
Інструкція з використання 
TC-SB 200 Пила стрічкова стаціонарна 
Артикул: 4308015   
 
1. Правила використання 
Стрічкова пила призначена для виконання поздовжніх і поперечних перерізів деревини 
або деревних матеріалів. Щоб вирізати з круглих матеріалів необхідно використовувати 
відповідний підтримуючий пристрій. Машина повинна використовуватися тільки за 
призначенням. 
Машину слід використовувати тільки згідно з її призначенням. Жодне інше використання 
машини, що виходить за вказані межі, не відповідає її призначенню. За несправності або 
травми будь-якого виду, які виникли внаслідок використання машини не за призначенням, 
відповідальність несе не виробник, а користувач/оператор. 
Машина буде працювати тільки з підходящими для пили лезами. Для правильної 
експлуатації даного апарату ви повинні також дотримуватися правил техніки безпеки, 
інструкції та інструкції з експлуатації. 
Всі особи, які експлуатують і обслуговують машини повинні бути знайомі з цією 
інструкцією і повинні бути проінформовані про потенційну небезпеку машин. 
Виробник не несе відповідальності за будь-які зміни в технічних характеристиках, ні за 
збитки, що виникли в результаті таких змін. 
 
2. Особливості стрічкової пили TC-SB 200: 
  
- Паралельный упор (1) 
- Стіл може мати нахил від 0 ° до 45 ° (2) 
- Штовхач 
   
3. Технічні характеристики стрічкової пили TC-SB 200: 
  
Споживана потужність: 230 Вт – 50 Гц 
Частота холостого ходу:   1400 об/хв-1 
Швидкість пильного полотна: 900 м/хв 
Довжина пильного полотна: 1400 мм 
Глибина різу при 90°/45°: 80 / 45 мм 
Виліт: 200 мм 
Розмір столу: 300 x 300 мм 
Нахил столу: 0° до  45° 
Підключення пиловидалення: Ø 36 мм 
Вага нетто: 13,2 кг 
Вага брутто:  15,4 кг 
Розміри в упаковці: 350 x 270 x 720 мм
 
4. Макет машини (рис. 1/2) 
1. ВКЛ / ВИКЛ 
2. Кабель живлення 
3. Гумові шини 
4. Веб-панель 
5. Основа машини 
6. Гніздо екстрактора 
7. Нижній ніж шківа 



8. Верхнє лезо шківа 
9. Затягування гвинтів 
10. Захисний кожух 
11. Верхнє направляюче лезо 
12. Бічна кришка 
13. Закриття капоту 
14. Гвинт кріплення верхнього шківа леза 
15. Станина 
16. Вибір кута нахилу 
17. Пластикова вставка столу 
18. Кріплення ручки для пильного столу 
19. Установка ручки для направляючої леза 
20. Кріплення ручки для направляючої леза 
21. Затиск для параллельного упора 
22. Регулювальний гвинт верхнього шківа леза 
23. Двигун  
24. Паралельний упор 
25. Корпус машини 
26. Лезо 
 
5. Комплект поставки 
  - стрічкова пила 
  - пильний стіл 
  - штовхач 
  - паралельний упор 
 
Шуми та вібрація 
Параметри шумів та вібрації визначені у відповідності з Європейським стандартом EN 
61029. 
 
Рівень звуку LpA                                                  82,3 дБ (A) 
Похибка KpA                                                         3 дБ 
Рівень звукової потужності LwA                        92,8 дБ(А) 
Похибка KwA                                                        3 дБ 
 
 
Носіть навушники. 
Вплив шуму може стати причиною втрати слуху. 
 
Скоротіть рівень шуму та вібрації до мінімуму. 
• Використовуйте лише справні прилади. 
• Регулярно проводьте технічний догляд приладу та чистіть його. 
• Пристосуйте свій стиль роботи до режиму роботи приладу. 
• Не перевантажуйте прилад. 
• Ремонтні роботи повинні виконуватися вчасно. 
• Виймайте вилку з розетки, якщо обладнання не використовується. 
 
6. Збірка 
УВАГА! 
Витягніть вилку з розетки перед проведенням будь-яких робіт з обслуговування або 
монтажних робіт стрічкової пилки! 
 



6.1. Монтаж пильного стола (рис. 3 - 5) 
- Видаліть веб-панелі (4). 
- Встановіть пильний стіл (15) на корпус машини (25) з правого боку і закріпіть за 
допомогою 3 кріпильних гвинтів (27). Переконайтеся, що лезо (26) розташоване точно в 
центрі пилкового столу. 
- Встановіть веб-панелі (4). 
- Вставте пластикову вставку (17) у стіл зверху. 
- Для демонтажу пилкового столу, дійте в зворотному порядку. 
 
6.2. Натягування леза (рис. 1/6) 
УВАГА! Зніміть натяг з леза, якщо стрічкова пила не використовуватиметься протягом 
деякого часу. Переконайтеся, що включили натяг перед повторним запуском машини. 
- Поверніть кріпильний гвинт (9) для натягування леза (26) за годинниковою стрілкою. 
- Правильність натягу леза можна перевірити натиснувши на лезо пальцем, в середині між 
двома лезами шківів (7 + 8). Ви повинні зігнути леза (26) злегка (близько 1-2 мм). 
ВАЖЛИВО! Лезо може зламатися, якщо натяг занадто високо. Остерігайтеся травм! 
 
6.3 Регулювання леза 
УВАГА! Натягування полотна має бути встановлено правильно, перш ніж ви можете 
відрегулювати лезо. 
- Зніміть кріплення (13) і відкрийте бічну кришку (12). 
- Повільно поверніть шків верхнього леза (8) рукою за годинниковою стрілкою. Лезо (26) 
має працювати в середині шківа. Якщо цього не відбувається, налаштуйте кут верхнього 
шківа леза (8). 
- Якщо лезо (26), має тенденцію хилитися до задньої частини леза шківа (8), тобто до рами 
машини (25), поверніть регулювальний гвинт (22) проти годинникової стрілки, в той же 
час не повертаючи лезо шківа (8) (і в зворотному порядку) 
- Після встановлення верхнього шківа леза (8) вам потрібно перевірити положення (26) 
леза на нижньому шківі (7). Лезо (26) повинно бути в середині (7), як описано вище. Якщо 
це не так, вам доведеться відрегулювати кут нахилу (8) знову. 
- Після проведення будь-якого коригування бічні кришки (12) повинні бути закриті знову і 
закріплені кріпильними елементами (13). 
 
7. Перед введенням в експлуатацію 
Перед введенням машини в експлуатацію переконайтеся, що машина стоїть надійно, тобто 
болт знаходиться у верстаті або в твердій основі 
Внизу машини для цього є 2 отвори. 
Пильний стіл повинен бути встановлений правильно. 
Перш ніж включати машину переконайтеся що кожухи і захисні пристрої встановлені 
правильно. 
У леза повинна бути можливість вільно переміщатися. 
При роботі з деревом, яке було оброблено заздалегідь, потрібно стежити за наявністю 
сторонніх предметів, наприклад цвяхів, шурупів, ітп 
Перед тим, як привести в дію вмикач / вимикач, переконайтеся, що пильний диск 
встановлений вірно, а рухомі частини машини працюють безперебійно. 
Перш ніж підключати апарат до джерела живлення, переконайтеся, що дані зазначені на 
шильдику, відповідають характеристикам вашої мережі. 
 
8. Замовлення запасних деталей 
При замовленні запасних деталей необхідно зазначити такі дані: 
• Тип пристрою 
• Номер артикулу пристрою 



• Ідентифікаційний номер пристрою 
• Номер необхідної запасної частини 
Актуальні ціни та інформацію Ви можете знайти на веб-сторінці www.isc-gmbh.info 
 
9. Утилізація і повторне застосування 
Прилад знаходиться в упаковці, яка служить для запобігання пошкодженню при 
транспортуванні. Ця упаковка є сировиною і тому може бути застосована повторно або 
може бути знову повернута в сировинний кругообіг. Прилад і супутні товари до нього 
складаються з 
різних матеріалів, як наприклад, із металу і пластмас. Несправні деталі віддайте на 
утилізацію спеціального сміття. Проконсультуйтеся в спеціалізованому магазині або в 
адміністрації общини. 


