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Figyelmeztetés 
 

 Az MP-2 prés csak a megadott jellemzőkkel rendelkező papírok és kartonok 

biegelésére, lyukasztására, stancolására alkalmas. 

 Olvassa végig a kezelési utasítást a gép használata előtt. 

 A kockázat csökkentése érdekében győződjön meg arról, hogy a gépet gyermek nem 

érheti el. 

A Paperfox MP-2 préshez használható szerszámok mérete: 6 x 3 cm. 

 Egyéb szerszámokkal is használható a gép. 

Műszaki adatok 
 

Méret: (H x Sz X M) 550 x 410 x 1150 mm 

Súly: 11  kg 

A stancszerszám mérete: 30 x 60 mm 

Maximális stancolható papírsúly: 800 g/m2 

 

 

A gép alaptartozékai: 

2 db hátsó illeszték 

 
1 db oldalilleszték 

1 db EP-1 Eurolyuk szerszám (beépítve) 

1 db VMP-1 vágólap (beépítve) 

Opcionálisan vásárolható tartozékok: 

EP-2 Eurolyuk szerszám 

U-15, U-20, U-25 Naptárkicsípő szerszámok 

RP-1 Sarokilleszték 

RP-20, RP-25 Saroklekerekítő szerszámok 

MPA-2 asztal és még sok-sok egyedi szerszám 
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MP-2 prés összeszerelése 
Annak érdekében, hogy a préseket olcsóbban szállítathassuk, a prést szétszedve 

csomagoljuk. 

1. Szerelje össze a hátsó részét a gépváznak.2 db M8 alátéttel és hatlapfejű csavarral. 

Használja az összeszereléshez egy 6 mm imbuszkulcsot. 

 

2. Állítsa össze az álló részét az állványnak. 2 db M8-as hatlapfejű csavarral és alátéttel. 

Használjon hozzá egy 6 mm imbuszkulcsot. 
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3. A lábpedált egy csavarral erősítse fel a kép alapján. Ezzel a csavarral még laza a pedál. 

Állítsa megfelelő helyzetbe. 

 

 

4.  Helyezze be a második csavart, és rögzítse a megfelelő helyzetben. 
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A Paperfox MP-2 prés tartozékai 
 

A géphez alapkiépítésben az alábbi tartozékokat adjuk: 

 
 

Illesztékek felszerelése 
 

 

Rögzítse a hátsó papírillesztékeket a gép mind a két 

oldalára a lyukasztás helyének megfelelő beállítással. A 

rögzítéshez használjon M6x10 hatlapfejű csavarokat 

alátéttel és 10-es villáskulccsal húzhatja meg 

 

 

 

 

 

Szerelje fel az oldalillesztéket az ábra szerint. (Az 

oldalillesztéket a prés bármelyik oldalára felszerelheti.) 

Használja a mellékelt M6-os alátétet. 

Az M6-os anyját 10-es villáskulccsal húzhatja meg. 

Ezután a prés üzemkész. 

2 db hátsó illeszték (jobb + bal) 

 

1 db oldalilleszték 

(pálca csúszkával) 

 

2 db M6x10 hatlapfejű 

csavar 

 
3 db M6 alátét 

 1 db VMP-1 tartalék vágólap 
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A Paperfox MP-2 prés használata 

 

 

Állítsa be a prés illesztékeit úgy, hogy ha a 

kistancolandó anyag széleit azokhoz ütközteti, akkor a 

stancolás, ill. lyukasztás a megfelelő helyre kerüljön. 

Speciális alakú vagy méretű munkadarab esetén 

használhat más illesztési megoldást is, amihez az 

alkalmazási példák fejezetben adunk néhány ötletet. 

 

 

Hibaelhárítás 
 

A prés használata során a vágólap és a szerszám kopásnak, elhasználódásnak van kitéve, 

így huzamosabb használat után indokolttá válhat a cseréjük is. A vágólap vagy a 

stancszerszám cseréje vagy az esetleges elállítódás után szükség lehet a párhuzamosság 

ismételt beállítására is. 

 

A stancszerszám cseréje 

 

 

 

A stancszerszám (alapkiépítésben az EP-1 

Eurolyuk szerszám) két 3,5 x 35 mm-es 

pozdorjacsavarral van a présbe rögzítve. A 

csavarok kitekerését követően a szerszám 

eltávolítható a présből.  
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A vágólap cseréje 

 

 

 

A  VMP-1 vágólap két csavarral van, a 

présbe a vágólap mind a két oldalát tudja 

használni. 

 

 

 

 

 

A párhuzamosság beállítása 

 
 

Hosszabb használat után, vagy új beállításnál, lehet, 

hogy a prés nem vágja át mindenhol megfelelően az 

anyagot. Ilyenkor a párhuzamosság állításával lehet 

rajta segíteni. 

 

 

 

 

Lazítsa ki a gép hátuljánál lévő anyacsavart, majd állítsa 

be a párhuzamosságot és húzza meg ismételten a 

csavart. 


