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Az RC-Systems RC-710 karos vágó alkalmazási területe 
 

 Az RC-Systems RC-710 karos vágó 710 mm szélességben 5 mm vastagságig képes 

papír alapú anyagok vágására. A gép automata leszorítóval rendelkezik. 

 

Biztonsági előírások 
 

 Az RC-Systems RC-710 karos vágó való munkavégzés során tartsa be az alábbi 

előírásokat. 

 Gondoskodjon a jó minőségű megvilágításról. 

 A gépen átalakítást, átépítést ne végezzen, és ne végeztessen. 

 Hagyjon az RC-Systems RC-710 karos vágó gép körül annyi helyet, hogy azt 

kényelmesen körbe tudja járni. 

 Használat előtt szerelje fel a védőplexit és azt soha ne szerelje le.  

 Ha a készüléket nem használja, tartsa a pengét az alsó pozícióban. 

 Ha a penge nem marad nyitott helyzetben, állítsa be a következő 

csavarokat (9) és (10). 

 

Műszaki adatok 
 
Méret: (H x Sz x M) 1000 x 615 x  605 mm 

Súly: 37 kg 

Vágási hossz: 710 mm 

Vágási kapacitás:  28 lap ( 70g / m2 ) or 25 lap ( 80g / m2 ) 

Vágási méretek A6, A5, A4, A3, A2, B5, Letter 

Papír lenyomó rendszer   Automatikus 

Védelem Plexi 

Mérőskála mm és inch 

Munkaasztal 797 x 557 mm 
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RC-Systems RC-710 karos vágó felépítése 

 

 

 

1.plexi 8.vágáshoz ellendarab   

2.burkolat 9. csavar   

3.penge tartó 10. csavar   

4.plexi csavarjai 11. külső illeszték   

5.mérőskéla 12. rögzítő gomb   

6.illeszték 13. rúd papír alátámasztáshoz   

7.penge 14. kar megvezető   

 

Az RC-710 karos vágó üzembe helyezése 
 

 Üzembe helyezés előtt olvassa el a kezelési utasítást! 

 Csomagolja ki a gépet, és győződjön meg arról, hogy minden részét és tartozékát 

megkapta. 

 Állítsa sík felületre a lábaival, vagy helyezze fel az állványra. 

 Szerelje fel a védőplexit, melyet soha ne szereljen le. Csavarja ki a plexit rögzítő 

csavarokat (4), és helyezze el a plexit úgy hogy a kar megvezető (14) a megfelelő 

helyen legyen. (ábra A) 

 Ne húzza túl a csavarokat, mert megsérülhet a plexi. 
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RC-Systems RC-710 karos vágó beállítása és használata 
 

 Érdemes próbavágást végezni. 

 állítsa be a belső illesztéket (6) vagy a külső illesztéket (11) a kívánt méretre. A külső 

illesztéken találhatóak rudak (13), melyekkel a papírt alá is tudja támasztani 

 Rögzítse az belső illesztéket a kis rögzítő csavarral. A külső illesztéket rögzítheti a 

(12) csavarral. 

 tegye az anyagot a leszorító alá, és a leszorító automatikusan bekapcsol. A kar 

lehúzásával végezze el a vágást. 

 Az automata leszorító 3-5 mm vastag ívköteget képes leszorítani. A leszorító csak a 

megfelelő magasságba felemelt penge kapcsolja ki. 

 Ha a penge nem marad nyitott helyzetben, állítsa be a következő 

csavarokat (9) és (10). 

 

 

RC-Systems RC-710 karos vágó karbantartása 
 

Az gép különösebb karbantartást nem igényel, csak arra kell ügyelni, hogy a pengét időnként 

törölje meg száraz ruhával. Az alsó vágáshoz az ellendarabot időnként vazelinnel be lehet 

kenni. 

 

 


