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Paperfox MP-1 prés kezelési utasítás

Figyelmeztetés


Az MP-1 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.

Műszaki adatok
Méret: (H x Sz X M)
Súly:
A stancszerszám mérete:
Maximális stancolható papírsúly:
A gép alaptartozékai:

Opcionálisan vásárolható tartozékok:

350 x 60 x 250 mm
7 kg
30 x 60 mm
800 g/m2
2 db hátsó illeszték
1 db oldalilleszték
1 db EP-1 Eurolyuk szerszám (beépítve)
1 db VMP-1 vágólap (beépítve)
EP-2 Eurolyuk szerszám
U-15, U-20, U-25 Naptárkicsípő szerszámok
RP-1 Sarokilleszték
RP-20, RP-25 Saroklekerekítő szerszámok
Sok-sok egyedi szerszám

A Paperfox MP-1 prés leírása
A Paperfox MP-1 prés alkalmas maximum 6 x 3 cm-es fába épített stancszerszám
segítségével stancolásra, lyukasztásra, kicsípésre, és saroklekerekítésre. Egyedi
szerszámokkal más műveletek elvégzésére is alkalmassá tehető.

www.paperfox.hu

3

Paperfox MP-1 prés kezelési utasítás
A Paperfox MP-1 prés tartozékai
A géphez alapkiépítésben az alábbi tartozékokat adjuk:
2 db hátsó illeszték (jobb + bal)
2 db M6x10 hatlapfejű csavar
3 db M6 alátét
1 db VMP-1 tartalék vágólap
1 db oldalilleszték (pálca csúszkával)

A Paperfox MP-1 prés összeszerelése
Csomagolja ki a Paperfox MP-1 prést, helyezze sík felületre és végezze el az
összeszerelést az alábbiak szerint.
Szerelje fel a hátsó illesztékeket az ábra szerint a prés
mindkét oldalára.
Az M6x10 hatlapfejű csavarokat 10-es villáskulccsal
húzhatja meg.
Használja a mellékelt alátéteket is.

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.

Ez után a prés üzemkész.
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Paperfox MP-1 prés kezelési utasítás
A Paperfox MP-1 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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Paperfox MP-1 prés kezelési utasítás
A vágólap cseréje

A VMP-1 vágólap 2 db M3-as sűlyesztett fejű csavarral van a présbe rögzítve. a csavarok
eltávolítása után a vágólap kivehető a készülékből.

A párhuzamosság beállítása

Ha stancoláskor a szerszám a kívánt formának csak az egyik oldalát vágja át és a másik
oldalt csak részben, akkor indokolt a prés párhuzamosságának beállítása.

A párhuzamosság a két hátsó állítócsavar segítségével állítható be. Lazítsa ki az M8-as
rögzítő anyákat 13-as villáskulccsal, állítsa be a csavarokat 6-os imbuszkulccsal és rögzítse
ismét az anyákat.
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Alkalmazási példák
Eurolyuk lyukasztás
A géphez alapkiépítésben egy EP-1 Eurolyuk szerszámot adunk, mert ez a leggyakrabban
használt szerszám.

A géphez kapható még MP-2 szimmetrikus Eurolyuk szerszám is, sőt egyedi megrendelésre
más szerszámokat is készítünk.

Falinaptár akasztó helyének kicsípése

A préshez opcionálisan kapható U-15, U-20 és U-25 szerszámokkal falinaptárokat
készíthetünk, pl. fedeles dobozok ujjhely-kicsípéseinek az elkészítésére is alkalmasak.
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Regiszterezés

Az U-15, U-20, U-25 szerszámok regiszter kivágásra is alkalmasak.

Deltalyuk kivágás

Az Eurolyuk mellett elterjedt az un. deltalyuk is termékek felakasztására. Az MP-1 prés
ennek az elkészítésére is alkalmassá tehető.
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Körlyuk kivágás

Természetesen az MP-1 prés egyszerű kör alakú lyukak készítésére is alkalmas.

Ringlizés

Bár az MP-1 prés nem kifejezetten ringlizésre készült, még erre a feladatra is alkalmassá
tehető a gép megfelelő szerszámmal.

Védősarok felpréselése

Speciális szerszámmal a prés védősarkak felpréselésére is alkalmas.
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Blisztercsomagolás darabolása

A kivágandó csomagolóanyag illesztéséről a képen egy speciális vágólap gondoskodik. Az
egyedi stancforma a csomagolást kisebb, de jól záródó részekre darabolja.

Saroklekerekítés, saroklyukasztás

A préshez opcionálisan kapható RP-1 sarokilleszték és a lekerekítőszerszámok segítségével
a gép egyszerűbb saroklekerekítésekre is alkalmas. A lekerekítő szerszám helyett
természetesen lyukasztó, egyenesvágó ill. más szerszám is használható.
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Egyedi szerszámok

Az előző példákat csupán kedvcsinálónak szántuk. Az alkalmazási lehetőségek száma
kimeríthetetlen. Várjuk az ötleteit!
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