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A gép leírása 
 

• Az  AH-1000, AH-1250 áttekercselő az automatikus mosóművel rendelkező ofszet 
nyomdagépek törlőkendőjének nagyobb tekercsből kisebb tekercsekbe történő 
áttekercselésére készült. 

• AH-1000, AH-1250 áttekercselő más, hasonló anyagok áttekercselésére is alkalmas. 

Biztonsági előírások 
 

• Használatbavétel előtt olvassa el a kezelési utasítást, a balesetek megelőzése és a 
problémamentes üzemeltetés érdekében. 

• Az AH-1000, AH-1250 áttekercselő nem használható nedves, tűzveszélyes vagy 
robbanásveszélyes környezetben. 

• Az áttekercselő használatakor gondoskodjon a megfelelő megvilágításról. 
• A könnyű csatlakoztathatóság érdekében 0,6 és 1,9 méter közti magasságban lévő 

hálózati csatlakozót (konnektort) használjon.  
• A karbantartás megkezdése előtt győződjön meg arról, hogy az AH-1000, AH-1250 

áttekercselőt leválasztotta a hálózatról.  
• A javításokat csak megfelelő képzettséggel rendelkező szakember végezze, az 

alkatrészeket eredeti alkatrészekkel pótolja. 
•  A munkavégzéshez hagyjon elég helyet AH-1000, AH-1250 áttekercselő körül. 
• Ne viseljen laza ruházatot, ékszert, mert ezek a gép mozgó alkatrészeibe akadhatnak. 
• Szállításkor az AH-1000, AH-1250 áttekercselőt az "AH-1000, AH-1250 áttekercselő 

szállítása" fejezetben leírt módon rögzítse 
• Használaton kívül mindig kapcsolja le a hálózatról az AH-1000, AH-1250 

áttekercselőt. 

Műszaki adatok 
 
 AH-1000 AH-1250 
Méretek (szélesség/hosszúság/magasság): 110 x 60 x 130 cm 135 x 60 x 130 
Súly: 35 kg 39 kg 
Max. tekercsszélesség: 800 mm 1075 mm 
Max. alsó (nagy) tekercs átmérő: 600 mm 600 mm 
Max. felső tekercs átmérő: 80 mm 80 mm 
A nagy tekercs belső magátmérője:  75 mm  75mm 
A kis tekercs belső magátmérője: 18 mm  18 mm  
Áttekercselési sebesség: 0 – 150 ford./perc 0 – 150 ford./perc 
Zaj: Kisebb mint 70 dB (A) Kisebb mint 70 dB (A) 
Üzemi hőmérséklet: +5...+40 Celsius +5...+40 Celsius 
Tápfeszültség: 230V 50Hz 230V 50Hz 
Teljesítményfelvétel: 180W 180W 
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Az AH-1000, AH-1250 áttekercselő szállítása 
 
 

• Az A-1000, A-1250 áttekercselő szállításakor tartsa be az alábbi utasításokat. 
• A hálózati kábel sérülésének megelőzése céljából tekerje fel és rögzítse azt a géphez.  
• Az AH-1000, AH-1250 áttekercselő szállításához megfelelő járművet használjon és 

rögzítse le a készüléket. 
• Az AH-1000, AH-1250 áttekercselő szállítható a kerekein állva, úgy, hogy a fékek be 

vannak kapcsolva és a gép le van rögzítve. 
• Az AH-1000,  AH-1250 áttekercselő rögzítésére használjon puha hevedert és ne 

rögzítse a gépet dróttal v. huzallal mert a gép sérülését okozhatja. 

Az AH-1000, AH-1250 áttekercselő részei 
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Első használat 
 

• Használatbavétel előtt ellenőrizze a hálózati kábel épségét. Ne használja az 
áttekercselőt sérült kábellel. 

• Az AH-1000, AH-1250 csatlakoztatása előtt ellenőrizze a konnektort. 
• Csatlakoztassa a gépet a hálózathoz. (230V~ 50Hz) 
• Nyomja le a főkapcsolót, a jelzőfény kigyullad. 
• Ha nem gyullad ki a jelzőfény, akkor ellenőrizze a vészleállító gombot. A lenyomott 

vészleállító gombot a fej elforgatásával állíthatja vissza üzemi állapotba. 
• Emelje ki a lecsévélő tengelyt, vegye le az egyik lecsévélő tárcsát és helyezze fel a 

lecsévélendő tekercsel a lecsévélő tengelyre. Tegye vissza a lecsévélő tengely a 
tekerccsel az átcsévélőbe.  

• Lazítsa ki a felcsévélő tengely rögzítő csavarjait, húzza hátra a fogó tárcsát, és emelje 
ki a felcsévélő tengelyt a készülékből. 

• Húzzon egy tekercsmagot, amelyre az átcsévélendő anyagot tekercselni szeretné a 
felcsévélő tengelyre úgy, hogy a csévetest hornyába a meghajtótárcsa csapja 
illeszkedjen. Állítsa be a meghajtó tárcsa helyzetét úgy, hogy a csévetest másik vége a 
forgó tárcsához illeszkedjen. 
 

 

 
• Az átcsévélendő anyagot az alábbi ábrán látható módon fűzze a gépbe. 
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• Rögzítse az áttekercselendő anyagot a felcsévélő csévetesthez. Ehhez használhat 5-

6mm széles kétoldalas öntapadó ragasztószalagot. 
• Igazítsa a lecsévélendő tekercs helyzetét a felcsévélő terkecsmaghoz, majd rögzítse 

azt.  
• Szükség esetén állítsa be a fék erősségét.  
• Állítsa a sebesség szabályozó gombot ki sebességre kapcsolja be a készüléket és 

nyomja le a start gombot. Ha a gép nem a kívánt irányba forog nyomja le a forgásirány 
gombot. 

• Ha az áttekercselő a kívánt módon működik, növelheti a sebességet.  
• A kívánt tekercsátmérőt elérve állítsa le a gépet, vágja el az áttekercselendő anyagot és 

vegye ki a feltekercselt tekercset.  
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Declaration of conformity 
A gyártó 
 

Fürcht Zoltán ev. 
H-2142 Nagytarcsa, Ganz Á. u. 3/7. 
www.paperfox.eu 
+36 30 948-2491 
 

Kijelenti, hogy a termék 
 

Terméktípus: Elektronikus áttekercselő 
Termék típus: Paperfox AH-1000, AH-1250 
 
 

Megfelel az alábbi direktívák előírásainak: 
 

EMC Directive  2004/108/EC 
Low voltage directive  2006/95/EC 
 

A gép az alábbi szabványok figyelembevételével készült: 
 
EN 60204-1  Gépek biztonsága. Gépek elektromos berendezései 
EN 1088 Védőberendezések 
MSZ EN ISO 12100:2011 Gépek biztonsága 
 
 
Budapest  2016.04.07. 
 

 
 
 
Fürcht Zoltán 


