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Az EVV-3 papír élvédő vágó alkalmazási területe 
A Paperfox EVV-3 papír élvédő vágót papír alapanyagú élvédők vágására tervezték a 
műszaki adatok táblázatban megadott paraméterekkel.  

Figyelmeztetés 
 

• A Paperfox EVV-3 papír élvédő vágót kizárólag a megadott jellemzőkkel rendelkező, 
papír alapú élvédők vágására használja. Más anyagok vágása a készülék 
sérüléséhez vezethet és balesetveszélyt okozhat. 

• Az EVV-3 használat előtt olvassa el a kezelési utasítást. 
• Ne használja a Paperfox EVV-3 papír élvédő vágót gyermek jelenlétében. 
• A Paperfox EVV-3 papír élvédő vágó éles késeket tartalmaz. A kések cseréjét és 

állítását szakember végezze. 
• Ne használja a készüléket az átlátszó műanyag védőburkolat nélkül. 

 

 Műszaki adatok 
 

Méretek szétszerelve: (H x Sz  x  M) 510 x 60 x 600mm  
Méretek összeállítva: (H x Sz  x  M) 510 x 200 x 600mm 
Súly: 9 kg 
Max. élvédőkarton méret: 80 x 80mm 
Max. élvédőkarton vastagság: 8mm 

Kés típusa: Olfa LB-SOL-10, Olfa LB-10 v. hasonló 18 
x100mm penge 

Gyártó: 

Paperfox – Fürcht Zoltán ev. 
2142 Nagytarcsa, Ganz Á. u. 3/7. Hungary 
www.paperfox.eu, info@paperfox.eu 
+36 1 445-2327 

    



Paperfox EVV-3 papír élvédő vágó – Kezelési utasítás 

 

www.paperfox.eu 3 
 

Az EVV-3 papír élvédő vágó részei: 
 

 

 

 

 

 

 

 

Kar 

Fogantyú 

Késtartó felfogó csavarok 

Késtartó lemezek 

Kés rögzító csavarok 

Kések 

Alaplap 

Átlátszó műanyag védőburkolat 

Vágólap állító csavarok 

Vágólap rögzítő csavarok 

Vágólap  

Láb 

Láb felfogó csavarok 
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A Paperfox EVV-3 papír élvédő vágó összeállítása 
A szállítási költség csökkentése érdekében az EVV-3 szétszerelt állapotban kerül szállításra. 
A láb 2 db. M6x16mm imbusz csavar segítségével rögzíthető az alaplaphoz. Nincs szükség 
további állításokra, a láb felszerelését követően a készülék azonnal használatba vehető. 

Az EVV-3 papír élvédő vágó  
Helyezze a készüléket egy stabil, erős asztalra. Helyezzen egy papír élvédőt a készülékbe 
az átlátszó műanyag védőburkolatok nyílásain keresztül. Nyomja le a kart.  

 

A gyári beállítás megfelel a legtöbb vágási feladathoz, de ha elégedetlen a vágási 
eredménnyel, akkor végezzen beállítást. 

A vágólap beállítása vagy cseréje 
Hosszabb használat után a vágólap beállítása vagy cseréje válhat szükségessé. Szerelje le 
az átlátszó műanyag védőburkolatot a készülékről. 

 Figyelem: A védőburkolat mögött éles kések vannak, amelyek sérülést okozhatnak. 

Lazítsa ki a vágólap rögzítő csavarokat. Lazítsa ki a vágólap állítócsavarok rögzítő anyáit és 
állítsa be a vágólap állítócsavarokkal a vágólap helyzetét úgy, hogy a kések leengedett 
állapota mellet a kések éle és a vágólap közt ne legyen hézag. Ellenőrizze a vágás 
minőségét. Ha a vágás megfelelő, akkor rögzítse a vágólap állító csavarok anyáit 2 db. 10-es 
villáskulcs segítségével és húzza meg a vágólap rögzítő csavarját. Ne felejtse el 
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visszaszerelni védőburkolatot. Ha a vágólap elhasználódott, akkor fordítsa meg, ha ez sem 
segít, cserélje ki. A csere után végezzen beállítást. 

A kések cseréje 
Hosszabb használt vagy sérülés után a kések cseréje válhat indokolttá. A kések 
beállításának pontossága erősen befolyásolja a vágás minőségét és a kések élettartamát. 

Figyelem: A védőburkolat mögött éles kések vannak, amelyek sérülést okozhatnak. A  

kések cseréjét felkészült szakember végezze. 

Távolítsa el az első védőburkolatot és csavarja ki a késtartó rögzítő csavarjait.  

 

Fogja a késtartót satuba, a festés sérülésének elkerülése érdekében használjon valamilyen 
puha anyagot a pofák és a késtartó között. 

Késtartó rögzítő csavarok 

Védőburkolat  rögzítő csavarok 

Védőburkolat 
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Ha nem áll rendelkezésre satu, akkor a késtartót az alábbi ábrán látható módon az EVV-3 
élvédő vágóra is felcsavarozhatja. 

 

 

Helyezze az élvédővágót stabil, sík asztallapra úgy, hogy az késcsere közben biztosan ne 
boruljon fel. Csavarozza fel a késtartót a fenti ábrán látható módon (fordítva) a készülékre, 
de ne húzza meg erősen a csavart, hagyjon némi mozgáslehetőséget a késtartó 
lemezeknek. 

Lazítsa ki a kés rögzítő csavarokat és távolítsa el a hibás késeket. Tegyen be új késeket az 
ábrán látható módon úgy, hogy azok élei közt egy kis átfedés legyen. A kések hátsó élei a 
kés rögzítő csavaroknak ütközzenek. Helyezzen egy háromszögletű vágólapot a késekre és 

Kés rögzítő csavarok 

Késtartó  
(fordítva beszerelve)  

Késtartó rögzítő csavarok 
(2db M6x16 hatlapfejű 
csavar) nem kell erősen 
meghúzni. 
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ellenőrizze a derékszögű helyzetüket. Húzza meg a kés rögzítő csavarokat két 10-es 
villáskulcsok segítségével. Lehetőleg az anyát forgassa, és a csavar álljon, mert a csavar 
forgatása elmozdíthatja a már beállított késeket. 

 

Visszaszerelés előtt még egyszer ellenőrizze a kések helyzetét, a derékszöget és a kis 
átfedést. Ha a kések közt nincs átfedés, akkor azok az élvédőt nem vágják teljesen át és az 
élvédő csak feszegetve távolítható el a gépből. Ez a kések töréséhez vezethet. Ha túl nagy 
az átfedés, akkor a vágandó anyag a két kés közé ékelődhet, ami rontja a vágás minőségét 
és a kések töréséhez vezethet. 

 

Szerelje vissza a késtartót a késekkel normál helyzetben, húzza meg a rögzítő csavarjait, 
állítsa be a vágólapot. Ne felejtse el visszaszerelni a védőburkolatot!  

Késtartó 

Kés 

Kis átfedés 

M6x16 csavar 
2 alátét 
M6 anya 


