M10×50 1 

217 Motor 1.5kW 1 257 Washer 10 1 

218 Bolt M10×55 4 258 Screw M6×35 4 

219 Washer 10 4 259 Nut M6 4 

220 Nut M16 2 260 Drive rack 1 

221 Washer 16 4 261 Screw M8×16 2 

222 Rear support 1 262 Nut M6 3 

223 Rear support 1 263 Screw M6×35 3 

224 Nut M16 2 264 Mortising table 1 

225 Support linking bar 1 265 Nut M16 1 

226 Machine body 1 266 Bolt 1 

227 Guard 1 267 Slide 1 

228 Washer 5 4 268 Bolt M10×30 2 

229 Screw M5×10 4 269 Washer 10 2 

230 Handle of pressing bar 1 270 Screw M6×16 1 

231 Shaft 1 271 Handwheel 1 

232 Drive gear 1 272 Support 1 

233 Support 1 273 Nut M5 1 

234 Fitting pin 1 274 Screw M5×16 1 

235 Bolt M10×35 2 275 Steel ball Φ6 1 

236 Washer 10 2 276 Press plate 1 

237 Bolt M12×30 1 277 Nut M6 1 

238 Washer 12 1 278 Screw M6×16 1 

 
17 Демонтаж та утилізація 
 
17.1 Демонтуйте верстат. 
17.2 Hе викидайте верстат, приладдя та упаковку разом зі звичайним сміттям. Верстат, який відслужив 
свій строк служби, приладдя та упаковку слід здавати на екологічно чисту утилізацію (рециркуляцію) 
відходів на підприємства, що відповідають умовам екологічної безпеки. 
 
Увага! Ремонт, модифікація і перевірка обладнання ТМ FDB Maschinen повинні здійснюватися тільки в 
авторизованих сервісних центрах ТМ FDB Maschinen. При використанні або техобслуговуванні 
обладнання завжди слідкуйте за виконанням всіх правил і норм безпеки. 
 
Примітка 
Торгова марка FDB Maschinen безперервно працює над удосконаленням своїх виробів, тому ми 
зберігаємо за собою право на внесення змін у технічні дані, згадані в даному Посібнику (Інструкції) з 
експлуатації та комплектацію, без попереднього повідомлення. 
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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 
 


