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ABFRÄSFIX 
Stolní odizolovací zařízení pro odizolování 

lakovaných vodičů a lanek 

 

Návod k obsluze: 
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Elektrický odizolovací přístroj pro lakované dráty: 

 

- o průměru od 0,8 do 5,0 mm 
- speciální provedení pro dráty o průměru od 5,0 do 8,0 mm 

 

 

Funkce 
 
Model „Abräsfix“ je stolní elektrický odizolovací přístroj určený pro odizolování 
lakovaných drátů. Drát se vloží do rotující nožové hlavy až po zarážku, 
která se nastaví dle požadované délky. Jakmile je drát vložen do přístroje, 
lak je odstraněn pomocí 5 nožů uvnitř nožové hlavy. 
Požadovanou délku a průměr drátu lze plynule nastavit. K dispozici je 
i flexibilní přídavné zařízení pro opracování složitějších kusů. Standardní 
provedení přístroje je vybaveno noži z tvrzené oceli, které mohou být 
nahrazeny i noži z tvrdokovu. 
 
 
 
Technická data 
 

Průměr drátu:     0,8 až 5,0 mm 
Délka odizolování:    až 25 mm 
Přípojka:      230 V, 50 Hz 
Výkon:      130 W 
Rychlost:      2650 ot/min. 
Šířka:      110 mm 
Hloubka:       230 mm 
Výška:       140 mm 
Hmotnost:      4,5 Kg 

 
Uvedení přístroje do provozu může být provedeno pouze odpovědnou osobou, 
která byla seznámena s návodem k použití a bezpečnostními předpisy. 
 
 
 
Nastavení tloušťky drátu 

 
Pozor: Nastavení provádějte pouze při odpojené síťové zástrčce! 
1. Povolte oba fixační šrouby (3) na nožové hlavě (1). 
2. Pootočením čelního nastavovacího šroubu (2) nastavte požadovaný průměr drátu. 
3. Fixační šrouby (3) utáhněte. 
4. Délkovou zarážku (4) nastavte na požadovanou délku odizolování. 
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Ersatzteilliste: (spare parts) Náhradní díly: 
 
Pos.1  Messerkopf komplett cutting head complet řezací hlava 
Pos.2  Deckel für Messerkopf cover for cutting head víko/krytka řez. hlavy 
Pos.3  Madenschraube M3 set-screw M3  boční stavěcí šrouby 
Pos.4  Längenanschlag  length stop   délkový doraz 
Pos.5  Messerkopfgehäuse cutting head housing těleso řezací hlavy 
Pos.6  Messerhalter für Messerkopf blade holder for cutting head 
          držák nožů 
Pos.7  Ersatzmesser Federstahl (Optional aus Hartmetall) spare blades 
          náhradní nože  
Pos.8  Feder für Messer  spring for blades   pružina 
Pos.9  Senkschraube für Messerkopfdeckel    Countersunk-screw šrouby víka 
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Odizolování drátu 
 

Pozor: Dbát bezpečnostních předpisů! 
1. Hlavní vypínač nastavit do polohy 1. 
2. Drát pevně držet. 
3. Drát zepředu zavést do nožové hlavy. 
4. Lehkým tlakem drát dorazit až k zarážce. 
5. Drát vytáhnout. 
 
Pozor:  Nedotýkat se rotující nožové hlavy! Pracujte pouze s ochrannými 

pomůckami! Při práci používejte ochranné brýle a vhodný oděv 
a pokrývku hlavy! Při nedodržení bezpečnostních předpisů hrozí úraz! 

 
 
 
1. Bezpečnost 
 
1.1 Nebezpečí hrozící při práci s přístrojem 
Odizolovací přístroj je vybaven ochrannými prvky a prošel bezpečnostní zkouškou. 
Přesto při nesprávném používání hrozí nebezpečí: 

- ohrožující život obsluhy 
- může dojít k poškození přístroje či jiných cenných věcí 
- nesprávné funkce přístroje 

 
1.2 Použití 
Přístroj Abräsfix je určen k odizolování měděných lakovaných vodičů. 
Výměnou odizolovací hlavy je možno odizolovat dráty o průměru 4 – 8 mm. 
Provádět přestavby a změny na přístroji je z bezpečnostních důvodů zakázáno. 
 
1.3 Možné zdroje nebezpečí 
Odizolovací přístroj pracuje s rotující nožovou hlavou, která může způsobit 
řezné rány nebo pohmožděniny. Volné kusy oblečení mohou být rotujícími 
díly zachyceny. Při práci noste přiléhavé oblečení. Přístroj nepoužívejte 
bez ochranných pomůcek a brýlí. Při výměně nožů nebo jiných nastavení 
mějte vždy přístroj odpojen ze sítě. 
 
1.4 Autorizovaná obsluha 
Mladiství do 16 let nesmějí přístroj používat. 
Provozovatel přístroje musí pracovníka důkladně seznámit s obsluhou přístroje 
a ujistit se, že ten pokynům k obsluze správně porozuměl. Teprve poté může 
s přístrojem začít pracovat. Neoprávněným osobám nesmí být umožněno 
s přístrojem pracovat. 
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1.5 Bezpečnostní opatření v místě používání 
Ujistěte se stálou kontrolou, že okolí pracovního místa je udržováno v čistotě 
a je dostatečně přehledné. Přístroj může být při pádu poškozen. 
 
1.6 Počínání v případě nouze 
V případě nouze ihned odpojte síťovou zástrčku! 
 
 
 
2. Ochranné prostředky 
 
Před každým použitím se přesvědčte, že jsou všechny ochranné prvky správně 
namontovány a jsou v pořádku. Nevyměňujte nebo neodstraňujte ochranné prvky. 
Nevypínejte ochranné prvky při změně nastavení přístroje. 
 
 
 
3. Uvedení do provozu 
 
3.1 Před uvedením do provozu pozorně nastudujte návod k obsluze a bezpečnostní 
pokyny. Přístroj nastavte na požadovanou tloušťku drátu. 
 
3.2 Zapnutí přístroje 
Síťovou zástrčku připojte, dbejte přitom na nastavení správného provozního 
napětí (230 V nebo 115 V) na vypínači. 
 
 
 
4. Obsluha 
 
Drát pomalu zepředu zasuňte do nožové hlavy až po zarážku. Poté drát 
pomalu vytáhněte. 
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